
iNstruções aos autores

O Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Nova Série destina-se à publicação de artigos científicos origi-
nais na área de Biodiversidade (Ecologia e Meio Ambiente, Botânica, Oceanografia Biológica e Zoologia), Biogeografia 
e Etnobiologia, incluindo inventários, revisões e notas taxonômicas. Os manuscritos devem submetidos em formato 
eletrônico pelo sítio: http://www.boletimmbml.net/boletim conforme as instruções disponíveis no mesmo. Os trabalhos 
devem ser redigidos em português, espanhol ou inglês, com resumos em inglês e no idioma do manuscrito com até 250 
palavras. (Para manuscritos em Inglês o resumo será em português). Apresentados em formato A4, em espaço duplo, 
margem esquerda de 3 cm e as outras 2,5 cm, com as páginas numeradas. Utilizar fonte Times New Roman, corpo 12, 
sem separar sílabas. O arquivo com o manuscrito pode ser enviado nos formatos “rich text” (.rtf) ou documento do 
MS-Word (.doc).

A primeira página deve conter título, título abreviado, autor(es), instituições com endereços e autor para conato. 
Na segunda página e seguintes: Resumo (com título em português, no caso de trabalhos em outro idioma), Palavras- 
-chave, Abstract (com título em inglês em caso de trabalho em português), “Key words”, Introdução, Material e Métodos, 
Resultados, Discussão e Agradecimentos. Literatura Citada, tabelas com suas legendas e legendas das figuras devem 
ser colocadas ao final em páginas separadas. Resultados e Discussão não podem ser escritos em um único tópico. 
Subtítulos devem vir em negrito seguido de ponto e com o texto logo em sequência. As figuras devem ser enviadas em 
arquivos separados. Não usar sublinhado. Colocar em itálico apenas as notações científicas de espécie e gênero. Notas 
taxonômicas deverão ser apresentadas com uma página de rosto contendo título, título abreviado, autor(es), palavras 
chave e endereços. Nas páginas seguintes o texto corrido, incluindo um pequeno resumo e abstract. Outras formas de 
apresentação poderão, excepcionalmente, ser aceitas pelo Editores.

As figuras devem obedecer, em proporção, à área a ser ocupada na página (12 x 18,5 cm). A numeração das tabelas 
e figuras deve ser feita com algarismos arábicos. A localização desejável das figuras e tabelas deve ser indicada no texto. 
Figuras em formato digital: As figuras precisam ser de alta definição e qualidade para impressão com uma resolução 
mínima de 300 dpi (pontos por polegada), enquanto ilustrações e gráficos devem estar com uma resolução mínima de 
600 dpi. No entanto, esses arquivos de alta definição serão necessários somente após a aceitação do manuscrito. Para 
submissão, esses arquivos podem ser reduzidos para 72 dpi e salvos no formato jpeg (.JPG). Figuras em papel: As fotos 
devem ser em preto e branco em papel brilhante; os gráficos e desenhos devem ser feitos a nanquim ou em impressora 
com boa resolução gráfica (jato de tinta ou laser), com números, letras e escalas que possam ser reduzidos. Os originais 
das ilustrações deverão ser encaminhados após a aceitação do trabalho. Recomenda-se o envio de figuras coloridas para 
publicação no pdf. A publicação em cores no Boletim impresso só será realizada mediante o pagamento pelos autores.

A literatura citada no texto deverá mencionar o último sobrenome do autor e a data da publicação (Passamani, 
1973; Laps & Chiarello, 1989). Quando se tratar de mais de dois autores, a citação deverá conter o último sobrenome 
do primeiro autor seguido de et al., e a data da publicação (Zortéa et al.,1994). Estes trabalhos serão relacionada em 
ordem alfabética sob o título Literatura Citada, segundo o último sobrenome dos autores. Indique o nome completo das 
publicações. Não abrevie. Exemplos de referências são:
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Campos-da-Paz, R. & Albert, J. S. 1998. The gymnotiform “eels” of Tropical America: a history of classification and 
phylogeny of the South American electric knifefishes (Teleostei: Ostariophysi: Siluriphysi), p. 419 - 446. In: 
Malababa, L. R.; Reis, R. E.; Vari, R. P. Z.; Lucena, M. S. & Lucena, C. A. S. (Eds.). Phylogeny and Classifi-
cation of Neotropical Fishes. Porto Alegre: Edipucrs. 350 p.

Ramos, C. F. A. 2006. A tutela do meio ambiente e a aplicação da lei de crimes ambientais no sul da Bahia – um estudo 
de caso. Dissertação de Mestrado não publicada, Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus. 110 p.

Sousa, R. F.; Barbosa, M. P.; Neto, J. M. M. & Fernandes, M. F. 2007. Estudo do processo da desertificação em Cabaceiras-
-PB: Revista de Engenharia Ambiental. Espírito Santo do Pinhal, 4(1): 089-102.

Sociedade Brasileira de Herpetologia – SBH. 2005. Lista de espécies de anfíbios do Brasil. Sociedade Brasileira de 
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Os Editores de área poderão rejeitar o trabalho ou encaminhá-lo ao(s) autor(es) para revisão. Todos os artigos serão 
submetidos a, pelo menos, dois revisores. A publicação dos trabalhos será feita de acordo com a seqüência de aceitação. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Editor. Os autores receberão 50 separatas gratuitamente.

Endereços para contato: Endereço para submissão de artigo:
Boletim do MBML – Editor (Luisa Maria Sarmento Soares) Sítio: www.boletimmbml.net
Museu de Biologia Mello Leitão E-mail: boletim.mbml@gmail.com
Av. José Ruschi 4
29650-000 Santa Teresa, ES – Brasil


