
Clareza e Concisão – aula 2 



Revisão 

 A clareza da frase depende do fluxo suave de ideias e 

da transição suave entre frases. 

 Meios de manter o fluxo de ideias no texto: 

 Usar conjunções (portanto, logo, por isso) para ligar frases 

 Começar a frase (informação velha) com o final da frase 

anterior (informação nova) 

 Repetir palavras-chave ou termos ao longo do parágrafo 



PARÁGRAFO (P. 214) 



Parágrafo 

 É a coleção de frases relacionadas a 

um único tópico 

 Parágrafo ideal => entre 3 e 6 frases 

 Algumas revista, por economia de 

espaço, preferem parágrafos longos. 



Características de um parágrafo 

 

 TÓPICO FRASAL => indica o assunto tratado no 

parágrafo => geralmente vem na primeira frase 

 Unidade => focar nesse assunto 

 DESENVOLVIMENTO => informações, exemplos, 

detalhes que completam e argumentam o tópico frasal 

 TRANSIÇÃO OU CONCLUSÃO => frase que permite 

transição entre dois parágrafos ou conclusão sobre o 

assunto abordado 

 Conexão => A ligação entre frases deve ser clara e lógica 

 



Técnica do tópico frasal  

Parágrafo 1 

 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 

Tópico frasal = hormônios (início do parágrafo => assunto)  

Frase 2 = define hormônio 

Frase 3 = dá exemplo específico de hormônio (insulina) 

unidade 

conexão 



Técnica do tópico frasal 

Parágrafo 2 

 Insulina é uma proteína feita nas células beta, que 

são agrupadas no pâncreas.  Quando o nível de 

glicose no sangue torna-se alto, as células beta 

secretam insulina extra no fluxo sanguíneo. Depois da 

refeição, por exemplo, o pâncreas secreta grande 

quantidade de insulina no sangue. 

Tópico frasal = hormônio específico (insulina) 

Frase 2 = situação em que a insulina é liberada no sangue  

Frase 3 = exemplo de situação em que o nível de glicose é alto  
(envolve insulina) 

unidade 

conexão 



Colocando em prática a técnica do 

tópico frasal 

 Em cada seção do manuscrito ou tese, escreva 

em frente de cada parágrafo o tópico frasal 

 Com base no tópico frasal, confira a ordem dos 

parágrafos. Está lógica? 

 Analise, agora, cada parágrafo: 
Há unidade (foco no assunto) e  conexão (ligação clara e 

lógica entre frases)? 



Exemplo: adubação (tópico frasal)  

 Dezessete elementos são conhecidos como nutrientes, ou seja, são essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento da planta. Desses nutrientes, carbono, oxigênio e hidrogênio são obtidos pela planta 

do ar e da água. Os outros 14 nutrientes são adquiridos do solo pela raiz ou absorvidos através da 

folha. Esses 14 nutrientes são classificados em macronutrientes ou micronutrientes com base na 

concentração deles na planta.  

 Os macronutrientes mais usados na adubação são fósforo (P), nitrogênio (N) e potássio (K). Desses 

três, N e K geralmente são os mais absorvidos pela planta. Essa é uma das razões para a 

necessidade de, comumente, repô-los ao solo com adubos... 

 Os macronutrientes cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) geralmente são fornecidos 

indiretamente à planta por corretivos de solo e adubos. O calcário, usado principalmente para corrigir 

acidez de solo, é fonte importante de Ca e Mg... 

 As concentrações dos macronutrientes na planta seca são da ordem de g por kg. A ordem de 

absorção dos macronutrientes pelo feijão é N > K > Ca > Mg > S > P. A quantidade, em kg, 

aproximada de macronutrientes exportados por tonelada de grãos é 32 de N, 19 de K, 7 de S, 4 de P 

e 3 de Ca e Mg... 

 Os micronutrientes  são cloro  (Cl), ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), boro (B), cobre (Cu), 

molibdênio (Mo) e níquel (Ni)... 

 As concentrações dos micronutrientes na planta seca são da ordem de mg por kg. A ordem de 

absorção dos micronutrientes pelo feijão é Cl > Fe > Mn > Zn > B > Cu > Mo... 

