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 Capítulos

de livros

• Organização de artigo científico

• Pergunta, hipótese e objetivo
 Material

de redação científica

• Literatura diversa sobre o assunto
 Vídeos

• Relacionados à redação científica

 “Rogério

Faria Vieira” => vídeos sobre
redação científica

A página deste livro
onde o assunto é
abordado será
indicada por p.

Rogério Faria Vieira
Embrapa/ Epamig

 Num

texto claro, o redator não deixa margem a
interpretações diferentes da que deseja
comunicar
 Num
texto conciso, o redator consegue
transmitir o máximo de informações com o
mínimo de palavras
 Num texto preciso, o redator atribui a cada
palavra empregada a tradução exata do que
deseja transmitir

 Redação

científica: gênero literário em
que
o
objetivo
é
transmitir
conhecimento de forma clara, concisa,
precisa e direta
 O que é mais importante: clareza ou
concisão?
 CLAREZA vem sempre em primeiro
lugar!

Palavra

e locução => unidade
Frase => uma ideia
Parágrafo => conjunto de ideias
relacionadas entre si

Confunde o leitor
 Abreviaturas padrões são amplamente aceitas:
DNA, RNA, m, kg
 Use abreviaturas para substituir termos longos que
aparece mais de 10 vezes no manuscrito:


• Exemplo: fixação biológica de nitrogênio (FBN)

Não use mais de 5 abreviaturas no texto
 Defina a abreviatura na primeira aparição e, em
seguida, só use a abreviatura
 Abstract => redefina a abreviatura que usou no texto
 Lista de abreviaturas => primeira página


 Use

palavras curtas e simples
 Palavras curtas dão fluência à leitura e
ocupam menos espaço
 Palavras simples são mais fáceis de
entender => contribuem para a clareza do
texto












No intuito de
Exerce ação negativa
Tendo em vista que
Durante o tempo em que
Após isso ter sido feito
Posteriormente
Grande quantidade de
Consequentemente
Com excessão de












Para
Inibe
Uma vez que, porque
Enquanto
Em seguida
Depois
Muito
Logo
Exceto

A

considerable number of
 As a conseguence of
 During the time that
 First of all
 In many cases
 In order to
 With the exception of

 Many
 Because
 While
 First
 Often
 To
 Except





0 a 9 => zero, um, dois... nove (por extenso)
> 10 => 10, 11, 50, 1000... (algarismos)
Não comece frase com algarismo (escreva por
extenso):
• Vinte e dois (e não 22) atletas....






Com unidades de grandeza => 2 ml ou 2 mL, 5 m, 143
g, 3188 kg, 15 ºC
Dois ou + números na frase (um deles > 10) => Foram
usadas 4, 8 e 12 amostras, respectivamente
Escreva 3200 (em vez de 3.200 ou, como no caso do
inglês, 3,200) => checar norma da revista.



Verbos tornam a frase mais direta e concisa que substantivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houve melhoramento da saúde do paciente
A saúde do paciente melhorou
Ocorreu uma diminuição do nutriente...
O nutriente diminuiu...
A determinação da pressão arterial foi realizada...
A pressão arterial foi determinada...
O uso do aparelho para a medição e a caracterização...
O uso do aparelho para medir e caracterizar...
É um sistema de produção que tem como objetivo a eliminação...
É um sistema de produção que tem como objetivo eliminar

Apesar da melhoria do paciente com o medicamento....
 Apesar da melhoria (subs.) do paciente com o
medicamento....
 Apesar de o paciente melhorar com o medicamento....


 Dúvida:

apesar de o ou apesar do? (p. 29)








Promoveu aumento (p. 240)
Favoreceu o aumento
Proporcionou diminuição
Sofreu diminuição
Provocou dificuldades
Tiveram efeito prejudicial








Aumentou
Aumentou
Diminuiu
Diminuiu
Dificultou
Prejudicaram

 We

performed an analysis…
 We analyzed…
 The quantification of the atoms was done…
 The atoms were quantified...

