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1. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 As publicações científicas podem ser classificadas em primárias ou secundárias. As 

primárias são as que primeiro divulgam novidades numa forma que permita outro 

pesquisador repetir o estudo e testar a conclusão. As publicações primárias são 

permanentes, indexadas em bases de dados (Scielo, AGRIS, Scopus) e estão disponíveis 

para a comunidade científica. Outra característica da publicação primária é ser avaliada 

pelos pares (revisores) antes da publicação. Esses revisores (peer reviewers) avaliam 

criticamente o manuscrito para auxiliar o editor a tomar a decisão de publicá-lo ou não. As 

publicações primárias geralmente são organizadas em Introdução, Material e Métodos, 

Resultados e Discussão.  

São primárias: artigo completo (full-length article), nota (note) ou comunicação (short 

communication), entre outras. Não atendem os requisitos de publicação primária o resumo 

de congresso e a tese. No resumo, e mesmo no resumo expandido, não constam 

informações suficientes para que outro pesquisador repita o estudo e teste a conclusão. 

Ademais, o resumo geralmente não passa pelo crivo de revisores. Logo, a publicação de 

resumo não deve ser empecilho para a publicação do estudo em revista primária. A tese 

também não passa pelo crivo de revisores; é submentida a uma banca, que é diferente da 

revisão por pares. O estudo da tese pode, após a defesa, ser publicado em revista primária, 

se apresentar novidades de interesse científico. As revistas diferem entre si quanto ao nível 

dos artigos que publicam e ao número de leitores. Artigo em inglês publicado em revista de 

prestígio tem mais chance de ser lido e citado que artigo em português publicado em revista 

de pequena circulação. 

Após o estudo sair em publicação primária, a novidade do estudo é condensada em 

publicações secundárias como livros, boletins, artigos de revisão (review articles). O papel 

da publicação secundária é agrupar e organizar, de modo claro e acessível, as informações 

primárias. No artigo de revisão, embora a maioria ou todas as informações apresentadas já 

tenham sido publicadas, a análise conjunta de estudos relevantes de determinada área do 

conhecimento pode levar a nova teoria, ideia ou mesmo quebra de paradigma. Por isso, o 

artigo de revisão tem papel relevante na ciência. 
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Há revistas científicas que publicam tanto artigos primários como secundários (artigos 

de revisão); outras, só aceitam os primários. As revistas informam os tipos de artigos que 

aceitam na sua página da Web. Os artigos mais comumente aceitos nessas revistas são 

artigo completo, nota ou comunicação e artigo de revisão. Essas publicações têm formatos 

distintos, detalhados nas “Diretrizes para Autores” (Guide for Authors) da revista.  

2. ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 Característica da publicação primária é ter o texto organizado em seções, geralmente 

nesta ordem: Abstract, Introduction, Materials and methods, Results And Discussion (Fig. 1). 

O acrônimo AIMRAD indica essa sequência, adotada por muitas revistas. Na Figura 1, o 

Abstract está separado do corpo do artigo por não conter informação nova. No entanto, em 

razão de ser muito lido, o Abstract é destacado sobre o diagrama.  

No diagrama, com formato de ampulheta (Fig. 1), a forma de cada seção indica se a 

informação é uniforme (Material e Métodos e Resultados), se começa de forma ampla 

(Introdução) ou se termina de forma ampla (Discussão). Logo, inicia-se a Introdução com 

informações gerais sobre o tema do estudo. Em seguida, restringem-se gradualmente as 

informações até chegar ao assunto específico do artigo. A Discussão tem abordagem 

inversa à da Introdução: inicia-se com informações específicas (geralmente resultados 

relevantes) e, gradualmente, amplia-se o foco. No final da Discussão apresenta-se a 

conclusão do estudo. Essa conclusão deve ser tão ampla ou geral quanto permitirem os 

resultados discutidos. Na nota ou comunicação, mantém-se a estrutura AIMRAD, mas como 

o texto é mais curto que no artigo completo, esse tipo de publicação segue regras 

específicas, informadas nas “Diretrizes para Autores” da revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organização (AIMRAD) do artigo científico usada em muitas revistas. 
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3. INTRODUÇÃO 

  Na Introdução, informam-se as razões fundamentais (rationale) para a condução do 

estudo e disponibilizam-se informações essenciais para o leitor entender e avaliar os 

resultados, sem precisar acessar publicações prévias sobre o tema (background). A citação 

de artigos relevantes sobre o tema abordado dá credibilidade à argumentação empregada 

nesta seção. Se necessário, termos especializados podem ser definidos nesta seção. 

No início da Introdução, apresenta-se, de forma geral, a importância ou a necessidade 

do estudo. Em seguida, o assunto afunila para subáreas e, finalmente, termina com o tema 

específico do estudo. No exemplo a seguir (Nature DOI: 10.1038/srep08371), a Introdução 

começa informando a importância da lagarta Tuta absoluta. Infere-se, dessa leitura, que 

essa lagarta é ameaça ao tomateiro (problema colocado de forma geral) em algumas 

regiões do mundo aonde chegou recentemente. Depois, paulatinamente, o leitor recebe 

mais informações (background) e razões essenciais (rationale) para inferir a necessidade ou 

a motivação do estudo e para entender e avaliar os resultados que serão apresentados a 

seguir. No final desta seção, os autores informam o objetivo do estudo. 

 

“The tomato borer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is a serious pest species 

native to South America that recently became a major threat to tomato production in the 

Mediterranean Basin and  may become a problem in most countries of Africa, and Eurasia1,2. 

Tuta absoluta was first observed outside its native range in Eastern Spain in 2006, and can now 

be found throughout Southern Europe, North Africa and the Middle East1,2. Precise knowledge 

of the source population of T. absoluta invading the Mediterranean basin is required to help 

develop strategies to control this species3. Such knowledge is currently lacking. The tomato 

borer was first observed outside South America in Eastern Spain in 2006, and two years later 

in North Africa. This suggests a single introduction point in Southern Europe followed by a 

geographical expansion in Southern Europe and North Africa. However these historical 

records do not reveal the identity of the source population in South America. Indirect 

methods based on population genetics are needed to infer the invasion routes of T. absoluta. 

Here, we analyzed the genetic variability of samples collected in South America, Europe, 

Africa and the Middle East to infer precisely the source of the T. absoluta populations invading 

the Mediterranean Basin and to test the hypothesis of a single versus multiple introductions 

into the old world continents.” 

 

 Outra característica da Introdução é começar pelo que se conhece sobre o tema do 

estudo, como nas três primeiras frases do exemplo da Nature acima. Cada uma dessas 

frases termina com número(s) sobreposto(s), que indica a fonte da informação, detalhada 

em Referências no final do artigo. Essas fontes, geralmente apresentadas no final da frase, 

nem sempre são necessárias no início da Introdução, pois a ausência da fonte indica que a 

informação é amplamente aceita pela comunidade científica. O verbo no presente (“...is a 

serious pest...”) indica a ampla aceitação da informação. Nesse exemplo da Nature, no 

entanto, os autores optaram por citar as fontes. Após a apresentação do que se conhece 
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sobre o tema, informa-se o que se desconhece (lacuna no conhecimento). No exemplo 

acima, uma lacuna, mais geral, é: “Such knowledge is currently lacking”. Na sequência, os 

autores abordam novamente o que se conhece: “The tomato borer was first observed...”. 

