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SUMÁRIO DO PROCESSO DE
SUBMISSÃO
Manuscritos deverão ser submetidos por um dos
autores, em português, inglês ou espanhol. Para
facilitar a rápida publicação e minimizar os custos
administrativos, a Revista Brasileira de Biociências
aceitará somente submissões on-line. Não envie
documentos impressos pelo correio. O processo é
compatível com os navegadores Internet Explorer versão
3.0 ou superior, Netscape Navigator e Mozilla Firefox.
Outros navegadores não foram testados.
O autor da submissão será o responsável pelo manuscrito
no envio eletrônico e em todo o acompanhamento do
processo de avaliação.
Figuras e tabelas deverão ser organizadas
em arquivos submetidos separadamente, como
documentos suplementares. Documentos suplementares
de qualquer outro tipo, como filmes, animações, ou
arquivos de dados originais, podem ser submetidos como
parte da publicação.
Se você estiver usando o sistema de submissão on-line
pela primeira vez, vá para a página de Cadastro e registrese, criando um ‘login’ e ‘senha’. Se você está realmente
registrado, mas esqueceu seus dados e não tem como
acessar o sistema, clique em ‘Esqueceu sua senha’.
Você verá que o processo de submissão on-line é fácil
e auto-explicativo. São apenas 5 (cinco) passos.
Se você tiver problemas de acesso ao sistema, cadastro
ou envio de trabalhos, por favor, entre em contato com
o nosso Suporte Técnico.
C U S TO S D E P U B L I C A Ç Ã O
Os autores não terão nenhuma despesa para a publicação
dos seus trabalhos. Figuras e gráficos coloridos também
são livres de despesas (ver adiante).
S eguindo a política do Open Access do Public
Knowledge Project, assim que publicados, os autores
receberão a URL que dará acesso ao arquivo em formato
Adobe® PDF (Portable Document Format). Os autores
não receberão cópias impressas do seu manuscrito
publicado.
PUBLICAÇÃO E PROCESSO DE
AVA L I A Ç Ã O
Durante o processo de submissão, será solicitado que
os autores enviem uma carta de submissão, explicando
o porquê de publicar na Revista, a importância do seu
trabalho para o contexto de sua área e a relevância

científica do mesmo.
Os manuscritoss serão enviados para avaliadores, a
menos que não se enquadrem no escopo da Revista. Antes
de serem submetidos para consultores especializados, os
trabalhos são avaliados pelo Editor-Chefe, o qual decide
se o trabalho recebido é de suficiente relevância para a
Revista Brasileira de Biociências. Os trabalhos serão
sempre avaliados por dois especialistas que terão a
tarefa de fornecer um parecer, tão logo quanto possível.
Um terceiro avaliador poderá ser consultado caso seja
necessário. Os avaliadores não serão obrigados a assinar
os seus relatórios de avaliação.
Uma “Carta de submissão”, explicando o motivo de
publicar em nossa Revista, a importância do seu trabalho
para o contexto de sua área e a relevância científica do
mesmo, deverá ser digitada no campo “Comentários
ao Editor”, durante o processo de submissão eletrônica.
Caso os autores decidam enviar uma versão assinada
(em formato DOC ou PDF, por exemplo), a Carta de
submissão pode ser enviada na forma de documento
suplementar, separadamente.
Os autores deverão fornecer informações de contato
detalhado (e-mail) de pelo menos quatro potenciais
revisores para o seu trabalho. Estas informações
deverão ser digitadas, também, no campo “Comentários
ao Editor”, durante a submissão, logo após a “Carta
de submissão”. Os potenciais revisores deverão ser
especialistas na área de concentração do trabalho
enviado. Qualquer um dos revisores sugeridos não
deverá ter publicado qualquer trabalho com os
autores nos últimos cinco (5) anos, nem ser membro
da mesma Instituição. Revisores sugeridos serão
considerados revisores em potencial de acordo com a
análise e recomendação dos Editores.
Desde que um manuscrito é avaliado, aceito, revisado
e editorado, ele é imediatamente publicado na edição
corrente da Revista Brasileira de Biociências, em formato
PDF. Todos os autores têm a capacidade de acompanhar
o progresso de submissão do seu trabalho no sistema a
qualquer tempo, desde que esteja logado no sistema da
revista.