 Mantenha

o leitor focado no texto => não use
sinônimos para palavras-chave
 O leitor não deve perder a concentração no texto
tentando imaginar se “rato”, “animal” e
“roedores” são as mesmas criaturas



Obesity is associated with a cluster of metabolic disorders, low-grade
inflammation and altered gut microbiota. Whether host metabolism is controlled
by intestinal innate immune system and the gut microbiota is unknown. Here we
report that inducible intestinal epithelial cell-specific deletion of MyD88 partially
protects against diet-induced obesity, diabetes and inflammation. This is
associated with increased energy expenditure, an improved glucose
homeostasis, reduced hepatic steatosis, fat mass and inflammation. Protection
is transferred following gut microbiota transplantation to germ-free recipients.
We also demonstrate that intestinal epithelial MyD88 deletion increases antiinflammatory endocannabinoids, restores antimicrobial peptides production and
increases intestinal regulatory T cells during diet induced obesity. Targeting
MyD88 after the onset of obesity reduces fat mass and inflammation. Our work
thus identifies intestinal epithelial MyD88 as a sensor changing host metabolism
according to the nutritional status and we show that targeting intestinal epithelial
MyD88 constitutes a putative therapeutic target for obesity and related
disorders (Nature DOI: 10.1038/ncomms6648, 2014)



At first sight, our findings contrast with results of earlier studies,
several of which were part of this study26–29, that demonstrated the
benefits to crop production of pollinator biodiversity. The observed
positive relations between pollinator species richness and seed or
fruit set indicate that, at the plant or field scale, more diverse
pollinator communities generally provide better pollination services
(summarized in ref. 30). Our finding that relatively few species
dominate pollination service delivery is largely the result of the
larger spatial scale and the consideration of species identity in this
study. Accounting for the identity of species shows that pollinator
communities in different farm fields across large areas basically
consist of variations of the same core set of species that prefer to
forage on crops and that are augmented with the occasional new
species (Nature DOI: 10.1038/ncomms8414, 2015)

É

pobreza de estilo empregar o mesmo,
a mesma para substituir o substantivo
• Após o período de incubação dos mesmos,

foram feitas estrias...
• Após o período de incubação dos caldos, foram
feitas estrias...
• Após levantar os dados, os mesmos foram
usados no desenvolvimento...
• Após levantar os dados, estes foram
usados no desenvolvimento...

É

a superabundância de palavras para enunciar
uma ideia
 São muito comuns no texto e devemos estar
atentos a elas
• Adiar para depois
• Cobertura superficial
• Expectativa futura

• Fato real
• Eliminado completamente














O período entre abril de 2010 e março de 2011 Período = tempo
O período entre abril de 2010 e março de 2011 decorrido entre
duas datas
Entre abril de 2010 e março de 2011
Deve-se melhorar mais a uniformidade...
Deve-se melhorar mais a uniformidade...
Deve-se melhorar a uniformidade...
Distribuíram-se 30 sementes por metro linear
Distribuíram-se 30 sementes por metro linear
Distribuíram-se 30 sementes por metro
Repetiram-se os mesmos tratamentos em 2015
Repetiram-se os mesmos tratamentos em 2015
Repetiram-se os tratamentos em 2015





O grupo de atletas apresentou mais casos de erosão
dentária que o grupo controle. Isso sugere...
O grupo de atletas apresentou mais casos de erosão
dentária que o grupo controle. Esse resultado sugere...

Os pacientes não comeram e se isolaram. Isso teve
como consequência...
 Os pacientes não comeram e se isolaram. Esse
comportamento teve como consequência...


Em lugar de isso, prefira essa situação, essa condição,
essa diferença, esse resultado, essa avaliação...

Plantas de membrana de ultrafiltragem de água foram
instaladas em São Paulo. Isso vem sendo usado há
três anos.
 Plantas de membrana de ultrafiltragem de água foram
instaladas em São Paulo. Essa tecnologia vem sendo
usada há três anos.