Em seguida, o desconhecido aparece de forma específica: “However these historical 

records do not reveal...”. É comum introduzir a lacuna específica no conhecimento com 

conectores como however, although, but ou com frases como little work has been done. Na 

frase seguinte, os autores informam, resumidamente, como tentarão preencher essa lacuna: 

(Indirect methods based on...). A explicitação da lacuna permite ao leitor antever o objetivo do 

estudo, indiretamente apresentado no início da frase final da Introdução: “Here, we analyzed 

the genetic variability...”, seguido da hipótese (“...to test the hypothesis of...”). 

Note, no exemplo acima, que cada frase da Introdução conduz o leitor, naturalmente, 

ao objetivo do estudo. No exemplo 1 a seguir, os objetivos (“The specific objectives are...”) são 

enunciados junto com a metodologia resumida para atingir os objetivos (“To do this…”) e a 

hipótese do estudo (“Our hypothesis is that...”). No entanto, o mais comum é indicar apenas o 

objetivo do estudo (exemplo 2). Este geralmente é apresentado no passado, mas pode ser 

enunciado no presente em algumas revistas (exemplo 1), seguido de verbo no infinitivo 

(determinar, comparar, desenvolver, avaliar, estabelecer). 

 
1) The specific objectives are to (1) determine whether shade tree or cocoa litter has a larger 

effect on process of nutrient mineralization and immobilization, (2) rank these litter sources 
as nutrient sinks or sources and (3) establish the contribution of litter and husks to the 
nutrient budget of these systems. To do this, we measured nutrient stocks in litter fall 
production, in the accumulated litter and fruits to estimate biogeochemical cycling within 
these various cocoa agroforestry systems. Our hypothesis is that cocoa-cabruca systems 
on high fertility soils will rank highest in litter derived nutrient transfer rates given shade tree 
diversity (Johns 1999; Lobão et al. 2012) with variable nutrient absorbing capacities (Leão 
and Silva 1991) (Plant Soil 383:313, 2014). 

2) The objective of the present study was to determine the early response mechanisms of 

perennial ryegrass to P (Annals of Botany 107:243, 2011). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 O objetivo, nesta seção, é descrever o delineamento experimental e informar o que se 

usou e se fez para que outro pesquisador possa repetir o estudo e chegar a resultados 

semelhantes. Essas informações também permitem ao leitor julgar a validade dos 

resultados, pois estes dependem do modo como o estudo foi realizado. Por isso, devem-se 

informar todos os fatores que podem ter influenciado os resultados. Alguns desses fatores 

podem ajudar mais adiante, durante a redação da Discussão, a explicar por que os 

resultados do estudo são diferentes dos resultados de outros estudos. Por fim, a leitura 

desta seção permite ao leitor julgar a adequação ou o acerto da conclusão (feita para a 

população-alvo que a amostra representou).  



5 
 

 Com exceção de Material e Métodos curtos, esta seção geralmente é dividida em 

subseções para facilitar tanto a redação quanto a leitura. Para saber o que escrever no título 

das subseções, consulte artigos na revista-alvo (revista onde pretende submeter o 

manuscrito). No artigo de título “Soil water status and root distribution across the rooting 

zone in maize with plastic film mulching” (Field Crops Research 156: 40, 2014), os títulos das 

subseções e subsubseções foram estes: 

1. Sites description 

2. Experimental design and field management 

3. Data collection 

3.1. Root length, weight and diameter measurements 

3.2. Soil water content at different depths 

4. Statistical analysis 

Geralmente, escreve-se a seção Material e Métodos em ordem cronológica, ou seja, 

na sequência das etapas ou ações executadas durante a condução do estudo. No entanto, 

pode-se organizar parte desta seção, ou toda ela, de outra forma, desde que a organização 

facilite a compreensão do que se fez e usou. É útil consultar artigos da revista-alvo para 

planejar a sequência das informações nesta seção. 

Tabelas/figuras podem ser usadas em Material e Métodos para facilitar o 

entendimento de um procedimento. Este exemplo foi apresentado no Material e Métodos de 

artigo publicado na Field Crops Reseach (156: 40, 2014): 

 

 Às vezes, é necessário explicar por que a análise foi feita de determinado modo ou 

por que foram escolhidas determinadas espécies ou cultivares. Dê boas razões para ter feito 

a análise da forma proposta, e não de outra forma, ou para ter escolhido determinadas 

espécies ou cultivares. 
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 Se o método usado no estudo é novo, forneça todos os passos necessários para que 

outro pesquisador possa repeti-lo. Se, no entanto, o método foi publicado em inglês, pode-se 

indicar apenas o nome do método e a referência ou o nome do método, a referência e 

algumas informações-chaves sobre o método. Ou seja, se o método é bem conhecido, 

apenas o nome do método e a referência são suficientes (exemplo 1 a seguir). No entanto, 

apresente mais informações (exemplo 2), além da referência, se isso puder facilitar o 

entendimento do método por leitores menos familiarizados com ele. No exemplo 2, além da 

referência, é informado: “...using a pinboard and transparent perforated plastic sheet...”. Se 

houve modificações em método publicado, cite a fonte original e detalhe apenas as 

mudanças feitas. Se o método está escrito em outra língua (português, por exemplo), 

forneça detalhes relevantes do método e cite a fonte original.  

 

1) Available P for plants was assessed by Bray’s 1 method (Bray and Kurtz,1945). 
2) The roots were sampled using a pinboard and transparent perforated plastic sheet 

following the methods of Kono et al. (1987). 

 

Além dos procedimentos, das formas de análise, das técnicas empregadas, descreva 

também equipamentos ou instrumentos usados ou construídos para tomar os dados, como 

no exemplo a seguir. O fabricante e o modelo do equipamento devem ser fornecidos quando 

esses fatores puderem influenciar os resultados.  

 

“The proton gradient was measured by monitoring the rate of decrease in fluorescence of the 
metachromatic fluorescent probe 9-amino-6-chloro-2-metoxiacridina using a Fluoroskan Ascent 
spectrofluorimeter (model FL; Thermo Labsystems)” (Plant Physiology 161: 1557, 2013). 

 

Evite citar marcas comerciais; o nome genérico ou químico é preferível. O nome 

genérico é usado mundialmente, diferentemente do nome comercial. No entanto, se as 

marcas comerciais diferirem em alguma característica que possa influenciar os resultados, 

deve-se apresentar também o nome comercial e o nome do fabricante, como no exemplo a 

seguir. Repare que o nome comercial (Quadris) é escrito com inicial maiúscula para 

diferenciá-lo do nome genérico (azoxystrobin).  

 

“Fungicide applications of azoxystrobin (Quadris®, Syngenta Crop Protection) at 444 ml/ha 
were made during the R3 and R5 growth stages for both years of the experiment” (Crop 
Protection 54: 206, 2013). 

