REVISTA PAVIMENTAÇÃO
NORMAS PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS
1) A Revista PAVIMENTAÇÃO é uma publicação técnico-cientíﬁca editada e publicada no
formato eletrônico pela Associação Brasileira de Pavimentação, com periodicidade
trimestral. Possui ISSN 1809-1865 e QUALIS periódicos 2013-2016 B4.
2) Os artigos científicos, ensaios ou estudos de caso submetidos à avaliação para eventual
publicação deverão ser de caráter exclusivamente técnico, inéditos e de temática pertinente
ou de inequívoca afinidade com as engenharias rodoviária, ferroviária e aeroportuária.
3) Nada obstante a periodicidade trimestral, a Revista PAVIMENTAÇÃO se reserva ao direito
de publicar edições especiais, segundo deliberação do seu Conselho Editorial, ouvida a
Diretoria da ABPv, sobre assunto relevante e específico da área de pavimentação e afins,
contendo artigos científicos de variados autores, de forma a contribuir tanto para o estado
da arte quanto para o estado da prática.
4) Os artigos, ensaios ou estudos de caso podem ser enviados a qualquer tempo para serem
submetidos à apreciação do Comitê Técnico Científico - CTC - para eventual publicação.
O processo de envio e a avaliação não confere ao autor imediato direito de publicação, mas
mera expectativa. Após aprovação pelo CTC, tornar-se-á um direito de publicação.
5) Os artigos, ensaios ou estudos de caso enviados por meio específico defino pela ABPv,
serão submetidos à avaliação de 3 (três) profissionais membros do Comitê TécnicoCientíﬁco da Revista PAVIMENTAÇÃO, escolhidos de acordo com área temática do
material a ser avaliado. Aos avaliadores não será dado conhecer os autores dos artigos,
ensaios ou estudos de caso. Igualmente é vedada a divulgação para os autores da identidade
dos avaliadores.
6) Os avaliadores recebem da ABPv um questionário indicativo dos itens a serem avaliados
em cada artigo, ensaio ou estudo de caso enviado para a Revista PAVIMENTAÇÃO,
podendo sugerir três opções de encaminhamento, quais sejam:
a. O trabalho é aceito para publicação;
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b. O trabalho poderá vir a ser aceito se os autores concordem em fazer específicas
modificações sugeridas por um ou mais avaliadores;
c. O trabalho não é aceito para publicação e será então devolvido aos autores.
7) O resultado da avaliação será levado ao conhecimento dos autores informando o destino
que será dado à sua contribuição que pode ser: publicação imediata na próxima edição ou
edição subsequente devido a outros artigos já disponíveis para veiculação.
8) Os artigos, ensaios ou estudos de caso, uma vez aprovados, serão publicados na íntegra,
sendo total a responsabilidade dos autores pelas informações neles contidas, inclusive a
criminal advinda de plágio.
9) Eventual publicação de artigos apresentados nos eventos da ABPv configura exceção ao
caráter de ineditismo dos artigos, ensaios ou estudos de caso.
10) Caberá à Diretoria da ABPv julgar os casos omissos e autorizar a publicação de
contribuições de caráter não-técnico, eventualmente, em função dos assuntos abordados e
da disponibilidade de espaço.
11) O Autor ou os autores dos artigos, ensaios ou estudos de caso aceitos para publicação
deverão concordar com a reprodução de seu material sem direito a qualquer pagamento de
valores à título de direitos autorais. É cediço que a ABPv é uma entidade sem ﬁns lucrativos
e a Revista PAVIMENTAÇÃO destina-se, preferencialmente, aos associados individuais e
coletivos e não será comercializada.
