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Para ler sobre o que será 

abordado 

Acesse “rogeriofvieira.com” 

– Depois “Capítulos de livros” 

Veja “Organização de artigo científico” 

 



Tipos de artigos 

Research articles (artigos de pesquisa)  

– seções são apresentadas separadamente (introdução, 

Material e Métodos...) 

Short Communication (Notas)  

– poucos resultados (novidade) => seções geralmente 

apresentadas de forma contínua, poucas figuras e 

referências 

You tube: “Rogério Faria Vieira” 



Organização do artigo científico 

completo 

IMRaD (Introduction, Methods, Results and 

Discussion)  

– Do problema à solução  

AIMRaD => inclui Abstract 

Há variações de área para área de pesquisa e de 

revista para revista  

you tube: Rogério Faria Vieira 



Forma de artigo científico 

(AIMRaD) 

  
Resumo 

Introdução 

Material 

e 

Métodos 

Resultados 

Discussão 

(conclusão) 

Seção 

central 

O que se fez e usou? => 

Informa como os resultados 

foram obtidos 

O que se verificou? => A 

estrutura é governada por esta 

seção  

Por que se fez o estudo? (foco 

amplo em direção à área 

específica de pesquisa) 

Qual interpretação dar aos 

resultados? => começa com 

resultados específicos e termina 

com conclusões gerais 

Geral (Foco 

amplo) 

Específico  

(objetivo)  

Específico 

(resultados) 

Geral 

Convite para o leitor ler o 

artigo => foco nos resultados 



Outros componentes do artigo 

científico (pré-textual e pós-textual) 

Título  

Autores  

Palavras-chave 

Agradecimentos 

Referências 

 



Como começar a redação? 

Cada redator tem um critério de ordem 

para escrever o artigo 

Tabelas e Figuras   

Resultados (texto) 

 Material e Métodos  

Introdução  

 Discussão  

Resumo 

 



Resultados 

Resumo 

Introdução 

Material 

e 

Métodos 

Resultados 

Discussão 

 

Conclusão 

Variáveis 

operacionais 



Resultados e Discussão 

Há revistas que permitem que resultados e 

discussão sejam apresentados juntos 

Isso implica que cada resultado apresentado é 

seguido por discussão relevante 

Há revistas que exigem seções separadas: seção 

de Resultados e seção de Discussão (modelo 

que vamos seguir!) 



Resultados 

Seção mais importante do seu artigo, 

porque sua função é responder à pergunta 

feita na Introdução 

A resposta à pergunta é, provavelmente, a 

que você esperava  

No entanto, informe os resultados mesmo 

que contrariem a ideia original 

 



Resultados/ primeiro passo 

Primeira decisão  
– quais resultados são relevantes e quais são  pouco 

importantes, repetitivos ou sem valor  

Pesquisador experiente: informações suficientes 
para suportar a conclusão 
–  Informações menos importantes => disponibilizar em   

informações suplementares, no site da revista 

Pesquisador inexperiente: o artigo serve para 
apresentar os dados tomados. Não há foco! 

 



Resultados 

Tabela => evidencia números. Também usada 

para grande quantidade de informações 

Figura => evidencia tendências e relações entre 

variáveis => tem impacto visual imediato e deveria 

ser mais usada 

Texto => visa a concisão (quando economiza mais 

espaço que figura ou tabela) 



Número de tabelas e figuras  

Restringir ao mínimo necessário para 

explicar o argumento do estudo ou para 

sustentar a conclusão.   

Na dúvida, inclua como informações 

suplementares 

Dá para juntar duas ou mais Figuras numa 

só? Seja criativo! 