 

Informações sobre como foram realizadas as análises estatísticas geralmente são 

necessárias; elas aparecem no final do Material e Métodos. Antes de fornecê-las, consulte 

artigo semelhante ao seu na revista-alvo para preparar algo semelhante. 
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A voz passiva (foram usados, foram determinadas ou usaram-se, determinaram-se) é 

comum nesta seção. Nos quatro exemplos anteriores usou-se a voz passiva: “was assessed“, 

“were sampled“, “was measured” e “were made”. Ou seja, a ênfase foi na ação (o que se fez) e 

não no agente da ação (quem fez). Por isso, é comum escrever nesta seção: “as amostras 

foram coletadas”, “roots were sampled”. Atualmente, muitas revistas permitem que também se 

indiquem, como executores da ação, os autores do estudo (“we”), mesmo se apenas um 

deles praticou a ação: “nós coletamos as amostras”, “we sampled the roots”. Portanto, voz 

passiva (“was fed”) e voz ativa (“we used”) ocorrem, simultaneamente, no Material e 

Métodos de boas revistas, como neste exemplo: 

 

“We used 30 bees per colony per treatment (270 total bees)... Each bee was fed 10 μ L of 
unscented, reagent-grade 1 M sucrose (30% sucrose w/w)” (Nature DOI: 10.1038/srep10989). 

 

5. RESULTADOS 

 

 Dependendo da revista e/ou da extensão do manuscrito, esta seção é escrita sozinha 

(Resultados) ou junta com a discussão (Resultados e Discussão). Por motivos didáticos, 

abordaremos Resultados e Discussão em seções separadas.  

 A função desta seção é apresentar dados que construam e legitimem novos 

conhecimentos. Os resultados apresentados governam o conteúdo e a estrutura do 

manuscrito. Por isso, escrever esta seção antes das demais permite ao redator entender os 

pontos mais importantes da história a ser contada no manuscrito.  

Selecionar os dados mais relevantes que sustentem, ou não, a hipótese do estudo é o 

primeiro passo para escrever esta seção. Portanto, deve-se evitar a apresentação de dados 

de todas as variáveis avaliadas, a não ser que haja boa razão para isso. Resultados não 

essenciais, mas úteis, podem ser enviados à revista em arquivo separado. Se aprovado 

pelos revisores, revistas de prestígio publicam esses resultados como supplemental 

information ou appendices, disponíveis apenas na versão online da revista. Logo, a versão 

em papel deve ser concisa, apenas com as evidências mais fortes que sustentam a 

conclusão. Segundo Day & Gastel (2006), a compulsão para incluir todos os dados no 

manuscrito não prova que os autores têm muitas informações; prova, sim, que não têm foco. 

Dados que contradizem a hipótese do estudo devem ser apresentados. Suprimi-los 

seria antiético. Na seção Discussão, os autores terão oportunidade de explicar esses 

resultados inesperados.  

Depois de escolher os dados que serão apresentados no manuscrito, o passo 

seguinte é escolher a forma de apresentá-los. Para aumentar a chance de publicar o 

manuscrito, estude como os dados são apresentados na revista-alvo. Analise os tipos e 
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quantidade de dados, a forma de apresentá-los (tabela, figura ou texto), os títulos e legendas 

de tabelas e figuras, etc.  

Se a decisão for apresentar os dados em tabelas e figuras, numere-as separada e 

sequencialmente, e refira-se a elas nessa ordem no texto. Figuras/tabelas devem ser 

autoexplicativas: o leitor deve entendê-las sem consultar o texto. As informações 

necessárias para torná-las autoexplicativas devem aparecer na própria figura/tabela, no 

título/legenda ou em chamadas de rodapé.  

Outra regra que deve ser seguida no preparo de tabelas/figuras é construí-las de 

forma simples. Isso implica dizer que se deve evitar obscurecer as figuras/tabelas com 

excesso de linhas, legendas, símbolos, números e escalas com muitas divisões nos eixos x 

e y. Erro comum é usar números com precisão exagerada (3050,2 kg/ha em vez de 3050 

kg/ha). Apresentar resultados não significativos só se justifica em algumas situações, 

sobretudo em estudo com arranjo fatorial. No exemplo a seguir (Nature 

DOI:10.1038/srep09523), os autores apresentam os dados do fatorial 6 (tempo, eixo x) x 4 

(cor). Embora não haja diferença significativa entre os níveis do fator “cor” dentro de dois 

níveis do fator “tempo” (DM control e Hours 0-2) quanto ao “average number of action 

potentials”, as médias foram apresentadas por motivo óbvio. 

 

 

 

Em estudo com um fator (variável independente ou causa), o efeito não significativo 

da causa sobre o efeito geralmente pode ser informado apenas no texto. Nesse caso, o texto 
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pode terminar com o valor de F e P, como nestes exemplos (PLOS ONE DOI: 

10.1371/journal.pone.0033819): 

 

1) “Although growth stage was affecting the fungal biomass, there were no significant 

differences between pre- and post-cropping situations (F = 1.31, P = 0.25)”. 

2) “Cultivar had no significant contribution to explanation of PC1 (F = 1.83, P = 0.15), PC2 

(F = 1.92, P = 0.12) nor PC3 (F = 0.88, P = 0.47)”. 

 

No exemplo a seguir (Nature DOI:10.1038/ncomms7095), as figuras são econômicas 

em linhas, números e letras (ou palavras). Repare que os eixos x e y (Fig. 1a) ou o eixo y 

(Fig. 1b) exibem escala com poucos números, que dá apenas ideia aproximada do valor da 

média, porquanto, em figura, o objetivo é mostrar tendências e não valores exatos. Algum 

número exato, se necessário, pode ser apresentado no texto. Repare também que os 

tratamentos são identificados claramente com símbolos distintos (círculo, quadrado ou 

triângulo) (Fig. 1a) ou com cores (Fig. b), com detalhes na legenda. Nesses exemplos, 

apresentam-se estatística descritiva (média ± desvio-padrão) (Fig. 1 a e b) e estatística 

inferencial (*, na Fig. 1b) de forma clara, com detalhes na legenda. 

 

 

A escolha entre tabela, figura e palavras (no texto) depende do que se quer transmitir 

e do espaço que cada uma delas ocupa. Com raras exceções, não se deve colocar os 

mesmos dados, simultaneamente, em tabelas e figuras. Essas três formas de apresentar 

dados têm pontos fortes e fracos.  

Em tabela, apresentam-se, com números exatos, médias de muitas variáveis. 

Entretanto, a tabela demanda leitura cuidadosa dos números antes que o significado deles 

possa ser apreendido. Na figura, as tendências dos dados são rapidamente percebidas nas 
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alturas das barras (variável independente é não numérica ou descontínua; Fig. 1b acima) 

ou nos ângulos e/ou traçado das linhas (variável independente é numérica e contínua; Fig. 

1a acima). No entanto, a figura limita o número de variáveis apresentadas, e as médias 

exatas não são fornecidas. Por causa da rápida percepção de tendências na figura, 

apresentar pelo menos o resultado relevante do estudo na forma de figura geralmente é 

decisão acertada.  

Devem-se evitar frases que informem o que a figura/tabela contém: “A Tabela 1 

mostra os resultados ...” ou “Na Figura 1 são apresentados os resultados...”. A 

alternativa é a objetividade: escreva os resultados relevantes e, no final da frase, indique 

onde (Figura, Tabela) o leitor pode visualizar os números ou tendências. Nestes dois 

exemplos (Crop Protection 54: 206, 2013), a figura/tabela que contém os resultados 

descritos é indicada no final da frase. No exemplo 1, apresentaram-se os valores de F e P e, 

entre eles, os graus de liberdade (df) do tratamento (df =1) e do erro (df = 151 ou 154), 

porque essas informações não constam da figura. 