12) A partir do aceite do artigo, ensaio ou estudo de caso, o autor ou os autores deverão
providenciar o pagamento da taxa de publicação, a qual se destina a cobrir os custos
referentes à produção editorial pela ABPv:
a. Sócios quites com a anuidade: R$ 300,00
b. Demais profissionais ou estudantes: R$ 500,00
13) O artigo, ensaio ou estudo de caso para a Revista PAVIMENTAÇÃO devem ser
encaminhados para o e-mail: revistapavimentacao@abpv.org.br, em arquivo formato PDF
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somente na fase de julgamento pelo CTC. Os originais deverão ser produzidos em formato
editável, preferencialmente em Word. As imagens podem sem enviadas no corpo do texto
e se lá, de qualidade baixa, deverão ser enviadas separadamente em arquivo anexo para
melhor qualidade. Caso a foto seja digital, a resolução deverá ser de no mínimo de 3.2 mega
pixels. Não sendo as fotos do(s) autor(es), este(s) será(ão) responsável(eis) por declarar os
créditos das mesmas e obter a autorização para publicação. Nos gráficos, evitar utilizar cores
e dar preferência a símbolos que possam distinguir claramente as informações relevantes
das figuras. Nas tabelas não devem ser utilizadas formatações, bordas ou sombreamentos.
As tabelas devem ser bem nítidas, identificadas com numeração própria e título. As
equações podem ser criadas por um aplicativo externo, podem ser feitas com fontes de
símbolos ou com o editor de equações do próprio programa usado para o trabalho. Em
qualquer caso, elas devem ser numeradas consecutivamente ao longo do documento. As
unidades deverão ser expressas no SI.
14) Os artigos, ensaios ou estudos de caso devem ser de no mínimo 8 e de no máximo 12
páginas em formato A4, editoradas em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples, incluindo Resumo e Referências Bibliográficas. Número maior de páginas poderá
ser aceito em casos excepcionais e à critério da Editoria da Revista.
15) Os textos deverão ser escritos em português ou inglês, em linguagem adequada e correta,
sendo de responsabilidade do(s) autor(es) a revisão ortográﬁca. As referências bibliográﬁcas
devem seguir o padrão ABNT, tipo por citação de sobrenome e ano (ex. MATHEUS, 1994),
e preferencialmente os artigos devem apresentar um resumo de 200 a 300 palavras, resumo
em inglês de igual conteúdo ao do português (ABSTRACT), e indicar de 3 a 5 palavraschaves. Artigos em outros idiomas podem eventualmente serem aceitos a critério do
Conselho Editorial.
16) Essas especificações podem ser eventualmente revistas a critério do Conselho Editorial e da
Diretoria da ABPv a qualquer tempo, cabendo aos artigos, ensaios e estudos de caso já
submetidos se adequarem seguindo as regras existentes à época da submissão do seu
material.
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17) Os associados da ABPv terão acesso a todas as edições da Revista PAVIMENTAÇÃO.
Associar-se é uma forma de colaborar com a manutenção da Revista Pavimentação.
Informe-se pelos canais da de comunicação da ABPv.

Conselho Editorial da Revista PAVIMENTAÇÃO.
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Verificação para submissão
Como parte do processo de submissão do artigo, os autores devem verificar a conformidade da
submissão em relação aos itens listados abaixo. Os artigos, ensaios ou estudos de caso que não
estiverem de acordo com os procedimentos abaixo serão devolvidos aos autores:
1. O artigo submetido é original e inédito, e não está sendo avaliado para publicação em
outra revista ou periódico. Se o artigo submetido à Revista PAVIMENTAÇÃO já estiver
sido publicado anteriormente na forma atual ou em formato semelhante em outro
periódico ou em congresso, o autor deverá comunicar ao editor da Revista
PAVIMENTAÇÃO no ato do envio, justificando a sua originalidade.
2. Os manuscritos deverão ser encaminhados por meio digital, em arquivo formato PDF
somente na fase de julgamento pelo Comitê.
3. O manuscrito final para publicação deverá estar em formato editável (.doc) e não
ultrapassar 12 MB.
4. O texto segue os padrões e estilo estabelecidos pela Revista PAVIMENTAÇÃO, e foi
preparado de forma tal que:
a. O texto foi escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12;
b. As margens são de 25 mm em todos os lados do papel;
c. O texto tem no máximo 12 páginas em formato A4, incluindo Resumo,
Agradecimentos e Referências Bibliográficas. Número maior de páginas poderá
ser aceito em casos excepcionais a critério da Editoria da Revista;
d. O texto está com espaço simples;
e. A linguagem oficial da REVISTA PAVIMENTAÇÃO é em Português, com
Resumos em Inglês de igual conteúdo do resumo em português (ABSTRACT).