  

 

Tópico frasal 
Transição 



Primeiro parágrafo (4 frases) 

Há unidade? 

 Dezessete elementos são conhecidos como 

nutrientes, ou seja, são essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento da planta. 

  Desses nutrientes, carbono, oxigênio e hidrogênio 

são obtidos pela planta do ar e da água.  

 Os outros 14 nutrientes são adquiridos do solo pela 

raiz ou absorvidos através da folha.  

 Esses 14 nutrientes são classificados em 

macronutrientes ou micronutrientes com base na 

concentração deles na planta.  

 



Primeiro parágrafo (4 frases) 

Há coerência? 

 Dezessete elementos são conhecidos como 

nutrientes, ou seja, são essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento da planta. 

  Desses nutrientes, carbono, oxigênio e hidrogênio 

são obtidos pela planta do ar e da água.  

 Os outros 14 nutrientes são adquiridos do solo pela 

raiz ou absorvidos através da folha.  

 Esses 14 nutrientes são classificados em 

macronutrientes ou micronutrientes com base na 

concentração deles na planta.  

 



Colocando em prática a técnica 

do tópico frasal 
 A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1) inativo e 

fracionado. Os efeitos colaterais causados por essa vacina são 
insignificantes se comparados com os benefícios que pode trazer na 
prevenção de doença sujeita a complicações graves. 

 Existem duas vacinas que protegem contra a infecção pelo H1N1:a 
trivalente, que imuniza contra dois vírus da influenza A e contra uma 
cepa do vírus da influenza B, e a vacina tetravalente, que, além desses 
vírus, imuniza contra uma segunda cepa do vírus da influenza B. As 
duas vacinas são eficazes, mas levam de duas a três semanas para 
fazer efeito.  

 São grupos prioritários para vacinação os idosos acima de 60 anos, 
gestantes...  

 A vacina é contraindicada para as pessoas com alergia grave a ovo, 
pois pode conter ovoalbumina, proteína do ovo responsável por reações 
alérgicas... 



Colocando em prática a técnica 

do tópico frasal 
 Existem duas vacinas que protegem contra a infecção pelo H1N1:a trivalente, 

que imuniza contra dois vírus da influenza A e contra uma cepa do vírus da 

influenza B, e a vacina tetravalente, que, além desses vírus, imuniza contra uma 

segunda cepa do vírus da influenza B. As duas vacinas são eficazes, mas levam 

de duas a três semanas para fazer efeito.  

 A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1) inativo e fracionado. 

Os efeitos colaterais causados por essa vacina são insignificantes se 

comparados com os benefícios que pode trazer na prevenção de doença sujeita 

a complicações graves. 

 São grupos prioritários para vacinação os idosos acima de 60 anos, gestantes... 

 A vacina é contraindicada para as pessoas com alergia grave a ovo, pois pode 

conter ovoalbumina, proteína do ovo responsável por reações alérgicas... 

 

 Há unidade em cada parágrafo? Ou seja, cada parágrafo aborda apenas o tópico frasal proposto? 

 



A conexão entre frases está clara? 

 Existem duas vacinas que protegem contra a infecção 
pelo H1N1:a trivalente, que imuniza contra dois vírus da 
influenza A e contra uma cepa do vírus da influenza B, e 
a vacina tetravalente, que, além desses vírus, imuniza 
contra uma segunda cepa do vírus da influenza B. As 
duas vacinas (informação velha) são eficazes, mas levam 
de duas a três semanas para fazer efeito (informação 
nova).  

 A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus 
(H1N1) inativo e fracionado. Os efeitos colaterais 
causados por essa vacina (informação velha) são 
insignificantes se comparados com os benefícios que 
pode trazer na prevenção de doença sujeita a 
complicações graves (informação nova). 