Em ciência, use significante para se referir a
“significância estatística”
 Logo, o leitor espera detalhes estatísticos após essa
palavra (ou os detalhes estão em figura ou tabela)
• O produto decresceu significativamente (p = 0.02) a
severidade da doença


 Quando

não se referir a estatística, use
substancial, marcante, de preferência
quantificando-os:
• A lesão decresceu substancialmente (25%) após a

aplicação do produto A

 Exceto

no Material e Métodos, prefira a voz
ativa à voz passiva
 “Preciso fazer algo” resolverá mais
problemas que “algo precisa ser feito”

Sujeito é agente da ação verbal
Mais curta
Mais direta e vigorosa
Dispensa o verbo ser

A

presença de enzimas termoestáveis no leite
cru é especialmente prejudicial para a qualidade
do leite UHT
 A presença de enzimas termoestáveis no leite
cru é especialmente prejudicial à qualidade do
leite UHT
 Prejudicial a e não prejudicial para (p. 235)
 Dicionário de regência nominal

 As

doenças não influíram nas produtividades
 Influir
(p. 158) = transitivo indireto (pede
preposição)
 As doenças não influíram nas (em + as)
produtividades
 Quais
preposições usar após verbos trans.
indiretos?
 Dicionário de regência verbal

Tem

a sua disposição um
dicionário de regência nominal e
um de regência verbal => podem
ser encontrados em boas livrarias

 Evite

frases com mais de 30 palavras
 Construa frases curtas e médias: são
mais fáceis de entender e reduzem erros
de concordância e vírgula
 Para conseguir escrever dessa maneira
são necessárias releituras (localizar
frases longas) do texto e muita prática

 São

frases com mais de duas linhas
impressas ou com mais de 30 palavras
 Às vezes usamos frases longas, mas essa
forma de escrever deve ser exceção e
não regra



O texto deixa no ar estas perguntas: o quê? quem? de quê?
• Alta variabilidade e indícios de recombinação têm sido reportados
na literatura, principalmente em populações de clima tropical
• Alta variabilidade de fungos e indícios de recombinação entre
isolados (de fungos) têm sido reportados na literatura,
principalmente em populações de S. sclerotiorum de clima
tropical
• A absorção foi maior pelas plantas do cultivar A que pelas do B
• A absorção de N foi maior pelas plantas do cultivar A que pelas
do B
• A absorção de N foi maior pelas plantas do cultivar A que pelas
(plantas) do (cultivar) B

 Colônias

suspeitas foram selecionadas de
cada placa...
 Colônias
suspeitas (de quê?) foram
selecionadas de cada placa...
 Colônias suspeitas de Salmonella foram
selecionadas de cada placa...

 Surtos

relacionados ao consumo de queijo
contaminado com bactérias têm sido
frequentemente relatados
 Surto = aparecimento repentino (de diarreia?)

 Foi

encontrado efeito linear para a característica
massa corporal...
 Foi encontrado efeito linear (de quê?) para a
característica massa corporal...
 Houve efeito linear das doses de proteína
sobre a (ou na) massa corporal (VD)...
 Efeito rege as preposições sobre ou em (p.102)

 RNA

isolation is more difficult
 More difficult than what?
 RNA isolation is more difficult than DNA
isolation
 Os pacientes do grupo A tiveram maior
redução de pressão
 Os pacientes do grupo A tiveram maior
redução de pressão que os do grupo B

 Não

há padrão definido de características
desejáveis do broto de feijão. Geralmente eles
devem ter raízes pequenas, hipocótilo longo
(> 5 cm) e espesso (> 2 mm)

 Na

primeira frase informa que não há padrão de
características desejáveis do broto de feijão, mas na
segunda frase apresenta o padrão

 Foram

usadas as velocidades de 1, 2, 3 e
5 km/h. Essas configurações foram
usadas para estudar...
 Que configurações?
 Foram usadas as velocidades de 1, 2, 3 e
5 km/h. Essas velocidades foram usadas
para estudar...