 

 



Tabela x Figura 

A escala da figura deve 

dar apenas um 

indicação numérica 

Não apresente os mesmos 

resultados em figura e tabela 

ao mesmo tempo. Escolha  

uma delas 

Efeito de Streptomycin (o), Isoniazid (Δ) e Streptomycin + 

Isoniazid (ם) na Mycobacterium tuberculosis 



Resultados apresentados 

apenas no texto 

Plantas que receberam N pesaram 56 g, massa  

duas vezes maior que a das plantas que não 

receberam N  (F = 21, P < 0,001)    

A redução de 12 para 4 plantas por metro na fileira 

causou diminuição da SMB de 44 % para 29 %, de 

acordo com a equação y = 21,26 + 1,893**x (r2 = 

0,98)   

      VD                                 VI                    



Informe ao leitor a história completa 

dos dados 

A média conta apenas parte da história 

referente aos dados 

–  3, 4, 3, 3, 2, 3 => média = 3 

– 1, 4, 2, 7, 1, 3  => média = 3 

Qual foi a variabilidade em torno da média? 

Apresente médias seguidas dos desvios-

padrão ou erros-padrão 

 



Como apresentar os dados em 

tabelas/figuras? 

Preocupar apenas com quais dados 

apresentar na tabela ou figura pode não 

ser suficiente 

A forma como apresenta suas ideias e 

dados tem forte impacto na receptividade 

do estudo 

Busque nas melhores revista de sua área 

de pesquisa os bons exemplos 



Figura criativa (soja) 

  

Plant Soil 355: 2012 Desvio-

padrão 



Figuras e Tabelas devem ser 

autoexplicativas 

 
Relação entre 

severidade de 

ascoquita e 

produtividade em oito 

cultivares de grão-de-

bico testados em 

Saskatchewan. Os 

dados são médias 

que envolvem cinco 

locais/anos e cinco 

densidades de 

plantas. As barras 

representam o erro-

padrão da média 
Crop Sci. 99:1463, 2007 



Evite apresentar médias de variáveis 

não significativas 

Que valor elas têm na sua argumentação? 

Há situações que essa apresentação se 

justifica  

– Médias das variáveis (ns) são necessárias 

para o cálculo de médias de outras variáveis  

– Experimentos fatoriais (2 ou mais VI ou 

fatores, e cada fator tem no mínimo 2 níveis) 

Antibióticos = A ou B 

Doses = 0, 200 ou 400 mg  
Fatorial 2 x 3 



Nature 2105 



Resultados não significativos 

 

As doses de N não influenciaram significativamente a produtividade 

(valor de P, média de 2923 kg/ha, CV =11%) e seus componentes 

regressão 



Interpretação dos dados contidos 

em figuras/tabelas no texto 

Lembrar: média é menos relevante que a 

relação entre variáveis. Se repetir o 

estudo, as médias serão outras, mas a 

probabilidade de as relações entre 

variáveis manterem-se é alta.  

A relação entre variáveis é que fica para a 

ciência, e não as médias absolutas 

3570 kg ou 3570,4 kg 

 



Escrevendo os 

resultados 

Geralmente verbo no passado 

 



Evitar na apresentação dos 

resultados 

Repetir números que já estão em tabelas e 

figuras 

Ou seja, não leia a tabela para o leitor 

Não é essa a função da seção Resultados 

 A função é resumir e comentar os resultados 

apresentados em Tabelas e Figuras,  tendo 

como foco o objetivo do estudo 

Estude como isso é feito nas boas revistas 



Por que é necessário escrever 

os resultados? 

Tabelas e Figuras não bastam? 