P R E PA R A N D O O S A R Q U I VO S
Os textos deverão ser formatados em uma coluna,
usando a fonte Times New Roman, tamanho 12, com
espaçamento duplo e todas as margens com uma
polegada (2,54 cm), em formato de papel A4. Todas
as páginas devem ser numeradas sequencialmente. Não
numere as linhas. O manuscrito deverá estar em formato
Microsoft® Word DOC (versão 2 ou superior). Arquivos
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em formato RTF também serão aceitos. Não submeta
arquivos em formato Adobe® PDF.
O arquivo que contém o texto principal do manuscrito
não deverá incluir qualquer tipo de figura ou tabela.
Estas deverão ser submetidas como documentos
suplementares, separadamente.
Ao submeter um manuscrito, o autor responsável pela
submissão deverá optar por uma das seguintes seções:
‘Artigo completo’, ‘Revisão’ ou ‘Nota científica’.
Todos os trabalhos submetidos no envio on-line
deverão subdividos nas seguintes seções:
1. Documento Principal:
Primeira página. Deverá conter as seguintes informações:
a) Título do trabalho, conciso e informativo, com a
primeira letra em maiúsculo, sem abreviações.
b) Nome completo e por extenso do(s) autor(es), com
iniciais em maiúsculo.
c) Título resumido do trabalho, com até 75 caracteres
(incluindo espaços).
d) afiliações e endereço completo de todos os autores
(instituição financiadora (auxílio ou bolsas), deverá
constar nos Agradecimentos).
e) Autor para contato e respectivo e-mail (apenas o autor
para contato deverá fornecer um e-mail).
Segunda página. Deverá conter as seguintes informações:
a) Resumo: incluir o título do trabalho em português,
quando o trabalho for escrito em inglês.
b) Abstract: incluir o título do trabalho em inglês, quando
o texto for em português.
Tanto Resumo como Abstract deverão conter, no máximo,
250 (duzentos e cinqüenta) palavras, estruturados em
apresentação, contendo o contexto e proposta do estudo,
resultados e conclusões (por favor, omita os títulos).
c) Palavras-chave e key words para indexação: no
máximo cinco, não devendo incluir palavras do título.
Páginas subsequentes. ‘Artigos completos’ e ‘Notas
científicas’ deverão estar estruturados em Introdução,
Material e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados
e Discussão podendo ser reunidos), Agradecimentos
e Referências, seguidos de uma lista completa das
legendas das figuras e tabelas (se forem submetidas
como documentos suplementares).
2. Documentos Suplementares:
Figuras e tabelas. Todas as imagens (ilustrações,
fotografias, fotomicrografias, eletromicrografias e
gráficos) são consideradas ‘figuras’. Figuras e tabelas
devem ser fornecidos como arquivos separados
(documentos suplementares), nunca incluídos no
texto do documento principal. Figuras coloridas serão
permitidas e os editores estimulam que os autores assim o
façam. Não haverá cobrança de custos adicionais para
figuras a cores, já que a impressão das mesmas (quando
houver) será sempre feita em preto e branco

A Revista Brasileira de Biociências não aceitará
figuras submetidas no formato GIF ou comprimidas
em arquivos do tipo RAR ou ZIP. Se as figuras no
formato TIFF são um obstáculo para os autores, por seu
tamanho muito elevado, os autores podem convertê-las
para o formato JPEG, antes da sua submissão, resultando
em uma significativa redução no tamanho. Entretanto,
não se esqueça que a compressão no formato JPEG
pode causar prejuízos na qualidade das imagens. Assim,
é recomendado que os arquivos JPEG sejam salvos nas
qualidades ‘Alta’ (High) ou ‘Máxima’ (Maximum).
Não forneça imagens em arquivos Microsoft®
PowerPoint (geralmente geradas com baixa
resolução), nem embebidas em arquivos do Microsoft
Word (DOC). Arquivos contendo imagens em formato
Adobe® PDF também não serão aceitas. A submissão
será arquivada se conter figuras em arquivos DOC,
PDF ou PPT.
Cada figura deverá ser editada para minimizar as
áreas de espaços em branco, optimizando o tamanho
final da ilustração. Se a figura consiste de diversas partes
separadas, é importante que uma simples figura seja
submetida, contendo todas as partes da figura.