O

diâmetro do feixe de laser foi de 8 mm.
Uma vez aumentada a distância entre o
laser e o alvo, o diâmetro do feixe também
aumentou
 Então não foi de 8 mm o diâmetro do
feixe de laser! O diâmetro depende da
distância entre o laser e o alvo

 Os

dois
primeiros
experimentos
apresentavam
elevado
estado
de
compactação
 Experimentos compactados?
 O solo dos dois primeiros experimentos
estava compactado

 The

concentration of protein was measure
 The concentration of protein was measure
 Diferentemente de temperatura ou quantidades,
concentração
não
pode
ser
medida.
Concentração pode ser calculada ou determinada
 The concentration of protein was determined

• O tanque deve ser cheio de água até 5 cm da borda

superior
• O tanque deve ser cheio de água até 5 cm da borda
superior
 Incoerência => limitar o cheio até 5 cm (cheio = que não
pode conter mais)
 Redundância => cheio até a borda superior (borda =
extremidade de uma superfície)

• O tanque deve receber água até 5 cm da borda

 Com

a prática, você encontrará frases
confusas e absurdas em várias partes do
texto
 Não é vergonha encontrá-las durante as
revisões
 Vergonha é não eliminá-las antes de
enviar o manuscrito para a revista

 Sendo,

tendo, trabalhando, estudando
 Indica uma ação em curso, na qual não
estão indicados começo e fim
• Mota (2004), estudando essa doença, concluiu...
• Mota (2004) estudou essa doença. Esse autor concluiu…

 Muito

usado para ligar ideias numa frase,
mas são conectores fracos
A
ligação das ideias com gerúndio
geralmente alonga a frase e compromete a
clareza

 Cada

unidade experimental constou de cinco
fileiras de 6 m, sendo consideradas úteis as três
fileiras centrais, depois de excluir 0,5 m de cada
extremidade
 A unidade experimental constou de cinco fileiras
de 6 m. A área útil dessa unidade foram as três
fileiras centrais sem 0,5 m de cada extremidade
Fluxo coerente da
informação

Bactérias psicrotróficas são aquelas capazes de se
desenvolver em temperaturas abaixo de 7 ºC
(FRANK et al., 1992), sendo os principais agentes
de deterioração de leite cru refrigerado e de seus
derivados (32 palavras)
 Bactérias psicrotróficas são aquelas capazes de se
desenvolver em temperaturas abaixo de 7 ºC
(FRANK et al., 1992). Essas bactérias são os
principais agentes de deterioração de leite cru
refrigerado e de seus derivados
 Duas frases => 16 + 16 palavras (+ clara)






Das 43 amostras de leite cru refrigerado coletadas nas
propriedades rurais, foram isoladas uma levedura e 308
bactérias psicrotróficas, sendo 250 (81,2%) gram-negativas e
58 (18,8%) gram-positivas (Tabela 1)
Das 43 amostras de leite cru refrigerado coletadas nas
propriedades rurais, foram isoladas uma levedura e 308
bactérias psicrotróficas. Destas bactérias, 250 (81,2%) são
gram-negativas e 58 (18,8%) gram-positivas (Tabela 1)

 Participaram

do estudo 385 jovens
universitários com média de idade de 21,8
anos, sendo predominante na amostra o
sexo feminino (60,7%)
 Participaram do estudo 385 jovens
universitários com média de idade de 21,8
anos, com predominância do sexo feminino
(60,7%)

A

ureia pode ser fitotóxica quando
usada em alta dose, sendo mais danosa
em solo arenoso
A ureia pode ser fitotóxica quando
usada em alta dose, sobretudo em solo
arenoso







Observou-se ainda que quase metade da amostra expôsse ao sol de uma a três horas por dia, sendo que os de
pele clara se expuseram menos e os de pele
intermediária mais
Observou-se ainda que quase metade da amostra expôsse ao sol de uma a três horas por dia, sendo que os de
pele clara se expuseram menos e os de pele
intermediária mais
Quase metade da amostra expôs-se ao sol de uma a três
horas por dia; os de pele clara se expuseram menos que
os de pele intermediária







