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Instruções aos Autores Revista CONTROLE & AUTOMAÇÃO
Visando padronizar a apresentação dos artigos publicados na revista CONTROLE & AUTOMAÇÃO,
bem como agilizar o seu processo de edição e revisão, encaminhamos as seguintes orientações para os
autores e revisores de artigos. Estas orientações são baseadas no formato proposto em Infonnation
for Contribu/ors to Automatica drsponível na contra-capa do periódico "AUTOMATICA" do IFAC
(lnternational Federatian of Automalic Comrol).

1 - Normas para Submissão de Artigos Técnicos
Os originais devem ser encaminhados datiJogrclfadns com espaço duplo entre a.li linhas. usando somente
um dos lados da folha de papel A4. As figuras e tabelas não necessitlm estar na fonna final detinitiva.
devendo ser clara para facilitar a revisão. ImpressflCs por computador. observando os estilos e tipos de
letrolS. serão benvinda.... Devem ser enviadas cinco cópias. As c6pia."i xerográficas deverão ser de bga
qualidade.

2 - Estilo Geral
Os anigos devem ser preparados de acordo com os itens J.baixo. A ordem do."i itens deve ser mantida
como a seguir:
D Título e nome dos autores,
- Use um título infOlmativo para o ;Jrtigo.
- os nomes dos ;Jutores deverão eswr ;Jcompanhados d:.L."i SU<lS afiliações.
D Resumo e Abstract
inclua um resumn em português com cerca de 100 a 2(X) palavr"'ds no início do artigo. E"te resumo
deverá f;Jzer uma descrição uo problema tratauo. a" idéias principais introduzidas e os resultados.
Logo ap(~s II resumo deverá ser cohlc;Jdo a SU;J tradução parJ. o inglês (abstrac:t).
O Corpo do Artigo
o corpo uo artigo pOllení ser uiviuitlo cm seções numerada" com numerais arábicos. O corpo Uo
artign começa t:om uma seção de intrm.lução e tennina çom umJ. seção de çonclusão.
O Agradecimentos
quando for ;Jpropriado.
O Referências Bibliográficas
as referências bibliográficas ueverJo ubeuecer ao estilo descrito a seguir na seção 3.
D Apêndices
Se for necessário. os textos anexos poderão ser colocados no fina.! do artigo. E'ites deverão ser
numerJ.dos por letr:.L.'i.

3 - Referências Bibliográficas
Os iteTl.'i da bibliografia deverão ser colocados no final do artigo em ordem alfabética do sobrenome do
primeiro autor. A orden;Jção de diversos itens com o mesmo primeiro autor. é feita em função do ano da
publicação. Cada item deverá obedecer aos seguintes estilos:
3.1· Estilo para Referência de Artigos de Periódicos:
É dividido nos seguintes campos:
Autorl"s (Ano da publit:ação). Título. p,.riât1ico (mês), Volum,.. Páginas.
Os campos Autore... e Ano da publicação obedecem aos estilos descritos abaixo. O campo Título do
anigo é escrito em letms nonnais e deve ser tenniRadu por ..... (ponto final). O campo Pniádico deve ser
destacado em itálico. Se o peri6dicn precisar ser identificado por mês. este é co!tlCado entre parênteses
logo após o campo Periádh:o. Os demais campos são separ.ldos por vírgulas.

Exemplos:
Ljung (19R5). On the estimation of trJ.J\sfer functions. Automatica, 21. 677-70X
Watanabe. E. H. & R.M. Stephan (1991). Potência Ativa e Reativa Instantânea em
Sistema" Elétricns com Fontes e Cargas Genéricas. Controle & Automação. VoJ.
3. n° I. pp 253-260 .
Chen.T.C. (1971). PClrJ.lJelism. Pipelining and Computer Efticiency. Computer Dnixn
(lan.). 6~74.

3.2· Estilo para Referência de Livros:
É dividido nos seguintes campos:
Autore." (Ano da puhlicação). Capítulo. EI/ilOr, Título. Volumt', Púxina'\", Edição, Editora, ú1C;ali-

w,·ão.
Os campos Autorl".\" e Ano da public:ação obedecem aos estilos descritos abaixo. Os t,:ampns Capítulo e

Editor se aplicam à reterência de capítulu de livro escrito pelos autores. Neste ca.'m o campo Capítulo
indica o nome do capítulo e é lenninado por "."(ponto tinal). us demais campos são separ.ldos por
vírgulas. O campu Editor indica (l nome do editor. Este campo começa com a palavm "ln" cita o nome
do editor e tennilla pela expressão "(ed.)". O campo Título com o nome do livro deve ser destacado em
itálico. O campo Lm.:olização identifica (l ItlCal onde foi public<ldo o livro. Os campos Volume e PÚJ:inm'
só devem ser utilizados se furem necessários.