Escalas das figuras deverão ser fornecidas com os
valores apropriados e devem fazer parte da própria figura
(inseridas com o uso de um editor de imagens, como o
Adobe® Photoshop, por exemplo), sendo posicionadas
no canto inferior esquerdo de cada figura.
Ilustrações em preto e branco deverão ser fornecidas
com aproximadamente 300 dpi de resolução, em formato
TIFF ou JPG. Para fotografias (em preto e branco ou
coloridas), fotomicrografias ou eletromicrografias,
forneça imagens em TIFF ou JPG, com pelo menos,
300 dpi. ATENÇÃO! Como na editoração final dos
manuscritos o tamanho útil destinado a uma figura de
largura de página (duas colunas) é de 170 mm, para uma
resolução de 300 dpi, a largura mínima das figuras deve
ser 2000 pixels. Para figuras de uma coluna (82 mm de
largura), a largura mínima das figuras (para 300 dpi), deve
ser pelo menos 1000 pixels. Submissões de figuras fora
destas características (larguras mínimas em pixels)
serão imediatamente arquivadas.
As imagens que não contêm cor devem ser salvas
como ‘grayscale’, sem qualquer tipo de camada (‘layer’),
como as geradas no Adobe® Photoshop, por exemplo
(estes arquivos ocupam até 10 vezes mais espaço que os
arquivos TIFF e JPG).
Os tipos de fontes nos textos das figuras deverão
ser Arial ou Helvetica. Textos deverão ser legíveis.
Abreviaturas nas figuras (sempre em minúsculas) devem
ser citadas nas legendas e fazer parte da própria figura,
inseridas com o uso de um editor de imagens (Adobe®
Photoshop, por exemplo). Não use abreviaturas, escalas
ou sinais (setas, asteriscos), sobre as figuras, como
“caixas de texto” do Microsoft® Word.
Recomenda-se a criação de uma única estampa,
contendo várias figuras reunidas, numa largura máxima
de 170 milímetros (duas colunas) e altura máxima de 257
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mm (página inteira). A letra indicadora de cada figura
deve estar posicionada no canto inferior direito. Inclua
“A” e “B” (sempre em maiúsculas, não “a”, “b”) para
distingui-las colocando, na legenda, Fig. 1A, Fig. 1B, e
assim por diante.
Não envie figuras com legendas inseridas na base das
mesmas. As legendas das figuras deverão ser enviadas
no final do documento principal, imediatamente após
as Referências.
Não use bordas de qualquer tipo ao redor das figuras.
Se houver composição de figuras (Figs 1A, 1B, etc.), use
cerca de 1 mm (12 pixels para uma figura com largura
de 2000 pixels) de espaço em branco entre cada figura.
É responsabilidade dos autores obter a permissão
para reproduzir figuras ou tabelas que tenham sido
previamente publicadas.
Para cada figura, deverão ser fornecidas as seguintes
informações: número da figura (em ordem numérica,
usando algarismos arábicos (Figura 1, por exemplo; não
abrevie) e a legenda detalhada, com até 300 caracteres
(incluindo espaços).
Cada tabela deverá ser numerada sequencialmente,
com números arábicos (Tabela 1, 2, 3, etc; não abrevie). O
título das tabelas deverá estar acima das mesmas. Tabelas
deverão ser formatadas usando as ferramentas de
criação de tabelas (‘Tabela’) do Microsoft® Word.
Colunas e linhas da tabela devem ser visíveis, optando-se
por usar linhas pretas que serão removidas no processo
de edição final. Não utilize padrões, tons de cinza, nem
qualquer tipo de cor nas tabelas.
Dados mais extensos podem ser enviados como
arquivos suplementares, mas que não estarão disponíveis
no próprio artigo, mas como links para consulta pelo
público.
NORMAS GERAIS
Os nomes científicos, incluindo os gêneros e categorias
infragenéricas, deverão estar em itálico. As siglas e
abreviaturas, quando utilizadas pela primeira vez,
deverão ser precedidas do seu significado por extenso.
Ex.: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Escrever os números até dez por extenso, a menos que
sejam seguidos de unidade de medida, ou indiquem
numeração de figuras e tabelas. Utilize um espaço
para separar as unidades de medidas dos valores (10
m, por exemplo). A unidade de temperatura em graus
Celsius deve ser escrito com um espaçamento entre o
valor numérico (23 oC, por exemplo).
