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Uma das questões que vem sendo debatida no 
contexto da editoração científica é aquela que se refere 
às taxas cobradas aos autores para publicação de seus 
artigos - taxas de processamento de artigo (article 
processing charges – APCs), taxas de publicação ou 
submissão (page ou submission charges). A 
transferência dos custos de avaliação, editoração e 
publicação para o autor é ainda hoje um assunto 
controverso, na medida em que cria novas despesas 
para os pesquisadores.  

 
 No modelo “autor paga” (author 

pay) as taxas de submissão, 
tramitação e/ou publicação, 
cobradas pelas revistas aos 
autores, são utilizadas para 
complementar os recursos 
financeiros das revistas 
destinados aos processos de 
editoração e publicação - custos 
de revisão e tradução de textos, 
de produção de textos em 
arquivos diferenciados, aluguel 
de plataformas, pagamento de 
publisher, publicação de edições 
impressas e envio de cópias 
impressas às bibliotecas, quando 
ainda existentes, autores e outros 
serviços. (PRÍNCIPE; BARRADAS, 
2013, p. 28). 

METODOLOGIA 

Plataforma SciELO Brasil 

Cobrança de taxas: 
 
 Não sócios de instituição/editora que submetem artigos; 
 Taxa independe da extensão do artigo, cobrando R$ 

800,00 ou US$ 230,00 em dólar americano; 
 Valores distintos para sócios (R$ 120,00) e não sócios (R$ 

300,00); 
 Autores que colaboram como revisores em três ou mais 

revisões, durante 12 meses, têm 50% de desconto na 
categoria na qual se enquadram como autores; 

 Doação voluntária de US$ 100 por página impressa, 
argumentando que instituições, grupos de pesquisa e 
agências governamentais, por exemplo, incluem recursos 
para custos de publicação em seus orçamentos 
científicos; 

 Taxa de publicação para artigos aprovados de US$ 
150,00; 

 Taxa de submissão de R$ 80,00, e se o artigo for 
aprovado para publicação é cobrada uma taxa de R$ 
600,00 para artigos com até 10 páginas (com no máximo 
cinco figuras/tabelas) e R$ 75,00 a mais por página 
adicional, contadas após versão final do artigo conforme o 
layout da revista. 

CONCLUSÕES 

Os resultados apontam: revistas brasileiras das Engenharias, 
inseridas na coleção SciELO Brasil, apresentam um número 
ainda reduzido de revistas que cobram taxas para submissão 
e/ou publicação de artigos; tipo de instituição/editora que as 
abriga; aporte de programas de estímulo às publicações 
periódicas; falta de subsídios apóiem o modelo de negócios 
“autor paga” diretamente. 

RESULTADOS 
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