Exemplos:
Abel!. B.C.. R.G. T;Jgg and M.Rush (1954). Enzyme-catalyzed cellular trJ.nsmission. ln
A.F. Round (Ed.). Adl'OlJ(:e.\· in EnzymoloJ:Y. Vol. 2. pp. 125--247, 3rd ed.
Academic Press. New York
ÁstrUm. KJ. and B. Wittenmark (19N9). Adaptativt' Control. Addinson--Wesley.
Reading. MA.
Hill. F.J. and G.R.Petersun (197K). DiJ:ital Sy.ttem.\·: Hardware OrJ:anizarion anil
De.\·i}:n. Wiley. New York.
3.3 .. Estilo paro Referência de Aliais
É dividido nos seguintes campos:
Autore.'í (Ano lIa puhlicação). Título. Evento, ú,c:a/, PáJ:ina'\".
Os campos Autores e Ano da puhlicação obedecem aos estilos descritos abaixo. O çampo Título da
publicação é escl;tu em letr:.L.'i nOlmais e deve ser terminado por ". ~ (pontu final). Os demais campos são
separados por vfrgulas. O campo Evento deve ser destacado em itálico.

Exemplos:
Levine. W.S. and R.T. Reit.:hert (1990). An Introduction to H- ComroJ System Design.
Proc.of lhe 2Y1h Confl'I'I'1lC."f' on Deci.'í;on aml Control. Honolulu. Hawaii. pp.
2966-2974.
Balchen. J.G. and B. Ue (19Xll). An <tdaptive controller ba.'\Cd upon contlRuous
estimalion tlf the dosed loop fre4uency response. Prt'prinl... IFAC Worhhop on
Adal'úl'f' SY,\·fem.\· in Crmrm/ anrl5;;J:na/ ProceJsinJ:. Lund. Sweden.
PomiJio. J.A. M.V. Lopes e M.H. Klinke Jr. (19XX). Camcterfstica.'i de Transferênt:13 de
Recortador c.A. Anais d" 7" Con):res.m Bra.\'ift'iro de Automática; São José dos
Cam pus S.P.. pp. 4(K}---4fl5.
3.4 .. F8tilo para Referência de Publicaçi')CS Internas (Relatórios, memorandos...etc.)
É dividido no." .o;eguintes camp<ls:
Autores (Ano da public:açiio). Tíllllo. Número do IJoc:umento, EntüJatle. Localiz.ação.
Os campos Autorf'.\· e Ano da IJIllJlicarã" obedecem aos estilos descritos abaixo. O camPc.) Título da
publicação é escrito em lelras Ilunn:.lis e deve ser terminado por "." (ponto final). Os demais campos são
separados pur v(r~ula.'i.

Exemplo:
ÀstrUm. KJ. (1975). Lectures (ln system identific<ltion--Frequency response analysis.
Report 7504. Deparlament of AUlOmatic Control. Lund Institute of Technology.
Lund. Sweden
3.5· Estilo para Rderência de lJis.'icrtaçõcs e Teses
É dividido nm . .eguinte.'i camptl.'i:
Autor (Ano da I'uhlic.:apio), Títlllo. Til'" da publicação, Localização.

Exemplos:
Petri. C.A. (1962). K~lmmunikali(m mit Automaten. Ph.D.
Bonn. Bonn. West Gcnnany.

Dh~senatitm.

University of

Adade Fo.. A. (1991). Projeto de Sistema de Controle Multivw-áveis Robustos
Utilizando Otimização Multicritérios. Tese de Doutoramento, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. ITA-IEEE, S. José dos Campos - SP.
3.6· O campo Autores
Este campo deve obedecer ao seguinte estilo:
O nome do primeiro autor é dado pelo seu sobrenome seguido de vírgula e a abreviatura do primeiro e
dos nomes intermediários. por exemplo:
Xavier. J.l.S. para Joaquim José da Silva Xavier
Os nomes dos demais autores são dados pelas abreviaturas do primeiro e segundo nome seguido pelo
sobrenome por extenso. Deve ser evitado o uso de et alii. ou seja todos os autores devem ser citados no
campo autores. Cada nome de autor deverá ser separado por vírgula. Por exemplo:
Chen, T.C.
Hill. EJ. & G.R. Peterson
Clarke. D.w.. c. Mohtadi and P.S. Tuffs
3.7· O campo Ano tI4 pubücaçãa
Logo ap6s o campo Autores deve ser colocado entre parênteses o ano da publicação. este campo
terminado por um "."(pomo tinal).
Se. por exemplo. o mesmo primeiro autor estiver com dois ou mais itens da bibliogr.úia num mesmo ano.
o campo ano da publicação deverá ter uma letra para distinguf-los. por exemplo. num detenninado
artigo pode haver as seguintes referências do mesmo primeiro autor(Àstrôm):
Ástrllm. K. J. (1988). Assessmenl of a<;hievable perfonnance of simple feedba<;k loops, 1988 IEEE
Conf Decision and Cantrol. Austin. Texas.
"
Ástrl\m, K. J. and T. Hiigglung (1988a). Auromarie runniag of PlD eonrrol/er... ISA, Research
. Triangle Park. Nonh Caroline
Ástrom. K. I. and T. Hiigglung (1988b). A new auto-tunning designo Proe. IFAC lat. Symp. oa
Adaptative Control ofCht'mical Processes. Copenhagen. Denmark.