 

 

 



Precisão no uso de 

palavras e termos 



Precisão na informação 

 Foram descritas muitas bactérias 

 Foram descritas muitas bactérias 

 Foram descritas 200 bactérias 

 As doses do antibiótico influenciaram  a 

recuperação dos pacientes 

 As doses (aumento ou diminuição?) do antibiótico 

influenciaram (p. 157) a recuperação dos 

pacientes 

 A elevação das doses do antibiótico (causa) 

melhorou a recuperação dos pacientes (efeito) 

 

 



Precisão na informação 

 Os ninhos foram observados frequentemente por 

sinal de predadores 

 Os ninhos foram observados frequentemente por 

sinal de predadores 

 Os ninhos foram observados a cada 12 horas por 

sinal de predadores 

 

 

 



Outros erros de precisão 

 Comprimento do dia 
(p.62) 

 

 Maiores informações 
(p. 175) 

 

 Peso seco da 
plantas (p. 220) 

 Teor foliar de N 
(p. 288) 

Duração do dia 

 

 

Mais informações 

 

 

Massa de plantas 
secas 

Teor de N na folha 

 



A partir de (p. 5) 

 Ver no you tube em “Rogério Faria Vieira”  

   ou  

 em “rogeriofvieira.com” no item “videos” 



A partir de (p. 5) 

 A tese foi feita a partir de pesquisas de campo 

 Das 145 culturas, 70 foram obtidas a partir do 

meio SSA 

 A partir de = a começar de, a datar de 

 A tese foi feita com base em pesquisas de campo 

 Das 145 culturas, 70 foram obtidas com o meio 

SSA 



Afetar (p. 17) 

 Afetar = fingir, lesar, atingir  

 A doença afetou todos os pacientes 

 

 A droga afetou os resultados 

 A droga influenciou os resultados 

 As formas de tratamentos não influenciaram (e não 

afetaram) a recuperação dos pacientes 

 A fadiga não compromete o autocuidado (tomar banho, 

vestir-se, cozinhar), mas afeta atividades relacionadas com 

a atividade física (mas reduz atividades físicas) 

 

affect = to produce an effect on; influence 



QUANDO USAR ESTE, 

ESSE E AQUELE? (P. 117) 

Ver no you tube em   “Rogério Faria Vieira” ou  

em rogeriofvieira.com em “vídeos” 



USO DE ESTE, ESSE E 

AQUELE? 

Situação no espaço 
Situação no tempo 
Situação no texto 



Esse (situação no texto) 

 ESSE => indica coisa já apresentada, 

conhecida 

 Silva (2005) verificou que o medicamento foi 

eficaz. Esse autor (já apresentado) verificou 

também... 

 Quanto aos vírus, apenas o A e o B foram 

relatados no Brasil. Esses vírus (já apresentados) 

causam... 



Este (situação no texto) 

 ESTE => faz referência ao que se dirá a seguir 

 Empregaram-se estes medicamentos: A, B e C 

 ESTE => fazer menção ao último elemento de 

uma série anteriormente enunciada  

 Os participantes do estudo foram separados por idade: 

20-30 anos, 31-40 anos e 41-50 anos. Este grupo foi o 

mais numeroso 

 O animal pode resistir ou não aos vírus. Estes pode ser 

mais ou menos virulento 



Este x esse (situação no texto) 

 É mais comum o uso de esse, pois é raro o uso de 

pronomes que se referem a algo que ainda vai ser citado no 

texto. 

 Muita tecnologia, é essa a chave do sucesso 

 

 É esta a chave do sucesso: muita tecnologia 

 

 

 Foram usados estes (= os seguintes) antibióticos: A, B, C… 

verbo que vem sendo 
esquecido 



Este x aquele (situação no texto) 

 Para aludir a dois elementos já citados, use 
este para o anterior mais próximo e aquele 
para o mais afastado (enunciado em primeiro 
lugar) 

 

 Há uma íntima relação estabelecida entre 
mosquito e vírus, em que este depende daquele 
para a disseminação 

 Há uma íntima relação estabelecida entre 
mosquito e vírus, em que o vírus depende do 
mosquito para a disseminação 

 O vírus depende do mosquito para a 
disseminação 



Importante (p. 152) 

 

