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iNstruções aos autores

 O Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Nova Série, publica contribuições científicas originais para a 
biologia no Brasil. São aceitos manuscritos com até 35 páginas, incluídas as ilustrações. Trabalhos mais longos poderão 
ser aceitos debitando-se ao(s) autor(es) as despesas extras. Os manuscritos devem ser enviados em formato eletrônico 
diretamente ao editor de acordo com as instruções abaixo, acompanhados de nome, endereço, telefone/fax e endereço 
eletrônico de um dos autores para contato. Caso a submissão eletrônica não seja possível, os manuscritos devem ser 
enviados em três vias impressas pelo correio ao endereço abaixo.
 Os trabalhos devem ser redigidos em português ou inglês, com resumos em português e em inglês, com até 250 
palavras. Devem ser apresentados em papel tipo A4, todo em espaço duplo (incluindo referências), 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) e instituições com endereços. Na segunda página 
e seguintes: Resumo (com título em português, no caso de trabalhos em inglês), Palavras-chave, Abstract (com título em 
inglês, no caso de trabalhos em português), Key words, Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos 
e Referências Bibliográficas. Em separado: figuras, tabelas e legendas das figuras. Somente os nomes científicos devem 
estar em itálico no texto.
 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. As legendas das ilustrações devem ser anexadas em folha à 
parte, ao final do texto. A localização das ilustrações e tabelas deve ser indicada no texto. Figuras em formato digital: 
As imagens em formato digital devem ter estar no formato tiff (.TIF), com uma resolução mínima de 300 dpi (pontos 
por polegada), enquanto ilustrações e gráficos devem estar no formato bitmap (.BMP), com uma resolução mínima de 
600 dpi. No entanto, esses arquivos serão necessários somente após a aceitação do manuscrito. Para submissão, esses 
arquivos devem 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. 
 A citação bibliográfica, no texto, deverá mencionar o último sobrenome do autor e a data da publicação (Exs. 
Laps & Chiarello, 1989; Passamani, 1973) em ordem alfabética. 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 (Ex. Zortéa et	al., 1994). Os 
trabalhos citados no texto deverão ser relacionados em ordem alfabética sob o título Referências Bibliográficas, segundo 
o último sobrenome dos autores. Os títulos das revistas deverão ser escritos por extenso, sem abreviações. Exemplos de 
referências: 
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cessão	-	Estação	Biológica	de	Caratinga,	Minas	Gerais.	Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 90 p. 

FOURNIER, E. 1885. Asclepiadaceae. In C. F. P. von Martius. Flora Brasiliensis. Munchen, v. 6, part 4, p. 189-332, 
est. 50–98.

CRIM, L. W., PETER, R. E. & VAN DER KRAAK, G. 1987. The use of LHRH analogues in aquaculture. In B. H. 
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 O Editor poderá rejeitar o trabalho ou encaminhá-lo ao(s) autor(es) para revisão. Todos os artigos serão sub-
metidos 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 envio de manuscritos:
Os manuscritos deverão ser submetidos de forma eletrônica no sítio: http://www.boletimmbml.net/boletim
seguindo as instruções para os autores disponíveis no sítio. Qualquer dúvida entrar em contato com:
Boletim do MBML - Editor
• Eletrônico: boletim.mbml@gmail.com
• Museu de Biologia Mello Leitão 
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 29650-000 Santa Teresa, ES – Brasil



Boletim do Museu de Biologia
Mello Leitão

Nova Série
Número 30 - Dezembro de 2012

A família Lauraceae Juss. no município de Santa Teresa, Espírito Santo - The 
family Lauraceae Juss. from the municipality of Santa Teresa, Espírito Santo ..............
.................................................................................................................................... Tiago	
Domingos	Mouzinho	Barbosa,	João	Batista	Baitello	&	Pedro	Luís	Rodrigues	de	Moraes 5