4 - Citações
4.1 • Os itens da bibliografia devem ser citados no texto pelo sobrenome do primeiro autor e pelo ano da
publicação.
4.2 • Quando o trabalho a ser citado tiver dois autores. a citação é feita pelo sobrenome dos dois autores
seguido do ano.
4.3 • Quando o trabalho a ser citado tiver mais de dois autores. a citação é feita pelo sobrenome do
primeiro autor e a expressão t'1 aUi em itálico seguido do ano.
4.4 • Existem dua" forma." de citar um item da bibliogrJ.tia:
4.4.1 -Quando a citação foz pnrte do texto. neste ca."io os nomes dos autores são colocados no texto
seguido' do ano da publicação entre parênteses. por exemplo. considere os seguintes trechos de
altigo:
" os resultados obtidos em ÀstrUm (1988).....
" Balchen e Lie (19X6) pnlVaram que.....
~ como descrito por Pomilio t't alii (1988) ..."
No primeiro exemplo. é citado um item da bibligmfia escrito por um único autor (item
detalhado na secrão 3.7) em 19X8. No segundo exemplo. é citada uma publicação escrita por
dois autores em 19N6 (item detalhado na seção 3.3). No terceiro exemplo. é feita uma citação
a um trabalho esçrito por mais de dois autores em 19XN (item detalhado na :ieção 3.3).
4.4.2 -Quando o citnção nüo foz porte do texto. ma." é indicada par<l consulta. Neste caso. os
parênteses devem envolver o nome dos autores e o ano da publicação sepamdos por v(rgula. por
exemplo:
.. técnica.'i de controle adaptativo são aplicada... (ÂstrOm.l9XR)."
" é fácil provar (Balchen e Lie.19K6) que...."
" como desçrito na Iiteratum (Pomilio t'1 alii. 19XK) ..."
Se num mesmu pontu for necessário citar mais de um item da bibliogrJ.fia. isto é feito por um
único entre·parênteses. Neste ca'iU os diversos itens são sepamdos por ponto-e-vfrgula. Por
exemplo:
"... os resultados descritos na literatura (ÀstrUm. 19XX; Balchen e Lie. 1986; Pomilio et alii. 198X) compmvam que ......

5 - Estilo para as expressões matemáticas.
De uma ti.mna gemi. a.'i expres.'iõe." matemática" no texto ou em quadros de equacrtks obedecem ao
seguinte:
5.1 - Ali variáveis devem ser expressa.'i em tipo itálico (em manuscrito datilogr.lfado. pode ser indicado
por sublinha).
5.2 • A" matrizes e os vetores devem ser expressa.'i em tipo negrito (em manuscrito datilogr.lfado. pode
ser indicado po~ subHnha ondulada). Por exemplo:

W

+

!1

Nos quadros de equações será assumido que na ausência de indicação contrária todas as letras estarão
em itálico.

6 - Estilo para as Ilustrações
A... ilustrações podem ser de três tipos:
Quadro de equações
Quadm de figurJ..S
Quadro de <abelas
6.1· Os quadms de equações são indicados por numerai" arábicos entre parênteses ajustados a direita. A
referência a uma equação é feita pelo seu numer.u entre parênteses. por exemplo:
.....aplicando-se a equacrão(4) na equação(5) obtem-se..:'
6.2 • Os quadms de figura.'i são indicados pela palavro:l "Figum" seguida de um numeral arábico e de um
texto a.'isociado. Esta indicaçt\es devem ser colocadas abaixo do quadro da figura. As referências a
uma figuro:l são feita.<; pelo seu numer.LI. por exemplo:
~ ... como ilustrado na figura 5..."
6.3 • Os quadms de tabela" são indicados pela palavrd "Tabela" seguida de um numeral arábico e de um
texto a.~<lCiado. E'itas indicacrOes devem ser colocada."i acima do quadro da tabela. As referências a
uma tabela são feita..'i pelo seu numeral. por exemplo:
"...cnnfonne a tabela 4...
N
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