 Esse medicamento é importante no combate a essa doença 

 Esse medicamento é importante no combate a essa doença 

 Esse medicamento é um dos mais eficazes no combate a 

essa doença 

 Essa doença é uma das mais importantes naquela região 

 Essa doença é uma das mais importantes naquela região 

 Essa doença é uma das mais disseminadas naquela região 

 Essa é uma das doenças mais importantes do café 

 Essa é uma das doenças que mais reduzem a 

produtividade do café 

 

 

 



Uso de hífen em substantivos compostos  

(p. 147) 

 capim-colonião, capim-elefante 

 mosca-branca, cigarrinha-verde, 

lagarta-falsa-medideira 

 mosaico-dourado, cancro-da-

haste, murcha-de-fusarium 

 assa-peixe, jequitibá-rosa, 

palmito-juçara,  

 pivô-central (equipamento de 

irrigação) 

 salto-mortal, papagaio-de-

cabeça-amarela 

 

 Pinta  preta 

Subst. Adj. 

pinta-preta 

Subst. (doença 

de planta) 



Variações (p. 203) 

 

 A demanda bioquímica de oxigênio variou 

entre 30 e 60 mil mg L-1 

 A demanda bioquímica de oxigênio variou 

entre 30 e 60 mil mg L-1 

 A demanda bioquímica de oxigênio variou 

entre 30 mil e 60 mil mg L-1 
 

 

 

 

 



Onde / Em que (p. 208) 

 Onde  => equivale a em que apenas quando a 

referência é a lugar físico: 

 O local onde (= em que) o estudo foi conduzido 

 Use em que, na qual, no qual nestes casos: 

 Os resultados em que (ou nos quais) os autores se 

basearam... 

 Foi usada a fórmula q = 2pk + 1, em que (e não onde) k ≥ 

1... 

 



Para (p. 212) 

 Uso inadequado do para: 
 Foi conduzido um teste para duas espécies 
 Foi conduzido um teste com duas espécies 
 Para o ensaio 1, houve diferença significativa... 
 No ensaio 1, houve diferença significativa... 
 Foi avaliada a doença para cada local 
 Foi avaliada a doença em cada local 
 Os dados para consumo de... 
 Os dados de consumo de... 
 Médias obtidas para cada ambiente 
 Médias obtidas em cada ambiente 

 
 
 
 



Respectivamente (p. 257) 

 

 Respectivamente => pode prejudicar a clareza da frase 

 Em média, a incidência da doença foi 93% e 78% em 2000 e 
2001, respectivamente 

 Em média, a incidência da doença foi 93% em 2000 e  78% 
em 2001 

 Houve aumento do período de tratamento de 2 a 12 dias no 
primeiro e no segundo grupo, respectivamente, em relação 
ao terceiro grupo 

 Houve aumento do período de tratamento de 2 dias no 
primeiro grupo e de 12 dias no segundo, em relação ao 
terceiro grupo 
 



Respectivamente 

 As médias de produção de leite com as dietas 

A, B, C e D foram, respectivamente, 32, 33, 31 

e 34 kg por dia 

 As médias de produção de leite com as dietas 

A, B, C e D foram 32, 33, 31 e 34 kg por dia, 

respectivamente 

 

 
 



Sob (p. 278) 

 Significa debaixo de, dá ideia de posição 

inferior: sob a mesa, sob a lona 

 Também é usado em expressões como 

 sob alegação de 

 sob condição de 

 sob medida 

 sob controle 

 

 



Usado inadequado de sob 

 

 Sob plantio direto 

 Em (do, com o) plantio direto 

 Áreas sob pastagem 

 Áreas de (com) pastagem  

 Sob baixa severidade de doença 

 Em (Com) baixa severidade de doença 

 Produto armazenado sob refrigeração 

 Produto armazenado em ambiente refrigerado 

 Queijo obtido sob ordenha manual 

 Queijo produzido com leite ordenhado manualmente 

 

 



Um (p. 299) 

 

 Um => Elimine esse artigo indefinido sempre que não 

fizer falta na frase: 

 Um grande número de estudantes participou do estudo 

 Grande número de estudantes participou do estudo 

 O segundo ensaio foi conduzido com um outro delineamente 

 O segundo ensaio foi conduzido com outro delineamente 

 



Visando / Objetivando (p. 312) 

 

 Visando / objetivando => evite empregar essas 

formas verbais no lugar de para: 

 Novos estudos serão feitos visando confirmar... 