 

1) “Defoliation in the upper canopy reduced yield more than defoliation in the lower canopy 
during the R3 and R5 growth stages (Fig. 1) (R3: F = 18.85, df = 1, 151, P < 0.001; R5: F = 
5.65, df = 1,154, P = 0.019)”. 

2) “However, the LAI was always lower for the whole plant defoliation compared to the upper or 
lower canopy defoliations (Table 2, Fig. 3)”. 

 

A apresentação em palavras (texto) de resultados simples ou de relevância 

secundária é comum em revistas científicas. São exemplos de apresentação de resultados 

apenas no texto: (a) plantas que receberam nitrogênio pesaram 56 g, massa duas vezes maior que 

a das plantas que não receberam nitrogênio (F = 21, P < 0,001); (b) a redução de 12 para 4 plantas 

por metro na fileira causou diminuição da severidade do mofo-branco de 44 % para 29 %, de acordo 

com a equação y = 21,26 + 1,893**x (r2 = 0,98). 

Em revista com alto fator de impacto, fotografias são usadas com frequência. Quando 

as fotografias são de boa qualidade e facilitam o entendimento dos resultados, podem ser 

decisivas para a aceitação do manuscrito. Veja este exemplo (Nature 

DOI:10.1038/ncomms7095): 
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Quando longa, a seção Resultados pode ser organizada em subseções, se possível 

com títulos semelhantes aos usados nas subseções do Material e Métodos, e na mesma 

sequência. É comum iniciar esta seção com resultados gerais ou informações gerais que 

ajudem o leitor a entender os resultados específicos que virão a seguir, como neste artigo da 

Field Crops Research (DOI: 10.1016/j.fcr.2013.10.013): 

 

“3.1. Rainfall and temperature during the experimental period 
 
Mean monthly precipitation and temperature for the study period are presented in Fig. 2. The 
long-term average annual (1957–2001) precipitation for the Changwu Agro-ecological 
Experiment Station site is 577 mm, of which 304 mm occurs from July to September. In both 
years, the growing seasons were warmer and drier than average (Fig. 2). Precipitation, was 
17% (2005) and 11% (2006) less than the long-term mean over the growing season (October to 
June), and 18% (2005) and 31% (2006) less than the long-term mean during the grain-filling 
period (April to June) (Fig. 2), suggesting that the experiment was subject to mild drought and 
moderate drought, respectively, during the grain-filling periods in 2005 and 2006 “ 
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Em seguida, escrevem-se as subseções com os resultados específicos. Como 

exemplo, estes são os títulos das subseções usadas no artigo da Field Crops Research 

mencionado acima: 

 
“3.2. Grain yield and yield components 
  3.3. Plant height, flag leaf area, leaf area index (LAI), tiller density and aboveground biomass 
  3.4. Root biomass, root:shoot ratio and root respiration 
  3.5. Rates of photosynthesis, transpiration and leaf water use efficiency 
  3.6. Soil water content and water use efficiency” 

 
Os resultados são apresentados no passado: “O fungicida aumentou a produtividade 

do café em 20%” ou “A correlação entre altura de planta e produtividade foi alta e 

significativa (r = 0,75)”.  

Deve-se evitar repetir no texto números apresentados em tabelas/figuras. Ou seja, 

não se deve ler a tabela para o leitor. Para evitar a repetição dos números, é comum, nos 

artigos científicos, apresentar as diferenças entre médias que se comparam em magnitude 

(15%, 23%, 2x, 3x; exemplos 1 a 4 a seguir). Outra forma de se evitar repetir os números da 

tabela é interpretar, em palavras (“consistently”; exemplos 3 e 8), o significado dos 

números, inclusive os de r (exemplos 5 e 6) e de P (exemplo 7). 

 

1) “Low phosphorus reduced root length by 60.1 % in two-whorl genotypes vs. 44.5 % in three-

whorl genotypes” (Annals of Botany DOI: 10.1093/aob/met164). 

2) “Total radiation interception over the whole growing season by cotton at 22.5 plants m−2 

intercepted 1.7% more lights than at 18.0 plants m−2 and 5.6% more light than at 13.5 

plants m−2” (Field Crops Research 169: 132, 2014). 

3) “Consistently, leaf and root dry weight data showed that AVP1D expressing lettuce lines 
developed at least 2-fold more leaf biomass and about 3-fold more root biomass than 
controls under limiting NO3- (Fig. 5, B and C)” (Plant Physiology 161: 1557, 2013). 

4) “Control group bees exhibited significantly higher longer-term memory by 1.3-1.8 fold than 
pesticide-treated bees” (Nature DOI: 10.1038/srep10989). 

5) “There was a clear and consistent association between NUE and UPE for all three 

species (Fig. 4)” (Crop Science 46: 561, 2006). 

6) The association between renal failure and diclofenac residues was very highly significant 

(Nature DOI:10.1038/nature02317). 

7) “Nitrogen treatment had also a highly significant effect on individual plant’s grain DM” 
(Crop Science 46: 1860, 2006) 

8) Pioneer 3893 had consistently greater SPAD values than Maizex (Table 3). (Crop Science 
46: 1860, 2006). 

 
 No exemplo 8 (acima), empregou-se “consistently greater” para indicar que o híbrido 

Pioneer 3893 apresentou média de SPAD (final da primeira coluna da tabela 3 a seguir) 

significativamente maior que a do Maizex em dois anos. 
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Não é regra rígida, mas, em estudos de causa e efeito, iniciar a frase com a variável 

independente (causa ou tratamento) em vez da dependente (efeito ou resultado) deixa o 

texto mais direto e conciso. Na frase “o fungicida aumentou a produtividade do café em 

20%”, “fungicida” é a causa e “produtividade”, o efeito. Quando se inverte a posição dessas 

variáveis, com o efeito em frente da causa, a frase fica assim: “a produtividade do café foi 

aumentada em 20% pelo fungicida”. Neste caso, emprega-se a voz passiva (foi aumentada), 

com a inversão da lógica. Na frase 1 a seguir, a causa (“Seed Ni concentration”) está antes 

dos efeitos (“germination rate” ou “seedling development”), com ganhos de clareza em 

relação à frase 2, que começa com os efeitos. Na frase 1, usou-se “did not affect”  (mais 

direto e conciso) para unir a causa aos efeitos; na frase 2 usou-se “were not affected by” (voz 

passiva) para unir os efeitos à causa. 

 

1) “Seed Ni concentrations (causa) did not affect germination rate or seedling development 
(efeitos)” (Plant Soil DOI: 10.1007/s11104-012-1284-6). 

2) Germination rate or seedling development (efeitos) were not affected by seed Ni 
concentrations (causa). 

 

Nas frases 1 e 3 a seguir, colhidas em artigo da revista Field Crops Research (169: 

132, 2014), os efeitos (LAI, plant height, light distribution) antecedem a causa (plant density). 

Repare que com a causa na frente do(s) efeito(s) as frases (exemplos 2 e 4) são mais claras 

e concisas. 

. 