A posição preferencial de cada figura ou tabela não
deverá ser indicada no texto. Isso ficará a critério do
editor, durante a editoração. Sempre verifique que as
figuras e tabelas estejam citadas no texto. No texto, use
abreviaturas (Fig. 1 e Tab. 1, por exemplo). Evitar notas
de rodapé. Se necessárias, utilizar numeração arábica
em sequência.
As citações de autores no texto deverá seguir os
seguintes exemplos: Baptista (1977), Souza & Barcelos
(1990), Porto et al. (1979) e (Smith 1990, Santos et al

1995). Citar o(s) autor(es) das espécies só a primeira vez
em que as mesmas forem referidas no texto. Citações de
resumos de simpósios, encontros ou congressos deverão
ser evitadas. Use-as somente se for absolutamente
necessário. Comunicações pessoais não deverão ser
incluídas na lista de Referências, mas poderão ser
citadas no texto. A obtenção da permissão para citar
comunicações pessoais e dados não publicados é de
exclusiva responsabilidade dos autores. Abreviatura de
periódicos científicos deverá seguir o Index Medicus/
MEDLINE. Citações, nas Referências, deverão conter
todos os nomes dos autores (não use et al.)
As referências deverão seguir rigorosamente os
seguintes exemplos:
Artigos publicados em periódicos:
BONGERS, F., POPMA, J., MEAVE, J. & CARABIAS,
J. 1988. Structure and floristic composition of the lowland
rain forest of Los Tuxtlas, Mexico. Vegetatio, 74: 55-80.
QUADRA, A. A. & AMÂNCIO, A. A. 1978. A formação
de recursos humanos para a saúde. Ciência e Cultura,
30(12): 1422-1426.
ZANIN, A., MUJICA-SALLES, J. & LONGHIWAGNER, H. M. 1992. Gramineae: Tribo Stipeae. Bol.
Inst. Biocienc. 51: 1-174. (Flora Ilustrada do Rio Grande
do Sul, 22).
Livros publicado por editoras:
CLEMENT, S. & SHELFORD, V. E. 1960. Bio-ecology:
an introduction. 2nd ed. New York: J. Willey. 425 p.
LOWE-MCCONNEL, R.H. 1987. Ecological studies
in tropical fish communities. Cambridge: Cambridge
University Press. 382 p.
Capítulos de livro:
CEULEMANS, R. & SAUGIER, B. 1993. Photosynthesis.
In: RAGHAVENDRA, A. S. (Ed.). Physiology of Trees.
New York: John Wiley & Sons. p. 21-50.
N A K ATA N I , K . , B A U M G A RT N E R , G . &
CAVICCHIOLI, M. 1997. Ecologia de ovos e larvas
de peixes. In: VAZZOLER, A. E. A. M., AGOSTINHO
A. A. & HAHN, N. S. (Eds.). A planície de inundação
do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e
socioeconômicos. Maringá: EDUEM. p. 281-306.
Anais de encontros, congressos, etc.:
CARNEIRO, F. G. 1997. Numerais em esfero-cristais. In:
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA
PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 49., 1997, Belo
Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Ed. da UFMG. 1
CD-ROM.
SANTOS, R. P. & MARIATH, J. E. A. 2000. Embriologia
de Ilex paraguariensis A. St. Hil.: estudo da antera e
grão de pólen e sua aplicação no melhoramento. In:
WINGE, H. (Org.). CONGRESSO SUL-AMERICANO
DA ERVA-MATE, 2., 2000, Encantado, RS e REUNIÃO
TÉCNICA DA ERVA-MATE, 3., 2000, Encantado, RS.
Anais... Porto Alegre: UFRGS/FEPAGRO. p. 140-142.
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Dissertações de mestrado, doutorado.
DILLENBURG, L. R. 1986. Estudo fitossociológico
do estrato arbóreo da mata arenosa de restinga em
Emboaba, RS . 106 f. Dissertação (Mestrado em
Botânica) – Instituto de Biociências. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1986.
Links de páginas disponíveis na Internet:
POLÍTICA. 1998. In: DICIONÁRIO da língua
portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível
em:<http://www.priberam.pt/Dicionarios/dlp.htm>.