 Novos estudos serão feitos para confirmar... 

 Visando o aumento da população de bactérias... 

 Para aumentar a população de bactérias... 

 Visando evitar o excesso de lisina digestiva... 

 Para evitar o excesso de lisina digestiva... 
 

 

 

 

 



CONCISÃO NA REDAÇÃO 

CIENTÍFICA 

Rogério Faria Vieira 
Embrapa/ Epamig 



Concisão (p. 63) 

Pascal uma vez escreveu para 

um amigo:  

 “Desculpe por esta carta tão 

longa, mas não tive tempo de 

preparar uma curta” 



Concisão 

A importância do artigo está 

no conteúdo e não na 

extensão 



Um dos artigos mais importantes 

publicados no século passado 

 A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid 

Watson J.D. and Crick F.H.C.  

 Nature 171: 737-738 (1953) 
 
 Lembre-se deste artigo antes de 

começar a ocupar o papel com 

figuras e mais figuras, tabelas 

enormes, texto extenso 



Custo da publicação 

 Muitas revista científicas que cobram 

por página e por número de figuras 

 



RESULTADOS 



Resultados no texto 

 

- Observou-se que a atividade dos microrganismos foi reduzida 

- Observou-se que (p.207) a atividade dos microrganismos foi 

reduzida 

- A atividade dos microrganismos foi reduzida 

- Verificou-se que o efeito da temperatura foi mais acentuado na 

raça B 

- Verificou-se que o efeito da temperatura foi mais acentuado na 

raça B 

- O efeito da temperatura foi mais acentuado na raça B 

 



Resultados no texto 

- Os pacientes tratados com o medicamento A 

melhoraram durante o período experimental 

- Os pacientes tratados com o medicamento A 

melhoraram durante o período 

experimental (p. 99) 

-  Os pacientes tratados com o medicamento A 

melhoraram (só pode ser durante o período 

experimental) 

 

 



Resultados no texto 

 

 

 

 

 
 

 

- Os dois métodos de preparo da amostra testados foram 
eficientes 

- Os dois métodos de preparo da amostra (testados, p. 
40) foram eficientes 

- Os dois métodos de preparo da amostra foram eficientes 

 

Na seção Discussão, o uso de testados e avaliados pode indicar que 
os autores se referem aos resultados do presente estudo 



Resultados no texto 

 Houve diferença significativa entre os 

valores médios 

 Houve diferença significativa entre os 

valores médios (p. 302) 

 Houve diferença significativa entre as 

médias 



CONCISÃO (MATERIAL E 

MÉTODOS) 
 
 
 
 

-O estudo foi feito em três estados da região Nordeste 
-O estudo foi feito em três estados da região Nordeste 
-O estudo foi feito em três estados do Nordeste 
 
 

-O estudo foi realizado do mês de novembro de 2006 ao 
mês de março de 2008 
-O estudo foi realizado (do mês) de novembro de 2006 (ao 
mês de) março de 2008 
-O estudo foi realizado de novembro de 2006 a março de 
2008 
 
 
 
 



Concisão (Material e Métodos) 

 Foi instalado um experimento em arranjo fatorial 2 x 4, 

sendo: dois antibióticos (A ou B) e quatro doses (0, 100, 

200 ou 400 mg)  

 O que há de excesso no texto acima? 