A candidíase atinge, pelo menos uma vez,
aproximadamente 75% das mulheres sexualmente
ativas, sendo que, destas, metade desenvolverá um
segundo episódio e 5% terão monilíase recorrente
A candidíase atinge, pelo menos uma vez,
aproximadamente 75% das mulheres sexualmente
ativas, sendo que, destas, metade desenvolverá um
segundo episódio e 5% terão monilíase recorrente
A candidíase atinge, pelo menos uma vez,
aproximadamente 75% das mulheres sexualmente
ativas. Destas, metade desenvolverá um segundo
episódio e 5% terão candidíase recorrente







Os resultados sobre a exposição solar mostraram
práticas desfavoráveis à saúde, tendo por base que 55%
dos jovens afirmaram expor-se ao sol em horários em
que a radiação UVB é mais intensa e prejudicial
Os resultados sobre a exposição solar mostraram
práticas desfavoráveis à saúde, tendo por base que 55%
dos jovens afirmaram expor-se ao sol em horários em
que a radiação UVB é mais intensa e prejudicial
A exposição solar pode ter prejudicado a saúde dos
jovens, porquanto (= visto que) 55% deles se expuseram
ao sol em horários de radiação UVB intensa






Lipídios de rápida disponibilidade ruminal, como
sementes de oleaginosas processadas, aumentam a
disponibilidade imediata de lipídios insaturados no
rúmen, reduzindo a capacidade de bio-hidrogenação
pelos micro-organismos
Reduzindo = refere-se a qual antecedente?
Fontes de lipídios de rápida disponibilidade ruminal,
como sementes de oleaginosas processadas,
aumentam a disponibilidade imediata de lipídios
insaturados no rúmen. Essas fontes reduzem a
capacidade de bio-hidrogenação pelos microorganismos

Erro

comum na redação é a
falta de conexão entre frases
Frase 1

Frase 2

Conexão = conectivo, palavra ou
parte da frase anterior



Repita parte da frase anterior (direta ou indiretamente) na
frase que vem em seguida:
• Silva et al. (2010) verificaram que 16% das amostras estavam

contaminadas com a bactéria. Esses autores verificaram
também...
• Em 2014, a estimativa de casos novos de câncer de pele não
melanoma do Instituto Nacional de Câncer (INCA) foi 182 130
casos. Esse órgão (O INCA) prevê que este tipo de câncer
continue sendo o mais incidente no Brasil.



Repita parte da frase anterior (direta ou indiretamente) na
frase que vem em seguida:
• O aumento da densidade do solo causa redução da

macroporosidade e aumento da microporosidade do solo.
Nessa situação, as raízes têm dificuldade para crescer.
• Foram usadas duas leguminosas: soja e feijão. Esta (última)

espécie foi representada por dois cultivares. Um desses
cultivares é do grupo carioca...

 Outra

forma => uso de conectivos para
indicar a relação de uma frase com a
anterior, ou de uma parte da frase com a
outra

 Nesse

sentido
 Nesse contexto
 Assim sendo
 Dessa forma
 Gerúndios

Ligação frouxa entre frases



Casualidade

Consequentemente, por isso,
por causa de



Conclusão

Portanto, por isso, logo, por
conseguinte



Oposição

Contudo, entretanto, no entanto,
apesar disso, mas



Evidências
adicionais

Ademais, além disso, também

 As

bactérias psicrotróficas geralmente são
mesofílicas, isto é, a temperatura ótima de
multiplicação é entre 25 e 35 oC. Entretanto,
essas bactérias possuem a capacidade de se
multiplicar em baixas temperaturas, embora de
forma lenta

elas?

 Na

fase reprodutiva do feijoal a demanda
por água é maior que na vegetativa. Por
isso, recomenda-se usar maior lâmina de
água naquela fase da cultura
Por causa do que foi
dito na primeira frase...

Se repetisse fase reprodutiva
você facilitaria o entendimento?