Acesso em: 8 mar. 1999.
THE INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX.
2012. Disponível em:<http://www.ipni.org>. Acesso
em: 26 ago. 2012.
Para documentos com DOI® (Digital Object
Identifier) conhecido, seguir o exemplo abaixo (não
usar “Disponível em:<....>Acesso em:....”):
SANTOS, R.P., MARIATH, J.E.A. & HESSE, M. 2003.
Pollenkit formation in Ilex paraguariensis A.St.Hil.
(Aquifoliaceae). Plant Syst. Evol., 237: 185-198.<http://
dx.doi.org/10.1007/s00606-002-0257-2>
Em trabalhos de taxonomia vegetal e florística, as
seguintes normas específicas deverão ser observadas:
1. Chaves de identificação: dicotômicas, indentadas,
utilizando alternativas 1-1’. Os táxons devem ser
numerados em ordem alfabética, dentro de sua categoria
taxonômica e na ordem em que aparecerão no texto.
2. As descrições devem ser sucintas e uniformes.
3. Autores de nomes científicos devem ser citados de
forma abreviada, de acordo com Brummit & Powell
(1992).
4. Citações e abreviaturas das Opus Princeps devem
seguir Stafleu et al. (1976-1988). No caso de periódicos,
seguir Bridson & Smith (1991). Como alternativa, seguir
o International Plant Names Index (IPNI - http://www.
ipni.org/index.html), onde as citações seguem as obras
mencionadas acima.
5. Índice de nomes científicos citados no manuscrito: no
caso de monografias, o índice deve relacionar, em ordem
alfabética, os táxons abaixo do nível de gênero, sem os
autores, colocando em negrito a página onde inicia a
descrição do táxon. Os nomes válidos devem ser citados
em letra normal e os sinônimos em itálico.
6. Incluir a lista de exsicatas apresentadas no manuscrito:
Schultz, A . : 12 (2.8-ICN), 25 (2.9-BLA, ICN)
12 e 25=números do coletor.
2.8=2 número do gênero e 8 número da espécie, no
trabalho.

ICN=sigla do herbário onde está depositado o espécime
citado.
Caso o trabalho trate apenas de um gênero:
Schultz, A . : 110 (3-ICN)
3=número da espécie.
No caso de dois ou mais coletores, citar apenas o
primeiro.
Se o coletor não tiver número de coleta:
Barreto, I. L .: BLA 1325 (número do gênero e espécie,
ou só o número da espécie).
7. Material examinado: deverá ser citado apenas material
selecionado, um exemplar por município. Se a relação
de material selecionado for muito extensa (ou se o autor
não julgar necessário), citar todos os municípios. De
modo a demonstrar a distribuição geográfica do táxon e
não ultrapassar o número de páginas previstas, deverão
ser citados apenas um ou poucos exemplares por região
fisiográfica (Fortes 1959).
Quando forem dois coletores usar o &. Mais de dois
coletores, citar o primeiro e usar o et al. Países, estados,
municípios e localidades devem ser citados em ordem
alfabética.
Exemplos:
BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: Torres, 23 maio
1975, L.R. Dillenburg 17 (ICN);
Tupanciretã, 8 jul. 1977, L.R.M. Baptista et al. 911
(ICN); Uruguaiana, 25 mar. 1978;
M.L. Porto s.n. (ICN 2530); Vacaria, 1 abr. 1975, B.
Irgang & P. Oliveira 45 (BLA, ICN).
Flora Ilustrada do Rio Grande do Sul:
1. Lupinus albescens Hook. & Arn., Bot. Misc. 3 : 201.
1833 (Fig. 1).
Sinonímia (citar o basiônimo, quando for o caso.
Citar outros sinônimos somente quando for estritamente
necessário para o conhecimento do táxon na área
estudada).
Descrição: baseada em material do Rio Grande do Sul,
em dois parágrafos, vegetativo e reprodutivo.
Distribuição geográfica: geral e no Rio Grande do Sul,
esta última utilizando as regiões fisiográficas de Fortes
(1959). Não devem ser utilizados mapas com pontos de
coleta no Rio Grande do Sul.
Habitat:
Observações:
Material selecionado: citar somente material do Rio
Grande do Sul. Se necessário, por deficiência deste
material, citar “material adicional examinado” de outras
regiões.