 Foi instalado um experimento em arranjo fatorial 2 x 4, 

sendo: dois antibióticos (A ou B) e quatro doses (0, 100, 

200 ou 400 mg)  

 Foi instalado experimento em arranjo fatorial 2 x 4: 

antibióticos (A ou B) e doses (0, 100, 200 ou 400 mg)  

 

 Anote esta forma concisa de escrever e 
use sempre que precisar 



Material e Métodos 

 

 Com todos os pacientes e todos os antibióticos, a dose foi 

de 500 mg  

 Com todos os pacientes e todos os antibióticos, a dose foi 

de 500 mg  

 A dose foi de 500 mg  
 

 

 

 

Espera-se que você informe o que é 

comum a todos os tratamentos. Só dê 

mais detalhes quando não for esse o caso 
 



Material e Métodos (Concisão) 

 

 A fonte de N usada foi a ureia 

 A fonte de N (usada, p. 301) foi a ureia 

 A fonte de N foi a ureia 

 A fonte de N foi ureia 

 O delineamento experimental (usado) foi... 

 A área experimental utilizada  correspondeu a 80 ha 

 A área experimental foi de 80 ha 

 Os antibióticos (usados) foram ampicilina e cefalotina 

 Os antibióticos foram ampicilina e cefalotina 

 

 

O artigo a “especifica”, o que 

não é necessário neste caso 



Material e Métodos (Concisão) 

- Foram usadas doses crescentes de antibiótico: 

40, 80, 120 ou 160 mg 

- Foram usadas doses crescentes de antibiótico: 

40, 80, 120 ou 160 mg 

- Foram usadas quatro doses de antibiótico: 40, 

80, 120 ou 160 mg 

- Foram usadas estas doses de antibiótico : 40, 

80, 120 ou 160 mg 

- As doses de antibiótico foram 40, 80, 120 ou 

160 mg 
 

 

 

 

 

Anote esta forma de escrever e use 

em futuros textos 



Material e Métodos (Concisão) 

- O ensaio foi conduzido em condições de casa de 

vegetação 

- O ensaio foi conduzido em condições de casa de 

vegetação 

- O ensaio foi conduzido em casa de vegetação 

 

 
Outros exemplos: em condições de campo,, em condições 

de cerrado, em condições de laboratório,, em condições 

de plantio direto,, em condições de temperatura elevada,, 

em condições de deficiência hídrica, etc. 
 
 



Material e Métodos (Concisão) 

 Os experimentos foram conduzidos em ambiente de 

laboratório 

 Como é o ambiente de laboratório? 

 Os experimentos foram conduzidos em laboratório 

 

 



Material e Métodos (Concisão) 

 

- Empregaram-se cinco diferentes antibióticos e três 
diferentes doses 

- Empregaram-se cinco (diferentes, p. 93) antibióticos e três 
(diferentes) doses 

- Empregaram-se cinco antibióticos e três doses 

 

- -O estudo consistiu em 10 ensaios conduzidos em 
diferentes (adj.) temperaturas e locais 

- O estudo consistiu em 10 ensaios conduzidos em duas 
temperaturas e cinco locais 

 

 

 

 



Material e Métodos 

- As amostras foram submetidas à 

secagem 

- As amostras foram submetidas à 

secagem (p. 132) 

- As amostras foram secas 

 

 



Material e Métodos (Concisão) 

 As amostras foram moídas em peneira de 1 mm, 

armazenadas em sacos de plástico apropriados, 

identificadas e enviadas ao laboratório 

 As amostras foram moídas em peneira de 1 mm, 

armazenadas em sacos de plástico apropriados, 

identificadas e enviadas ao laboratório 

 As amostras foram moídas, peneiradas (peneira de 1 mm) 

e enviadas ao laboratório 

 Se tem dúvida sobre o que é relevante escrever ou 

como escrever, consulte estudo semelhante ao 

seu (já publicado) em revista de prestígio 



Introdução (concisão) 
 

 Não apresente resultados de autores por ordem 
cronológica (p. 163) ou mesmo individualmente 

 Estude os vários aspectos do assunto 

 Aborde esses aspectos separadamente e cite os 
autores que os investigaram (resumo de alto nível) 

 Há divergência entre autores? => uma frase com as 
conclusões semelhantes e uma frase com as 
divergentes (com os autores no final de cada frase) 

 Aprenda a preparar “resumo de alto nível” na 
Introdução de revistas de prestígio de sua área de 
atuação 

 



Introdução (concisão) 