 Organismos

aeróbicos
vivem
nos
intestinos.
Por isso, eles são de
interesse para nós

 Organismos

aeróbicos
vivem
nos
intestinos. Por isso, intestinos são de
interesse para nós

É

praticamente impossível obter leite
livre de microrganismos. Por isso, se
definem
limites
aceitáveis
de
microrganismos no leite
Por isso = Por causa do que foi dito

O

N na forma de nitrato é móvel no
solo. Logo, para reduzir a lixiviação do
N, a distribuição da adubação
nitrogenada deve ser parcelada



Parcelada = a dose total do N (90 kg/ha) é dividida em
subdoses, as quais são aplicadas a intervalos de tempo
(30 no plantio, 30 as 10 dias e 30 aos 20 dias)

 Sementes

selecionadas pela mesa gravitacional
são mais puras, pesadas, sadias e apresentam
maior percentagem de germinação e mais alto
vigor
 Sementes selecionadas pela mesa gravitacional
são mais puras, pesadas e sadias. Ademais,
elas apresentam maior percentagem de
germinação e mais alto vigor
essas sementes?

 Paralelismo

(p. 214) => consiste em
apresentar ideias similares numa forma
gramatical idêntica
 Quebra de paralelismo => quando as ideias
não são apresentadas em forma gramatical
idêntica
Eu sou mineiro, mas ele é de São Paulo
 Eu sou mineiro (adj.), mas ele é de São Paulo (subst.)
 Eu sou mineiro, mas ele é paulista


Ideias paralelas são unidas por e, ou ou mas

 Recomendou-se

ao agricultor usar (infinitivo)
plantio direto e que não aplicasse (pretérito
imperfeito do subj.) agrotóxicos na lavoura
 Recomendou-se ao agricultor usar plantio direto
e não aplicar agrotóxicos na lavoura
 O objetivo com o lançamento desse cultivar é
elevar (verbo) a produtividade de capim e para a
manutenção
(substantivo)
da
qualidade
nutricional
 O objetivo com o lançamento desse cultivar é
elevar a produtividade de capim e manter sua
qualidade nutricional

 Perdeu-se

o ensaio devido à quebra do
equipamento e porque as avaliações não
foram feitas no momento certo
 Perdeu-se o ensaio devido à quebra do
equipamento e porque as avaliações não
foram feitas no momento certo
 Perdeu-se o ensaio devido à quebra do
equipamento e à não realização das
avaliações no momento certo







Fertilizantes nitrogenados podem reduzir a germinação
das sementes por causa da liberação de amônia no solo e
pelo aumento da salinidade
Fertilizantes nitrogenados podem reduzir a germinação
das sementes por causa da liberação de amônia no solo e
pelo aumento da salinidade
Fertilizantes nitrogenados podem reduzir a germinação
das sementes por causa da liberação de amônia no solo e
do aumento da salinidade

A

pesquisa sugere a existência de muitas
espécies e que podem ocorrer árvores com mais
de 200 anos na área
nominal
oracional

A

pesquisa sugere a existência de muitas
espécies e que podem ocorrer árvores com mais
ocorrência
de 200 anos na área
Indica possibilidade



A pesquisa sugere a existência de muitas espécies e a
possível ocorrência de árvores com mais de 200 anos na
área

 As

seguintes medidas são recomendadas:
 a. empregar sementes livres de patógenos;
 b. eliminar sementes fora do padrão;
 c. evitar o cultivo no início do outono.
 As seguintes medidas são recomendadas:
 a. aquisição de sementes livres de patógenos;
 b. eliminação de sementes fora do padrão;
 c. evitação do cultivo no início do outono.