Alguns resultados são mais relevantes (e 

você quer chamar a atenção para eles) 

É importante comentar os resultados 

(mas não discutir) 

 



O que escrever 

Complete informações que estão em 

Tabelas e Figuras 

– Apresente valores exatos que não estão 

disponíveis em figuras 

– Apresente diferenças entre tratamentos em 

magnitude (15%, 23%, 2x, 3x), se na tabela são 

apresentados valores absolutos 

 



Comentando resultados de tabelas e 

figuras 

Informe o que os números significam: 
O efeito ocorreu em 23 % dos casos => não adiciona nada além do 

que está na tabela (se lá estiver escrito 23 %) 

O efeito ocorreu em apenas 23 % dos casos 

O efeito ocorreu em muitos casos (23 %) 

Se você não comenta os resultados, o leitor pode  

percebê-los diferentemente:  

– você considera 23 % alto e o leitor o considera baixo, 

ou vice-versa 



Comentando os resultados 

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

> > 



Comentando os resultados 

Low phosphorus reduced root length by 60 % in two-

whorl genotypes, vs. 44 % in three-whorl genotypes 

(Annals of Botany DOI: 10.1093/aob/met164) 

Control group bees exhibited significantly higher longer-

term memory by 1.3-1.8 fold than pesticide-treated 

bees (Nature DOI: 10.1038/srep10989) 

 



Comentando valores de r e P 

There was a clear and consistent association between 

NUE and UPE for all three species (Fig. 4) (Crop Science 

46: 561, 2006) 

The association between renal failure and diclofenac 

residues was very highly significant (Nature DOI: 

10.1038/nature02317) 

Nitrogen treatment had also a highly significant effect 

on individual plant’s grain DM (Crop Science 46: 1860, 

2006) 

 



Não apresente Tabelas ou 

Figuras! 

Evite frases que informem o que a Figura 
ou a Tabela vai apresentar: 

– A Tabela 1 mostra os resultados ... 

– Na Figura 1 são apresentados os 
resultados... 

Seja objetivo! Vá direto ao assunto! 
 

 



Figuras e Tabelas no final da frase 

Direcione o leitor para o resultado que quer chamar a 
atenção e refira-se à figura ou tabela entre parênteses 
no final da frase 

– O uso de fungicida (VI) aumentou em 32% a 
percentagem de germinação das sementes (VD) (Fig. 3) 

 

– O fungicida (VI, presença) reduziu consideravelmente a 
severidade da doença (VD) em relação ao tratamento 
sem fungicida (VI,  ausência) (Tabela 2) 

 

– A percentagem de germinação das sementes (VD) foi 
aumentada  em 32% pelo uso de fungicida (VI) (Fig. 3) 

 



Resultados (variáveis) 
 

Prefira => Começar a frase com a causa (VI)  

Exceção => comece a frase com a VD para 

manter a coerência do texto 

O tratamento X (VI) aumentou a produtividade 

(VD) do milho.  

O tratamento X (VI) aumentou a produtividade 

(VD) do milho. A produtividade (VD, inf. velha) foi 

mais alta com o cultivar A (VI, nível) que com o B 

(VI, nível). 

 

 

 



VI => VD 

Os sintomas da doença diminuíram 

linearmente com o aumento da dose do 

antibiótico (Tabela 2) 

O aumento da dose do antibiótico diminuiu 

linearmente os sintomas da doença (Tabela 

2)  

 



Material e Métodos 

Material e 

Métodos 

Resumo 

Introdução 

  

Resultados 

Discussão 

 

Conclusão 

Variáveis 

operacionais 



Material e Métodos 

Leia as Intruções para autores. Geralmente há 

esta frase:  

– “Deve conter detalhes suficientes para o leitor repetir o 

estudo e obter resultados semelhantes” 

Objetivo desta seção:  

leitor julgar o método experimental de modo que possa 

aceitar, ou não, os resultados (validade interna) e a 

generalização da conclusão (validade externa) 

 



Material e Métodos 

Quando longo, tem 

subseções 

Podem ser usadas 

tabelas, figuras, 

ilustrações, 

fluxogramas 

Veja na revista 

escolhida a sequência 

e os detalhes 

apresentados 

 
Plant Ecol. 209:83, 2010 

 