Estudo => Efeitos de doses de Mo na qualidade 

fisiológica das sementes => encontramos 5 artigos 

Doses de molibdênio (Mo) de 0 a 160 g/ha 

aplicado na folhagem do feijoeiro não 

influenciaram a qualidade fisiológica da semente 

colhida (Soratto et al., 2000; Bassan et al., 2001) 

ou o Mo a melhorou  (Carvalho et al., 1998; 

Meireles et al., 2003; Ascoli et al., 2008) 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Doses de molibdênio (Mo) de 0 a 160 g/ha 
aplicado na folhagem do feijoeiro não 
influenciaram a qualidade fisiológica da semente 
colhida (Soratto et al., 2000; Bassan et al., 2001) 
ou o Mo a melhorou  (Carvalho et al., 1998; 
Meireles et al., 2003; Ascoli et al., 2008) 

O importante é passar para o leitor a essência  
dos artigos consultados, e  não o que os autores 
escreveram (plágio!) 

Autores depois de cada afirmação => dão 
suporte a sua afirmação ou argumentação 

 



Introdução 

- Algumas leguminosas como, por exemplo, a soja e o 

caupi obtêm grande parte do N de que necessitam 

da fixação simbiótica 

 

-  Algumas leguminosas como (,por exemplo, p. 60) 

a (p. 35) soja e o caupi obtêm grande parte do N de 

que necessitam da fixação simbiótica 

 

-  Leguminosas como soja e caupi obtêm grande 

parte do N de que necessitam da fixação simbiótica 

 



Concisão  

 

 Exemplos obtidos em revistas publicadas 

na área médica 



Rev Bras Enferm. 68(5):937-44, 2015 

 Seção resultados da revista acima: 

 Verificou-se que os participantes que viviam com parceiros 

apresentaram menor nível de fadiga quando comparados 

aos participantes sem parceiros (18,5 ± 8,4 versus 24,2 ± 

13,8, respectivamente; p = 0,008) 

 

 Verificou-se que (p. 308) os participantes que viviam com 

parceiros apresentaram menor nível de fadiga quando 

comparados aos participantes sem parceiros (18,5 ± 8,4 

versus 24,2 ± 13,8, respectivamente; p = 0,008) 

Média ± DP  



Rev Bras Enferm. 68(5):937-44, 2015 

 Na população brasileira, estudo revelou que a 

claudicação intermitente acomete 9% dos 

pacientes com doença arterial obstrutiva 

periférica.  Sabe-se que pacientes com essa 

manifestação apresentam maior  morbidade e 

maior risco de morte por todas as causas e 

por doenças cardiovasculares 

por causas diversas 



Rev Bras Enferm. 68(5):937-44, 2015 

 O nível de atividade física apresentou correlação 
negativa e estatisticamente significativa com a 
fadiga ao esforço, mas não com a fadiga, 
conforme mostrado na Figura 1 

 O nível de atividade física apresentou correlação 
negativa e estatisticamente significativa com a 
fadiga ao esforço, mas não com a fadiga, 
conforme mostrado na Figura 1 

 O nível de atividade física correlacionou-se 
negativa e significativamente com a fadiga ao 
esforço, mas não com a fadiga (Figura 1) 

 



Rev Bras Enferm 69(1):126-33, 2016 

 Apesar dos avanços da medicina, o câncer de pele 

representa hoje um grave problema de saúde pública, 

tanto no Brasil como em muitos outros países 

 Apesar dos avanços da medicina, o câncer de pele 

representa hoje um grave problema de saúde pública, 

tanto no Brasil como em muitos outros países 

 Apesar dos avanços da medicina, o câncer de pele é 

hoje grave problema de saúde pública no Brasil e em 

outros países 

 



Rev Bras Enferm 69(1):126-33, 2016 

 Importa observar que apesar de todos os jovens serem 
universitários, com base escolar sólida e com facilidade de 
acesso às amplas redes de comunicação, esta condição não 
garantiu a adoção de medidas fundamentais sobre segurança 
solar. 