 Haverá

um seminário sobre aids no Dep. de Solos
 Duas leituras: “o seminário será no Dep. de
Solos?” ou “o seminário tratará da ocorrência de
aids no Dep. de Solos?”
 Evite ambiguidade:
 No Dep. de Solos, haverá um seminário sobre
aids

 No

leite ordenhado mecanicamente, todas as
55 propriedades avaliadas apresentaram
resultados de proteína acima de 2,9 %
 A proteína foi avaliada na propriedade ou no
leite?
 A proteína do leite ordenhado mecanicamente
ficou acima de 2,9 % nas 55 propriedades

 As

médias de produtividade do tratamento A
foram mais altas que o B
 A intenção é comparar médias de produtividade
do tratamento A com as médias de produtividade
do tratamento B. Logo:
 As médias de produtividade do tratamento A
foram mais altas que as médias de
produtividade do tratamento B
 As médias de produtividade do tratamento A
foram mais altas que as do tratamento B







Com nitrato de amônio, as plantas apresentaram maior massa
radicular do que com ureia
Com nitrato de amônio, as plantas apresentaram maior massa
radicular do que com ureia
Com nitrato de amônio, as plantas apresentaram maior massa
radicular do que as plantas que receberam ureia
Não se apegue às palavras e construções. Veja se há outro
modo mais fácil de transmitir a informação
As raízes das plantas adubadas com nitrato de amônio tiveram
mais massa que as raízes das plantas adubadas com ureia

Radicular = relativo à radícula (p. 250)
Radical = relativo à raiz (p. 249)










A área usada no estudo não apresentou resposta à
adubação nitrogenada
A área usada no estudo não apresentou resposta à
adubação nitrogenada
Área responde a adubação? (Incoerência)
As plantas, na área usada no estudo (?), não
responderam à adubação nitrogenada
As plantas não responderam à adubação nitrogenada
não apresentou resposta => não responderam
resposta = substantivo, responder = verbo

 Our

conclusions are consistent with Smith
(2015)
 Our conclusions are consistent with the
conclusions of Smith (2015)
 Our conclusions are consistent with those
of Smith (2015)

 This

study tested 24 species compared to
Smith’s study
 This study tested 24 species; Smith’s study
tested only 8 species
 In this study, the number of species tested (24
species) was three time that of Smith’s study (8
species )

C

increased over time compared to D
 C increased over time compared to D
 C increased over time, but D did not

•

Oração explicativa
• O

feijão-mungo, que é de origem asiática,
adaptou-se bem aos trópicos
• Ele tem amor às plantas, que cultiva com carinho
•

Oração restritiva
• O feijão-mungo que é de origem asiática adaptou-

se bem aos trópicos
• Ele tem amor às plantas que cultiva com carinho

•

Oração explicativa
• Dogs, which were treated, recovered

•

Oração restritiva
• Dogs that were treated with antidote recovered

•
•

Which, entre vírgulas, forma frases não essenciais
That, sem vírgulas, forma frases essenciais (e não
podem ser isoladas entre vírgulas)

Informação

familiar (velha) vem no
início da frase, o que sustenta a
coesão do texto
Logo, informação nova vem no final
da frase (posição de realce)
Informação velha => início da frase
Informação nova => final da frase
(parte que queremos enfatizar)

 Verificamos

que 45% dos pais fumavam. As crianças
apresentaram maior risco de infecção respiratória se
os pais fumavam
 Verificamos que 45% dos pais fumavam. As
crianças com pais fumantes (informação velha)
apresentaram maior risco de infecção respiratória
(informação nova)





O N na forma de nitrato é móvel no solo. Logo, a distribuição
da adubação nitrogenada na lavoura deve ser parcelada para
reduzir a lixiviação do N
O N na forma de nitrato é móvel no solo. Logo, para reduzir
a lixiviação do N (informação velha), a distribuição da
adubação nitrogenada na lavoura deve ser parcelada
(informação nova)





Agricultores melhoram as condições para o crescimento
das culturas ao usar corretivos para corrigir o pH do solo.
O calcário (inf. nova) é feito de rocha pulverizada e pode
ser usado para elevar o pH do solo (inf. velha). Solos de
cerrado (inf. nova), que são naturalmente ácidos,
necessitam de calcário (inf. velha)
Agricultores melhoram as condições para o crescimento
das culturas ao usar corretivos para corrigir o pH do solo.
Um modo de elevar o pH do solo (inf. velha) é empregar
uma rocha moída denominada calcário (inf. nova). O
calcário (inf. velha) é usado em solos naturalmente
ácidos, como os solos de cerrado (inf. nova)