Exemplo de subseções 

– Local, detalhes da parcela e cultivar 

– Experimento de campo em 2000 

– Experimento em campo em 2001 

– Coleta de dados e análise estatística 



Caracterização da amostra 

Plant Soil 364:29, 2013 

Comparação de genótipos de feijão quanto à tolerância 

da fixação de nitrogênio em solo com défice hídrico 

O objetivo foi comparar a fixação de nitrogênio de 12 

genótipos selecionados para solos com défice hídrico 



Caracterização da amostra 

Doze genótipos foram selecionados 

com base no hábito de crescimento 

e em observações  de défice 

hídrico em campo (Tabela 1) 



Material 

Especificação técnica do material e origem: 

– As plântulas foram tratadas com inibidor da ação 

do etileno 1-metilciclopropano (Floralife Inc., 

Walterboro, SC, EUA) 

Equipamento => Exceto os rotineiros (balança, estufa, 

agitador magnético), informe modelo e fornecedor  

– O etileno foi amostrado com seringa e quantificado 

em cromatógrafo de gás (modelo HP6890, Hewlett-

Packard Co., Wilmington, DE, EUA) 



Métodos  

Método novo (não publicado) => informe 
detalhadamente 

Método publicado => citar apenas referência 
(se for acessível a todos => língua?) 

– O boro foi determinado colorimetricamente 
pelo método da Azometrina H (Wolf, 1974) 

– Evite: O boro foi determinado de acordo com 
Wolf (1974) 



Variáveis dependentes 

Primeiro liste as variáveis: 

– População inicial e final de plantas 

– Incidência da doença  

– Produtividade... 

 
Em seguida, detalhe individualmente 

cada avaliação (protocolo) 



Análise estatística 

Final de Material e Métodos 

Veja no modelo da revista-alvo, em estudo 

semelhante ao seu, quais informações 

são dadas 

Tente seguir o modelo 



Material e Métodos 

 Verbo geralmente na voz passiva => a ação é 

mais relevante que o autor da ação 

– A temperatura do paciente foi medida… 

– A capacidade de produzir proteases foi determinada... 

– No total, 12 isolados foram obtidos… 

– As avaliações foram feitas com três atletas… 

Também se usa nós (we), voz ativa, combinada 

com voz passiva em algumas revistas 



Material e Métodos 

passiva com auxiliar x passiva pronominal 

Nós testamos dois cultivares por espécie => 

voz ativa 

Foram testados dois cultivares por espécie => 

passiva com auxiliar 

Testaram-se dois cultivares por espécie => 

passiva pronominal 

 



Uso combinado de voz ativa e 

passiva  

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) 

 



Introdução 

Resumo 

Introdução 

Material 

e 

Métodos 

Resultados 

Discussão 

 

Conclusão 

3 a 5 parágrafos 

O assunto flui 

em direção ao 

assunto do 

artigo 

Variáveis  

teóricas 



Passos na apresentação da 

Introdução 

Em geral, a sequência da Introdução é: 

Conhecido 

Desconhecido Cria espaço para pesquisa       

Espaço é preenchido pelo objetivo 

do estudo 



Introdução (o que se conhece) 

Passo 1: Informe o leitor sobre a situação ou importância 

do tópico => demarque o território com o que se conhece 

sobre o assunto (âmbito geral) 

Passo 2: Informe o leitor o que se sabe sobre o assunto 

específico do estudo 

– Estude os artigos relevantes e escreva revisão de alto nível com 

as próprias palavras 

Revisão de alto nível => argumento conciso e objetivo, 

baseado nos resultados de vários estudos, seguido das 

fontes (veja nas boas revistas) 

 

 

 



Introdução (o que se desconhece) 

Passo 3 

Apresente  lacuna (ponto obscuro) no conhecimento ou 

problema em pesquisa anterior (“crie espaço para pesquisa”):  

– “Estudos que abordaram os efeitos da redução da densidade de 

feijoeiros no manejo da doença (15, 17, 22) evidenciam que, embora 

haja redução da doença, a produtividade não tem sido influenciada” 