1) “LAI of cotton was significantly (P = 0.02) increased with plant density (Fig. 5A and B), 

whereas cotton plant height was significantly decreased with plant density (Fig. 6A and 

B).” 

2) Increasing cotton plant density increased LAI (P = 0.02) (Fig. 5A and B) and decreased 

plant height significantly (Fig. 6A and B). 

3) “Light distribution within the canopy was affected by cotton plant density (Fig. 8)”. 

4) Cotton plant density affected light distribution within the canopy (Fig. 8). 

 



14 
 

No entanto, o efeito pode iniciar a segunda frase do parágrafo, se a intenção do 

redator é continuar a abordar a variável dependente (produtividade, no exemplo a seguir). A 

conexão da segunda frase com a primeira fica clara quando se inicia a segunda frase com 

“A produtividade...” (informação velha). Logo, a informação nova só aparece no final da 

segunda frase: “foi maior com o cultivar Catuaí que com o Mundo Novo”. Essa técnica 

(informação velha no início e informação nova no final da frase), associada ao uso de frases 

curtas (até 30 palavras), ajuda a manter o texto claro.  

 

O fungicida (causa) aumentou a produtividade (efeito) do café. A produtividade (efeito) foi 

maior com o cultivar Catuaí que com o Mundo Novo. 

 

6. DISCUSSÃO 
 

Da mesma forma que Material e Métodos e Resultados são relacionados, também o 

são Introdução e Discussão. No entanto, enquanto o fluxo de informações na Introdução é 

do geral para o específico; na Discussão, o fluxo é do específico para o geral (Fig. 1). Na 

Introdução, abordam-se estudos existentes sobre o tema; na Discussão, interpretam-se os 

resultados em relação aos estudos citados na Introdução. Na Introdução, aponta-se lacuna 

no conhecimento; na Discussão, esclarece-se em que nível a lacuna foi preenchida. Na 

Introdução, indica-se o objetivo do estudo; na Discussão, indica-se a conclusão coerente 

com o objetivo do estudo. 

Esta seção é a mais difícil de escrever e definir. Basicamente, o objetivo da Discussão 

é explicar o significado dos resultados e informar as contribuições feitas com o presente 

estudo à área de conhecimento abordada (Annesley, 2010). O objetivo da Discussão 

também pode ser escrito assim: responder à pergunta feita na Introdução, informar como os 

resultados suportam as respostas e comparar os resultados com os resultados de outros 

estudos sobre o tema (Foote, 2009).  

Apesar desses princípios básicos da Discussão, informados no parágrafo anterior, 

outras perguntas podem ser respondidas nesta seção: (a) qual a importância do estudo? (b) 

obteve resultados inesperados? (c) ocorreu problema durante a condução do estudo? (d) 

quais os pontos fortes e fracos do estudo? (e) a metodologia pode ser melhorada? (f) quais 

os pontos fortes e fracos do estudo em relação a outros estudos? (g) por que os resultados 

do estudo foram diferentes dos resultados de outro(s) estudo(s)? (h) há explicação 

alternativa para os resultados? (i) que mecanismo explica os resultados? (j) quais as 

implicações práticas ou teóricas dos resultados? (k) alguma pergunta ficou sem resposta? (l) 

os pontos fracos do estudo ou as perguntas não respondidas conduzem, naturalmente, a 

uma apresentação de sugestões para pesquisas futuras? Essa abordagem ampla da 
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Discussão é uma das razões de ser esta a seção mais difícil de escrever. Uma estruturação 

da Discussão poderia beneficiar os leitores e aumentar a chance de o redator não deixar de 

fora desta seção aspectos importantes do estudo.  

Dorchety & Simith (1999) apresentaram proposta para estruturar a Discussão em 

revista médica. Aparentemente, essa proposta não teve muita repercussão. No entanto, a 

estrutura proposta por esses autores é útil para orientar pesquisadores jovens no preparo 

desta seção. Segundo essa proposta, a sequência na apresentação da Discussão é: (a) 

resultados relevantes; (b) pontos fortes e fracos do estudo; (c) pontos fortes e fracos em 

relação a outros estudos, discutindo diferenças nos resultados; (d) significado do estudo: 

mecanismos e implicações (teóricas e/ou práticas); e (e) perguntas não respondidas e 

pesquisas futuras. Repare que essa sequência condiz com o fluxo de informações que se 

espera nesta seção (do específico para o geral). 

 
6.1.) Resultados relevantes 
 

A Discussão geralmente começa pelos resultados relevantes (que respondam à 

pergunta feita na Introdução), como nestes três exemplos:  

 
1) “Here we show that wild bee pollinators provide important pollination services to crops 

around the globe (Fig. 1a), with the economic value of this ecosystem service being on par 
with that provided by managed honey bees” (Nature DOI: 10.1038/ncomms8414). 

2) “The present study demonstrates the protective effects of oral administration of 
Lactobacillus gasseri SBT2055 (LG2055) against influenza A virus infection. This effect 
enables mice to be resistant to a virus infection as shown by improvements in the survival 
rates (Figure 1) and by decrements in the virus titer in the lungs (Figure 2)” (Nature DOI: 
10.1038/srep04638). 

3) “Soybean plants grown from seeds containing 5.35 mg kg−1 Ni showed a significant yield 
increase up to 25 % in response to external Ni supply, in spite of the fact that these plants 
were neither dependent on N2-fixation nor treated with urea (Table 1A; Fig. 1a)” (Plant Soil 
DOI 10.1007/s11104-012-1284-6). 

 

Também é comum começar a Discussão com algum assunto abordado na 

Introdução ou no Material e Métodos, antes de se apresentarem os resultados relevantes. 

Nos exemplos 1 e 2 a seguir, a Discussão inicia com informações gerais apresentadas na 

Introdução: “Imidacloprid is a widely used...”, “ABA is an essential phytohormone...” Em 

seguida, os autores relembram a lacuna no conhecimento: “...but no studies have 

previously examined...”, “...has not yet been characterized in detail”. No exemplo 3, a 

Discussão começa por assunto abordado no Material e Métodos: “In this study, two 

transgenic lettuce lines...”. No exemplo 4, os autores relembraram o objetivo citado na 

Introdução: “The objective of this study was...”, seguido de informação retirada do Material 

e Métodos: “Genotypes were compared based on...” Nesses quatro exemplos, os 

resultados relevantes aparecem depois dessas informações iniciais: “...we show that...” 

(exemplo 1), “…we found that…” (exemplo 2), “…this work demonstrate that…” (exemplo 
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3), “The results for…” (exemplo 4). No exemplo 5, apresentam-se vários resultados (“Our 

study showed...”), depois de informar o paradigma atual (“It is widely accepted now 

that...”), as deficiências de estudos anteriores (“However, most studies of...”) e o ponto 

forte deste estudo (“We took advantage of...”). 

 
1) “Imidacloprid is a widely used neonicotinoid pesticide throughout China16, but no studies 

have previously examined its effect on olfactory learning, a key element in successful 
foraging, for an economically12 and ecologically important11 native bee species, A. cerana. In 
adult bees, we show that ingestion of 0.1 or 1 ng/bee reduced olfactory learning 
acquisition, which was 1.6-fold higher in control bees” (Nature DOI: 10.1038/srep10989). 