Macular degenaration is affected by diet. One of the diet
components that influences the progression of macular
degenaration is vitamin B6. Although vitamin B6 seems
to reduce the risk of macular degenaration, it may have
some side effects
Macular degenaration is affected by diet.
One of the diet components that influences the
progression of macular degenaration is vitamin B6.
Although vitamin B6 seems to reduce the risk of macular
degenaration, it may have some side effects
Se esse texto tivesse continuidade, nossa expectativa é encontrar
informação sobre “side effects”

 In

the past two decades, various genetic mechanisms
regulating different infection processes, including
conidiation, appressorim formation and invasive
growth, have been characterized in M. oryzae. M.
oryzae can infect all parts of rice plant but neck blast
is the most destructive form of rice blast. However,
neck blast of rice often reaches epidemic levels
without severe leaf infection in the field, suggesting
that macroconidia may be the only inoculum in
nature.







Nas últimas duas décadas, vários mecanismos genéticos
que regulam diferentes processos infecciosos, entre eles
“conidiation”, formação de apressório e crescimento
invasivo, têm sido caracterizados em M. oryzae.
M. oryzae pode infectar todas as partes da planta de arroz,
mas o brusone da panícula é a mais destrutiva forma de
brusone.
O brusone da panícula frequentemente atinge níveis
epidêmicos sem que haja infecção severa da folha no
campo, o que sugere que macroconídios podem ser o
único inóculo na natureza.

O

corpo usa hormônios para coordenar o
metabolismo de células distantes. Hormônio é
um químico transportado pelo fluxo sanguíneo
que leva mensagens para as células que
encontra. Para o metabolismo do açúcar, a
insulina é um dos hormônios mensageiros, e sua
mensagem é: absorva, use e armazene glicose
 O tópico (hormônio) é consistentemente
colocado em posição de cada frase que permite
ao leitor unir as ideias das frases




Profilaxia = medidas preventivas contra doenças
O uso de drogas profiláticas pode, algumas vezes, ter efeito prejudicial
no paciente, especialmente se for continuada por muito tempo.
Exposição continuada da flora microbiana a antibióticos geralmente
leva ao aparecimento de bactérias resistentes, e estas podem levar a
superinfecções. Superinfecções, no entanto, podem ser evitadas pelo
uso de probióticos junto com antibióticos para repor a flora intestinal. A
profilaxia é recomendada quando o paciente é submetido a tratamento
que pode resultar em doença séria. Um desses tratamentos é o
procedimento cirúrgico.
No procedimento cirúrgico, a profilaxia
geralmente tem o objetivo de prevenir infecção por estafilococo. No
procedimento cirúrgico considerado “limpo”, antibióticos não são
recomendados
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Obesity is associated with a cluster of metabolic disorders, low-grade
inflammation and altered gut microbiota. Whether host metabolism is controlled
by intestinal innate immune system and the gut microbiota is unknown. Here we
report that inducible intestinal epithelial cell-specific deletion of MyD88 partially
protects against diet-induced obesity, diabetes and inflammation. This is
associated with increased energy expenditure, an improved glucose
homeostasis, reduced hepatic steatosis, fat mass and inflammation. Protection
is transferred following gut microbiota transplantation to germ-free recipients.
We also demonstrate that intestinal epithelial MyD88 deletion increases antiinflammatory endocannabinoids, restores antimicrobial peptides production and
increases intestinal regulatory T cells during diet induced obesity. Targeting
MyD88 after the onset of obesity reduces fat mass and inflammation. Our work
thus identifies intestinal epithelial MyD88 as a sensor changing host metabolism
according to the nutritional status and we show that targeting intestinal epithelial
MyD88 constitutes a putative therapeutic target for obesity and related
disorders (Nature DOI: 10.1038/ncomms6648, 2014)
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