 Importa observar que apesar de todos os jovens serem 
universitários, com base escolar sólida e com facilidade de 
acesso às amplas redes de comunicação, esta condição não 
garantiu a adoção de medidas fundamentais sobre segurança 
solar. 

 Apesar de serem universitários e terem facilidade de acesso às 
redes de comunicação, os jovens não adotaram medidas 
fundamentais sobre segurança solar 

 

 



Rev Bras Enferm 69(1):126-33, 2016 

 Os dados mostram que 22,1% se expuseram 
intencionalmente ao sol com objetivo de 
bronzeamento, sendo a frequência maior entre as 
mulheres 

 Os dados mostram que 22,1% se expuseram 
intencionalmente ao sol com objetivo de 
bronzeamento, sendo a frequência maior entre as 
mulheres 

 Para se bronzearem, 22,1% dos participantes se 
expuseram ao sol, sobretudo as mulheres 

 



J. Bras Pneumol.42(1):9-14, 2016 

 Como se pode observar na Figura 1, os 

níveis de malondialdeído foram 

significativamente maiores no grupo I/R 

do que em qualquer um dos demais 

grupos (p < 0,05) 

 Os níveis de malondialdeído foram 

significativamente maiores no grupo I/R 

que nos demais grupos (p < 0,05) (Fig. 1) 



Discussão 

 Vários pesquisadores concordam que um 

meio seletivo para o isolamento de 

Salmonella spp. deveria ser inibidor... (Goo, 

1973; Rambach, 1990) 

 Pesquisadores concordam que meio 

seletivo para o isolamento de Salmonella 

spp. deveria ser inibidor... (Goo, 1973; 

Rambach, 1990) 

 

 



Conclusão (concisão) 

 

 Com base nos resultados obtidos neste estudo concluímos que o 

cultivar A tem a arquitetura mais adequada à colheita mecânica 

 Com base nos resultados obtidos neste estudo (p. 64) 

concluímos que o cultivar A tem a arquitetura mais adequada à 

colheita mecânica 

 Concluímos (Nossos resultados sugerem) que o cultivar A 

tem a arquitetura mais adequada à colheita mecânica 

 

 Alguns são mais prolixos e redundantes: Com base 

nos resultados obtidos e nas condições em que o 

estudo foi conduzido concluímos...  
 



Evite incluir no resumo 

• Os dados que serão tomados (p. 303): 

“Avaliaram-se isso, mais isso, mais isso, etc.” 

•  Método estatístico: “Os dados foram submetidos 

à análise de variância, e as médias...” 

•  Aprenda em revistas de prestígio quais 

informações são importantes num Resumo 

 

 

 



Título (p. 292) 

 Avaliação da conservação de maçã utilizando 

diferentes revestimentos comestíveis 

 Avaliação da conservação de maçã utilizando 

diferentes revestimentos comestíveis 

 Conservação de maçã com revestimentos 

comestíveis 

Omita expressões subentendidas ou supérfluas como Aspecto 

de, Contribuição ao, Estudo sobre, Influência de, Investigação 

de, Observação sobre, Papel de, Relato de, Resultados de 



Revisar 
 

 Da tese  =>  ao manuscrito (grande salto de qualidade) 

 Revise até não haver mais mudanças no texto 

 Peça a outras pessoas para ler o manuscrito 

 Corrija e volte a ler criticamente o manuscrito depois de 

guardá-lo por duas semanas, ou mais 

 Pergunta feita a um conhecido cientista e editor de revista: 

 Você revisa seu manuscrito? 

 A resposta dele: Quando estou com sorte, APENAS 10 

vezes 

 

 



Plágio 

 Plágio => apresentar ideias de outros com se 

fossem suas 

 Plágio => dados, ideias, frases, etc. 

 Citamos ideias e não texto do autor  

 Entre aspas => “texto de outros” (não usado) 

 Programas de computador => detectam plágio de 

texto 

 Dicas 

 Cite os autores, se a ideia não é sua 

 Escreva com suas palavras o que leu 

 

 



FIM 

O QUE SE LÊ SEM ESFORÇO FOI 
ESCRITO COM MUITAS 
DIFICULDADES (Enrique Poncela) 
 