2) “ABA is an essential phytohormone regulating seed maturation, germination, stomatal 
closure and various stress responses. However, the effect of ABA on cellular growth and 
morphogenesis has not yet been characterized in detail. Here, we found that epidermal 
cells developed ectopic protrusions in seedlings germinated and grown in the presence of 
ABA” (Nature DOI: 10.1038/srep11364). 

3) “In this study, two transgenic lettuce lines (AVPD1-2 and AVPD1-6) with enhanced H+-
PPase abundance and activity (Figs. 1 and 2) were used to evaluate the potential of this 
genetic manipulation for improving NO3

- uptake efficiency in lettuce. The experiments 
described in this work demonstrate that this technology was instrumental in improving 
lettuce N use efficiency under control and limiting NO3- regimens in laboratory, greenhouse, 
and field scenarios (Figs.3, 5, and 8; Table I). In all instances, more production (including 
marketable yield) was obtained per unit of N input for AVP1D-engineered lettuce versus 
controls” (Plant Physiology doi/10.1104/pp.112.212852). 

4) “The objective of this study was to determine if there were genetic differences among 
common bean genotypes in the threshold at which N2 fixation declined during soil drying. 
Genotypes were compared based on daily measurement of ARA over a soil drying cycle. 
The results for all cultivars were well-represented by a two-segment linear regression (Fig. 
2, Table 3)” (Plant Soil 364:29, 2013). 

5) “It is widely accepted now that vertebrates’ diet modulates the species composition of 
their symbiotic gut microbiota15,17. However, most studies of dietary control of microbiota 
have either been conducted on populations fed non-natural diets (for example, laboratory 
mice, zebrafish and arguably humans)44, or comparing disparate species13. We took 
advantage of naturally occurring within-population diet variation in two species of fish to test 
for diet–microbiota correlations. This represents one of only a very few studies, to date, of 
gut microbial variation within wild vertebrate populations. Our study showed, first, that 
there is substantial among individual variation in gut microbial composition in natural 
populations. Second, we found that… Third, and more profoundly, we found that…” (Nature 
DOI: 10.1038/ncomms5500). 

 

6.2.) Pontos fortes e fracos do estudo 
 
Após a apresentação dos resultados relevantes, Dorchety & Simith (1999) 

recomendam abordar os pontos fortes e fracos (limitações) do presente estudo, com igual 

ênfase para ambos. Na verdade, as revistas estão mais interessadas nas limitações do 

estudo, seguidas dos efeitos que essas limitações possam ter na conclusão. Sugestões para 

evitar que essas limitações se repitam em estudos futuros geralmente são bem-vindas. Nos 

três primeiros exemplos a seguir, informam-se as limitações (em negrito). No exemplo 4, os 

autores informam que, apesar de terem tentado controlar uma variável interferente (“...we 

tried to control...”), o controle foi parcial. Logo, a variável interferente pode ter influenciado os 

resultados (limitação). No exemplo 5, apresentam-se pontos fortes do estudo (“This study has several 

strengths...”), que permitem generalizar a conclusão (“Our results are therefore generalizable.”). 
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1) “An important caveat for interpreting our study is that we used four-species mixtures, 
and four species per m2 is lower than in most grasslands. A relatively small number of 
species was used in this study due to its focus on dominance and evenness, and further 
research should be done with more species-rich communities” (Basic and Applied Ecology 
14:199, 2013). 

2) “One limitation of this study is that the survey response rate is unknown. As stated in the 
methods, a variety of programs at 678 institutions were included in the study, resulting in a 
total of 8,353 emailed survey requests. Unfortunately, no method exists to reliably track the 
number of emails that were delivered, opened, deleted or forwarded. This is an unfortunate 
limitation of email-based surveys. A second limitation is the potential selection bias 
inherent in any form of subjective survey” (Journal of Medical Systems 36: 3135, 2012). 

3) “One inherent weakness of this study is its restricted temporal and geographic relevance. 
A single season of field data conducted at a single site in the northern portion of the plant’s 
geographic range limits inferences that can be drawn from the data” (Environmental 
Entomology 42: 936, 2013). 

4) “In this study, we tried to control for smoking behavior by including smokers in our control 
population. However, the number of cigarettes consumed was smaller in the controls, which 
may have somewhat influenced our results” (Journal of Applied Physiology 102: 1051, 
2007). 

5) “This study has several strengths. Medical conditions that could have confounded the 
relation of inflammatory markers and change in FG status were controlled for, and effect 
modification by BMI was considered. Participants in CHS were chosen to represent a cross-
section of the U.S. population 65 years. Our results are therefore generalizable” 
(Diabetes 50: 2384, 2001). 
 

6.3.) Pontos fortes e fracos em relação a outros estudos, discutindo diferenças nos 
resultados 
 
 Depois de os resultados relevantes terem sido discutidos quanto aos pontos fortes e 

fracos, o próximo passo é ampliar a discussão, e comparar os resultados do presente estudo 

com os de outros estudos. Neste ponto, se apropriado, indique pontos fortes e fracos do 

estudo em relação a outros estudos. Se os resultados do estudo diferirem dos de outros 

estudos, deve-se discutir a razão dessa diferença. Muitas vezes os materiais ou os métodos 

usados nesses estudos diferem em determinados aspectos, o que pode levar a resultados 

distintos. 

Nos exemplos 1, 2 e 3, os autores usam informações do Material e Métodos para 

justiçar diferenças nos resultados: “Pueyo et al. (2004) used three extraction procedures...” 

(exemplo 1), “Due to the intensive and extensive samplings used in this study…” (exemplo 2), “In 

these studies the field-testing conditions may have included…” (exemplo 3). Nesses três exemplos, 

os autores também explicitam ponto(s) forte(s) do presente estudo: “...the metals extracted with 

EDTA have shown most efficient...” (exemplo 1), “…our results are more reliable than…” (exemplo 2), 

“Our study was better controlled…” (exemplo 3). No exemplo 4, o valor obtido (72.1%) é  mais alto 

que o da literatura (58.5%). Por isso, seguem duas explicações para essa diferença: “The higher 

average of N-resorption efficiency in this Stipa species seemed...” e “…this discrepancy may partly 

result from…”. 
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1) “Pueyo et al. (2004) used three extraction procedures (CaCl2, NaNO3, NH4NO3) for 
predicting trace metal mobility (Cd > Zn > Cu > Pb) in the contaminated soil. They found 
that out of three, CaCl2 extractions procedure seems to be the most suitable method for 
bioavailability of these metals. However in the present study, the metals extracted with 
EDTA have shown most efficient extractants for the bioavailability of metals” 
(Chemosphere 64: 161, 2006). 

2) “Due to the intensive and extensive samplings used in this study, we think that our 

results are more reliable than those reported previously” (Geoderma195-196:48, 2013). 

3) “The studies by Shanahan et al. (1990) and Reynolds  et al. (1994) were the only ones 
published thus far indicating a positive association between cellular membrane 
thermostability and yield under heat stress in different field environments. In these studies 
the field-testing conditions may have included stresses other than heat, such as 
drought and various biotic stresses. Our study was better controlled to eliminate any 
drought or biotic stresses so that heat was the main yield-limiting factor under the summer 
test conditions” (Euphytica 117:117, 2001). 