Artigos em Inglês poderão ser enviados, com um resumo na língua portuguesa.
O resumo deverá ter de 200 a 300 palavras e indicar de 3 a 5 palavras-chaves;
f. As referências bibliográﬁcas devem seguir o padrão ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas);
g. As figuras deverão ser fornecidas em separado, com resolução mínima de
300dpi. Caso a foto seja digital, a resolução deverá ser de no mínimo de 3.2
mega pixels.
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h. Os títulos das figuras deverão estar abaixo das mesmas em ordem de numeração
e em negrito (por ex. Figura 1:) e as tabelas deverão estar sobre elas, em ordem
de numeração e em negrito (por ex. Tabela 1:) com fonte Times New Roman,
tamanho 12.
i. Nas tabelas não devem ser utilizadas formatações, bordas ou sombreamentos.
As tabelas devem ser bem nítidas, identificadas com numeração própria e título.
j. As equações devem ser criadas por um aplicativo externo, podem ser feitas com
fontes de símbolos ou com o editor de equações do próprio programa usado para
o trabalho. Em qualquer caso, elas devem ser numeradas consecutivamente ao
longo do documento. As unidades deverão ser expressas no SI.
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Declaração de Direito Autoral
A Revista PAVIMENTAÇÃO respeita e valoriza os direitos autorais nos termos da Lei.
9.610/1998.
Todos os que enviarem manuscritos (artigos, ensaios ou estudos de caso) para serem
submetidos à avalição e eventual publicação na Revista PAVIMENTAÇÃO, concordam, desde
já, de forma livre e irrestrita, com os termos a seguir:
1. Aos autores pertencem os direitos autorais nos termos da lei supra mencionada. À
Revista PAVIMENTAÇÃO é concedido o direito de primeira publicação do artigo,
ensaio ou estudo de caso, sem ônus financeiro e remuneração pelas publicações sob
qualquer hipótese.
2. Ao ser submetido à Revista PAVIMENTAÇÃO, o manuscrito fica automaticamente
licenciado sob a Creative Commons Attribution, licença pública que permite a
distribuição e o compartilhamento gratuito da obra protegida por direitos autorais, com
a publicação inicial nesta Revista.
3. Aos autores é permitido registrar e compartilhar seu trabalho, em separado,
para distribuição não exclusiva da versão do artigo, ensaio ou estudo de caso
publicados primeiramente nesta Revista (ex.: publicar em repositório institucional ou
como capítulo de livro), devendo, todavia, citar a Revista PAVIMETAÇÃO como fonte
primária.
4. Concluído o processo editorial de publicação, os autores têm permissão e são
estimulados registrar e compartilhar seu trabalho on line (ex.: em repositórios
institucionais ou na sua página pessoal). Como a Revista PAVIMENTAÇÃO é
de acesso livre, os autores podem usar de links para o direcionamento ao site da Revista
PAVIMENTAÇÃO.
5. Caso os direitos autorais alcancem empregadores, os autores desde já declaram, de
forma inequívoca, terem a devida autorização para a transferência dos direitos nos
termos deste instrumento. São de responsabilidade exclusiva do autor declarante
eventuais infrações ao direito autoral de empregadores, afastando, desde já, a ABPv,
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responsável pela Revista PAVIMENTAÇÃO, de toda e qualquer responsabilidade neste
sentido.
6. São de responsabilidade exclusiva dos autores todo o conteúdo disposto nos artigos,
ensaios ou estudo de casos veiculados na Revista, incluindo eventuais opiniões e as
devidas e necessárias autorizações para divulgação de imagens, de dados coletados e
resultados obtidos, isentando, desde já, a ABPV e a Revista PAVIMENTAÇÃO de toda
e qualquer responsabilidade neste sentido.

Política de Privacidade
Os nomes, endereços e telefones informados nos formulários para submissão de manuscritos
ou eventuais cadastros serão usados exclusivamente para os procedimentos internos da ABPv
referentes a editoração e publicação da Revista PAVIMENTAÇÃO, e não serão
disponibilizados para outras finalidades ou compartilhados com terceiros. Salvo o endereço
eletrônico do autor que, a seu critério, poderá ser publicado com o artigo, ensaio ou estudo de
caso.
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