
SUGESTÃO PARA FORMATAÇÃO DE MANUSCRITOS 

 

1. Use fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento duplo e justifique o texto dos dois 

lados (exceto o título e o nome dos autores). Todas as bordas devem ter 3 cm. 

 

2. O título do trabalho deve estar em negrito e centralizado. Exemplo: 

 

Influência de variáveis ambientais sobre a extensão da área de forrageamento de uma 

colônia da formiga-de-correição Eciton burchelli (Formicidae: Ecitonini) 

 

3. Pule uma linha. 

 

4. Coloque o nome dos autores da seguinte forma (centralizado e sem negrito): 

 

Fulaninho de Tal, Thrompsom da Silva & Zé Mané 

 

5. Pule uma linha. 

 

6. Para redigir o resumo, siga o seguinte formato: 

 

RESUMO: Variações fenotípicas intra-específicas podem resultar em diferenças na 

sobrevivência dos indivíduos, dependendo do hábitat onde ocorrem. A heterogeneidade... 

 

7. O número máximo de palavras no resumo é de 150. 

 

8. Pule uma linha. 

 

9. Siga o seguinte formato para as palavras-chave (no máximo 6): 

 

PALAVRAS-CHAVE: costão rochoso, Decapoda, forrageamento ótimo, interações 

agonísticas, tamanho corporal 

 

*** NOTE QUE AS PALAVRAS-CHAVE ESTÃO ORDENADAS ALFABETICAMENTE. 



10. Pule uma linha. 

 

11. Coloque a palavra INTRODUÇÃO (em maiúsculas e negrito), não pule uma linha e 

comece o texto fazendo um parágrafo. Exemplo: 

 

INTRODUÇÃO 

 Em florestas tropicais, que apresentam dossel muito fechado, a incidência da radiação 

solar é atenuada gradualmente à medida que é absorvida pelos diversos estratos de folhas 

desde o dossel até atingir o solo (Lüttge, 1997). Assim, as plantas que... 

 

12. Para citações no texto, siga os exemplos: 

 - Segundo Thrompson & Hangover (2001), a restinga.... 

- Segundo Thrompson et al. (2001), a restinga... – NÃO USE Thrompson e 

colaboradores (2001) 

- (Thrompson, 2001) – NOTE QUE EXISTE UMA VÍRGULA SEPARANDO O AUTOR 

DO ANO DE PUBLICAÇÃO DO TRABALHO. 

- (Thrompson & Hangover, 2001) 

- (Thrompson et al., 2001) – NOTE QUE O ‘et al.’ ESTÁ EM ITÁLICO E O PONTO 

VEM DEPOIS DO ‘al’ 

- (Thrompson, 2001; Hangover, 2008) - NOTE QUE AQUI A ORDEM É DADA PELO 

ANO DE PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS. NOTE TAMBÉM QUE AS 

REFERÊNCIAS ESTÃO SEPARADAS POR PONTO E VÍRGULA. 

 

13. No final da introdução, pule uma linha e comece o texto dizendo MATERIAL & 

MÉTODOS (em maiúsculas e negrito). Se for dividir esta seção em tópicos, pule uma linha e 

escreva o nome do tópico (somente a primeira letra em maiúscula e tudo em negrito). 

Exemplo: 

 

MATERIAL & MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 O estudo foi realizado na Estação Ecológica... 

 

14. No final de cada tópico, pule uma linha antes de escrever um novo tópico. 



15. Cite figuras e tabelas da seguinte forma: 

- (Figura 1) 

- (Figura 1a) – NOTE QUE A LETRA É MINÚSCULA. 

- (Figuras 1a, b) – NÃO USE (Figuras 1a, 1b) 

- (Figuras 1-3) – SE FOR CITAR AS TRÊS. 

- (Tabela 1) 

- (Tabelas 1 e 2) – SE FOR CITAR SOMENTE DUAS. 

 

16. As figuras e tabelas devem vir no corpo do texto, próximo ao local onde elas foram 

mencionadas pela primeira vez. 

 

17. A legenda de figuras deve vir abaixo da imagem e a legenda de tabelas deve vir acima. O 

espaçamento do texto nas legendas de figuras e tabelas deve ser o mesmo do texto, ou seja, 

duplo. O formato das legendas deve estar de acordo com os exemplos abaixo: 

 

Figura 1. Relação entre o diâmetro da copa de... 

Figura 1. (a) Número de presas capturadas pela aranha.... (b) Massa das aranhas em cada 

grupo experimental... 

Tabela 1. Resultados da análise de regressão múltipla... 

 

18. No caso de tabelas, coloque em negrito apenas os nomes do cabeçalho das colunas. 

Exemplo: 

 

Grupo experimental Freqüência de escapes (%) Tempo de escape (min) 

Controle 10 5,1 ± 2,2 

Folha com pêlos glandulares 8 4,8 ± 2,0 

Folha sem pêlos glandulares 95 1,3 ± 0,6 

 

19. Cite resultados de testes estatísticos da seguinte forma: 

- (p = 0,346) 

 

*** NOTE QUE USAMOS TRÊS DÍGITOS DEPOIS DA VÍRGULA PARA APRESENTAR 

RESULTADOS DE TESTES E O VALOR DO P. 



20. A seção REFERÊNCIAS deve seguir as seguintes regras: 

 

PARA ARTIGOS: 

Baker, R.H. & G.S. Wilkinson. 2001. Phylogenetic analysis of sexual dimorphism and eye 

stalk allometry in stalk-eyed flies (Diopsidae). Evolution, 55:1373-1385. 

Cook, J.M. 2006. Cryptic male dimorphism and fighting in a fig wasp. Animal Behaviour, 

71:1095-1101. 

Emlen, D.J.; J. Hunt & L. Simmons. 2005. Evolution of sexual dimorphism and male 

dimorphism in the expression of beetle horns: phylogenetic evidence for modularity, 

evolutionary lability and constraint. American Naturalist, 166:42-68. 

 

PARA LIVROS: 

Amorim, D.S. 2002. Fundamentos de sistemática filogenética. Editora Holos, Ribeirão Preto. 

Brooks, D.R. & D.A. McLennan. 1991. Phylogeny, ecology, and behavior. A research program in 

comparative biology. University of Chicago Press, Chicago. 

Gonzaga, M.O.; A.J. Santos & H.F. Japyassu. 2007. Ecologia e comportamento de aranhas. 

Interciência, Rio de Janeiro. 

 

PARA CAPÍTULOS: 

Proctor, H.C. 1996. Behavioral characters and homoplasy: perception versus practice, pp. 

131-149. Em: Homoplasy, the recurrence of similarity in evolution (M. Sanderson & L. 

Hufford, eds.). Academic Press, San Diego. 

Macías, R.O.; A. Pérez & J.W. Shultz. 2008. Genitalic evolution in Opiliones, pp. 234-256. Em: 

The evolution of primary characters in animals (J. Leonard & A. Córdoba, eds.). Oxford 

University Press, Oxford. 

 

PARA DISSERTAÇÕES E TESES: 

Silva, M.B. 2002. Análise filogenética e biogeográfica de Goniosomatinae (Arachnida, 

Opiliones, Gonyleptidae). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 192 pp. 

Freitas, M.R. 1998. O efeito de fatores bióticos e abióticos na sobrevivência pós-dispersão de 

sementes de cinco espécies arbóreas na Amazônia central. Tese de Doutorado, Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. 347 pp. 