4) “The value of N-resorption efficiency (72.1%) for S. krylovii characterized in the present 
study was higher than that of a large number of graminoids worldwide (58.5%) reported 
in the literature (Aerts, 1996). The higher average of N-resorption efficiency in this 
Stipa species seemed rather to be a consequence of its generally greater fitness to 
infertile habitats. Further, this discrepancy may partly result from differences in methods 
used for calculation of resorption efficiency” (Plant Soil 273: 257, 2005). 

 

6.4.) Significado do estudo: mecanismos e implicações (teóricas e/ou práticas) 
 
 Nesta parte da Discussão, vai-se além dos resultados do estudo. É o momento de 

explicar por que as causas provocaram o efeito (mecanismos) e de discutir as implicações 

(ou aplicações) dos resultados. A abordagem dos mecanismos é feita nos exemplos 1, 2 e 3 

a seguir. A(s) implicação(ções) do estudo aparece(m) nos exemplos 3, 4 e 5: “...an attractive 

target for preventing or treating...”, “This finding is likely to have practical consequences” e 

“…provides an opportunity for conservation intervention”. 

 
1) “High fluence rate control could be mediated either through a biochemical mechanism 

acting as a Pr to Pfr flux counter or else via a phyB-independent mechanism such as 
photosynthesis” (Nature DOI: 10.1038/ncomms5848). 

2) “The mechanisms that regulate soil organic matter concentration are however not well 

understood (McDowell, 2003). Generally, three classes of mechanisms are considered that 
stabilise organic matter in soils (Christensen, 1996; Sollins et al., 1996): (1) inherent 
recalcitrance of specific organic molecules against degradation by micro-organisms and 
enzymes; (2) chemical stabilization due to various interactions of organic molecules, 
surface condensation, or sorption, leading to a decreased availability of the organic 
substrate; and (3) physical protection of organic substrates against access by 
decomposers, caused by occlusion of substrate within aggregates” (Geoderma 128: 167, 
2005). 

3) “Thus, intestinal epithelial MyD88 acts as a metabolic sensor that switches host metabolism 
during diet-induced obesity via mechanisms involving the gut microbiota. These unique 
features render intestinal epithelial MyD88, an attractive target for preventing or treating 
diet-induced obesity and metabolic disorders” (Nature DOI: 10.1038/ncomms6648). 

4) “This finding is likely to have practical consequences. First, studies of gut microbiota 
should habitually account for sex (and its interactions with other factors) even when there is 
no main effect of sex… If genotype-by-environment interactions prove to be common in 
diverse host species, as our results suggest, then therapeutic changes to the environment 
will not work equally well for all host genotypes, or in both sexes. Consequently, treatment 
of microbially associated diseases might need to account for these interactions, potentially 
requiring therapies tailored to host sex and possibly other aspects of host genotype” 
(Nature DOI: 10.1038/ncomms5500). 
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5) “The identification of diclofenac as the cause of the OWBV decline in Pakistan provides an 
opportunity for conservation intervention. The high rate of visceral-gout-associated 
vulture mortality in India3,22,23 as well as the widespread use of veterinary diclofenac in India 
(R. Risebrough, personal communication) suggests strongly that diclofenac may also be 
responsible for vulture declines in the rest of the Indian subcontinent wherever diclofenac is 
used for the treatment of livestock” (Nature 472: 310, 2004). 
 

6.5.) Perguntas não respondidas e pesquisas futuras 
 
 Finalmente, é o momento de discutir questões relacionadas ao tema que 

permanecem sem resposta. Algumas dessas questões podem ter ficado mais claras com o 

presente estudo. Logo, sugestões de estudos futuros são consequências dos resultados do 

presente estudo. Questões sem respostas estão explícitas (em negrito) nos exemplos 1, 2 e 

3 a seguir. Nos exemplos 4 e 5, as questões não respondidas aparecem implícitas 

(“...LG2055 might have other protective effects...”, “...would help in elucidating...”). Após a 

menção das questões que ficaram sem respostas (exemplos 1 a 5), seguem sugestões para 

estudos futuros (em negrito nos cinco exemplos). 

 
1)  “A number of questions remain unanswered, such as why the interaction was not 

detected at S=3. It is obvious, however, that studying global changes simultaneously is 
essential, as the responses to single changes are likely not additive as also evident from 
other multi-factorial studies (Reich et al., 2001; Wang, 2007)” (Biogeosciences 5: 585 2008). 

2) “An important, but unanswered, question is how changes in plant architecture, such as 
those obtained here, will alter the competitive ability of kudzu. Reductions in above-ground 
and root biomass, in addition to shorter internodes and secondary vine lengths, for plants in 
the simulated herbivory treatment might limit kudzu’s ability to produce adventitious roots at 
stem nodes, and slow the plant’s spread by vegetative reproduction. Additional research is 
needed to understand how the changes in plant architecture documented here translate to 
overall plant performance and health” (Environmental Entomology 42: 936, 2013). 

3) “Many questions remain to be addressed concerning how these changes influence plant 
competitive relationships and ecosystem function. Further work is clearly needed to 
determine how alteration of AMF communities influences plant competitive relationships 
during C. maculosa invasion and the role played by AMF community composition in 
determining seedling establishment and subsequent vigor” (Plant Soil 288: 81, 2006) 

4) “Therefore, LG2055 might have other protective effects against influenza virus infection 
such as enhancement of IgA production. Further investigation is required to better 
understand the detailed functions of LG2055 to enable the prevention of influenza” (Nature 
DOI: 10.1038/srep04638) 

5) “A more focused experimental design that would test both growth promotion and disease 
control in presence and absence of a pathogen would help in elucidating the relative 
primary to secondary beneficial effects of these microorganisms. Future work aimed at 
elucidating the relative benefits of the primary and secondary effects should also include a 
cost/benefit analysis that would be able to assess the added value of the secondary effects” 
(Soil Biology & Biochemistry 40: 1733, 2008). 

 
Uma vez terminada a discussão, finaliza-se o manuscrito com mensagem relacionada 

ao significado do estudo: a conclusão. Em inglês, essa mensagem, denominada take-home 

message, transmite o que os autores querem que os leitores lembrem após a leitura do 

artigo. Em geral, essa mensagem é a resposta à pergunta feita na Introdução e/ou a 

importância do estudo por intermédio de suas implicações ou aplicações (exemplos 1 a 6 a 
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seguir) e recomendações. Ademais, se apropriado, pode-se sugerir estudo futuros na 

conclusão. Ou seja, qual o próximo passo a ser dado à luz dos resultados deste estudo? 

No exemplo 1, apresenta-se, na conclusão, a resposta à pergunta feita na Introdução 

(“The results obtained in this study clearly demonstrated that...”); seguida da implicação do estudo 

(“This trait appears to be a good candidate for…”). No exemplo 2, dá-se a resposta à pergunta feita 

na Introdução (“Our results demonstrate that...”) e a importância do tema (“...Nr continues to be of 

greatest importance in China...”), seguidas de recomendações (“Current environmental policy needs 

to focus more strongly…”). No exemplo 3, ressalta-se a novidade do estudo (“In conclusion, we 

discovered a novel function of...”) seguida de suas implicações (“These unique features render 

intestinal epithelial MyD88, an attractive target for preventing...”). No exemplo 4, identificam-se os 

principais resultados (“This research has identified...”), seguidos da implicação deles (“This 

knowledge will allow for...”) e da necessidade de mais estudos (“Increased knowledge of the critical 

period will also…”). No exemplo 5, após a implicação do estudo (“...has a high potential to improve...”) 

sugerem-se estudos futuros. No exemplo 6, apresenta-se a implicação do estudo (“...potentially 

important for...”) seguida do mecanismo parcial responsável pelo efeito (“...via the ethylene signaling 

pathway...”) e de estudos futuros necessários para preencher lacunas no conhecimento que 

persistiram (“...future work is needed…”). 

 

1) “The results obtained in this study clearly demonstrated that genetic variability exists 
in N2 fixation resistance to drought. This trait appears to be a good candidate for 
exploitation in common bean breeding programs to enhance drought resistance of future 
common bean cultivars” (Plant Soil 364: 29, 2013). 

2) “Our results demonstrate that deposition of reduced forms of Nr continues to be of 
greatest importance in China (which is responsible for approximately 2/3 of total 
deposition) but emission and deposition of oxidized Nr are increasing more rapidly. Current 
environmental policy needs to focus more strongly on reducing present NH3 emissions 
from agricultural sources, whereas control of NOx emissions from industrial and traffic 
sources will become more important in the near future. It is time for China and other 
economies to take action to improve N-use efficiency and food production in agriculture and 
reduce Nr emissions from both agricultural and non-agricultural sectors. These actions are 
crucial to reducing N deposition and its negative impact locally and globally”(Nature  
doi:10.1038/nature11917). 

3) “In conclusion, we discovered a novel function of intestinal epithelial MyD88. We show 
that targeting intestinal epithelial MyD88 confers protection or therapeutic effects against 
diet induced metabolic disorders. Thus, intestinal epithelial MyD88 acts as a metabolic 
sensor that switches host metabolism during diet-induced obesity via mechanisms involving 
the gut microbiota. These unique features render intestinal epithelial MyD88, an 
attractive target for preventing or treating diet-induced obesity and metabolic disorders” 
(Nature DOI: 10.1038/ncomms6648).  

4) “This research has identified the critical period for yield determination and the associated 
critical periods for yield components. This knowledge will allow for more targeted stress 
mitigation practices, e.g. combining sowing date and cultivar phenology to reduce the 
likelihood of severe stress in the critical window. Increased knowledge of the critical 
period will also enhance the ability of breeders to screen for stress tolerance with more 
targeted stress impositions” (Field Crops Research 156: 12, 2014). 

5) “All these results together with the proven and proposed roles of Ni in urea and amino acid 
metabolism indicate that Ni has a high potential to improve the utilization of N fertilizers 
by soybean and possibly other crops, which represents an important future research topic” 
(Plant Soil DOI 10.1007/s11104-012-1284-6). 



21 
 

6) “Taken together, our data indicate that plant defense mechanisms are potentially 
important for controlling mycorrhizal development, and that its modulation occurs, at least 
partially, via the ethylene signaling pathway. However, future work is needed to fill in 
gaps in understanding how the ethylene signaling pathway is modified in mycorrhizal 
plants…” (Symbiosis 60: 155, 2013). 

 
Deve-se evitar na discussão: (a) interpretação dos resultados além do que permitem os 

dados, (b) especulações, ou seja, deve-se argumentar com base em fatos e no estudo; (c) 

assuntos alheios ao objetivo do estudo; (d) crítica a outros estudos; e (e) conclusão que não tem 

suporte nos resultados. 

 

7. RESUMO 
 
 O Resumo (Abstract) tem como objetivo persuadir o leitor a ler o artigo completo e dar-lhe 

uma ideia do que encontrará no artigo. Por isso, o Resumo deve ser autoexplicativo: o leitor deve 

entender os pontos-chaves do estudo sem precisar ler o artigo completo. Um Resumo bem 

preparado, que cause boa impressão, pode ser decisivo para convencer editor e revisores a 

concordarem com a publicação do manuscrito e, posteriormente, para convencer o leitor a ler o artigo 

completo e citá-lo. O comprimento do Abstract é informado no site da revista-alvo; geralmente 

permitem-se entre 150 e 250 palavras.  

O Resumo pode ser estruturado (Introdução/Material e Métodos/Resultado/Conclusão) ou 

focar um ou alguns aspectos do estudo (Material e Métodos/Resultados ou Introdução/Resultados). 

O exemplo abaixo é de um Resumo estruturado, mais usado. 

No exemplo a seguir, a primeira parte em negrito é a Introdução do Resumo. Nessa parte, 

são dadas informações essenciais para o leitor perceber a necessidade do estudo e o que pode 

mudar, na prática, com este estudo. Essas informações são: importância do tema, densidade de 

feijoeiros em uso pelos agricultores (antes dos resultados deste estudo) e lacuna no conhecimento 

(“...mas essa prática não tem aumentado a produtividade.”). Esta lacuna permite inferir o objetivo do 

estudo (“Nosso objetivo...”). A estratégia de apresentar a lacuna no início do Resumo é muito usada 

em revistas como Nature e Science. Em seguida, apresentam-se, resumidamente, informações 

relevantes do Material e Métodos: nome do cultivar, tipo de irrigação, variáveis independentes 

(densidade de planta e fungicida) e época e local em que foram conduzidos os dois ensaios. As 

variáveis dependentes (produtividade, incidência e severidade do mofo-branco) e a relação delas 

com as variáveis independentes são  mencionadas a seguir, em Resultados. Esta é a parte mais 

importante do Resumo, geralmente mais longa que as outras partes. É comum iniciá-la com 

resultados gerais (“Em média, a incidência do mofo-branco foi...”), seguida de resultados específicos 

(“A redução da densidade de plantas diminuiu...”). Esta última parte deve ser o resultado mais 

relevante do estudo, que geralmente dará suporte à conclusão no final do Resumo (“Nossos 

resultados indicam que...”). 

 

O mofo-branco (MB) é doença danosa no outono-inverno, quando se usam de 10 a 16 
feijoeiros por metro.  Diminuir o número de plantas na fileira reduz a intensidade do MB, 
mas essa prática não tem aumentado a produtividade. Nosso objetivo foi testar a 
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hipótese de que a redução de feijoeiros do tipo III na fileira aumenta a produtividade em 
áreas com MB. O cultivar Pérola, irrigado por aspersão convencional, foi cultivado com 4, 8, 12 
ou 16 plantas por metro, com ou sem aplicação de fungicida para o controle do MB, no outono-
inverno de 2000 e 2001, em Viçosa, MG, Brasil. Em média, a incidência do MB foi 93 % em 
2000 e 78 % em 2001; a severidade foi 69 % em 2000 e  40 % em 2001. A produtividade 
média foi 1656 kg ha-1 em 2000 e 2542 kg ha-1 em 2001. A redução de plantas na fileira 
diminuiu a intensidade do MB e aumentou a produtividade, ambos linearmente, 
independentemente dos níveis de fungicida. Nossos resultados indicam que, em áreas com 
MB, o uso de densidades de feijoeiros do tipo III mais baixas que as em uso atualmente pode 
aumentar a produtividade, tanto em áreas de produção orgânica quanto em áreas de produção 
convencional. 
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