O uso de conectivos como no entanto, embora, apesar é 

comum neste ponto da Introdução 

Outros termos usados: “não é bem compreendido”, “faltam 

informações”, “é questionável”, “ainda não foi estudado” 
 



Lacuna (gap) no conhecimento 

Plant Soil 364:29, 2013 

No entanto, nenhum desses 

estudos indicou resposta à 

fixação de N2 em função do 

conteúdo de água do solo em 

feijão  submetido a défice hídrico  

Conhecido 

Desconhecido 

Comparação de genótipos de 

feijão na tolerância à fixação 

de nitrogênio em solo com 

défice hídrico 

Parte da Introdução 



Introdução (passo 4) 

Ocupe o espaço de pesquisa abordando o presente estudo:  

– Nosso objetivo foi testar a hipótese de que a redução da 

densidade de feijoeiros do tipo III causa aumento da 

produtividade em áreas irrigadas com histórico de mofo-

branco. Como o uso de fungicida não é generalizado, o 

desempenho do feijão foi testado com ou sem fungicida 

– Nosso objetivo foi avaliar os efeitos da densidade de 

feijoeiros sobre a produtividade… 

– E não: O objetivo foi testar quatro densidades de feijoeiros, 

com e sem aplicação de fungicida, para o controle de mofo-

branco 

 não menciona produtividade 



Exemplos de como abordar o 

presente estudo 

 
Our objective was to test the hypothesis that roots contribute more to soil C than an equal amount 

of aboveground crop residues. Nosso objetivo foi testar a hipótese de 

que raízes contribuem mais para o C do solo que igual 

quantidade de resíduos da parte aérea (Agriculture 

Ecosystems and Environment 141:184, 2011) 

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

ryegrass to P. O objetivo do presente estudo foi determinar o 

mecanismo inicial de resposta do azevém perene ao P  

(Annals of Botany 107:243, 2011) 

 



Exemplos de como abordar o estudo 

The objectives of this study were to (i) develop highly resistant pinto BL from a recurrent interspecific 

backcross of pinto UI 320 with P. coccineus PI 439534, and (ii) compare their disease response with 

known sources of resistance to a range of S. sclerotiorum isolates with varying  ggressiveness.             

Os objetivos deste estudo foram (i) desenvolver… (ii) 

comparar…(Crop Science 54:1, 2014) 
 

É comum nos objetivos usar o verbo no infinitivo: 

determinar, comparar, desenvolver, avaliar (estudar é 

muito geral => não use) 



Final da Introdução (passo 4) 

Depois do objetivo também pode ser 

apresentado o plano de ataque (= como 

alcançar o objetivo) 

Exemplo: “O objetivo foi avaliar os 

indicadores fisiológicos da interação entre 

deficit hídrico e acidez do solo, por meio 

da avaliação dos teores de solutos 

compatíveis e do crescimento inicial de 

plantas jovens de cana-de-açúcar”      
       (Pesquisa Agropecuária Brasileira 44:1106-13, 2009) 

A frase em verde cria interface com o Material e 

Métodos do artigo 

Objetivo 

Plano de 

ataque 



Sequência da Introdução 

 

 

Lacuna => desconhecido 

 

Demarcação do território => 

conhecido 

Geral 

Objetivo do estudo => 

preencher a lacuna 



Introdução (do geral para o 

restrito) 

 Importância do tema  

e problema geral 

Revisão 

Literatura  

Lacuna 

Objetivo 

Demarca 

território 

Cria espaço para 

pesquisa 

Ocupa o espaço criado 

Conhecido 

Desconhecido 

O que se quer conhecer 

Passo 1  

Passo 2  

Passo 3 

Passo 4 



Verbo na Introdução 

No presente: descrever fatos bem estabelecidos 

(ou aceitos) 

– O plantio direto é técnica eficiente no controle de 

erosão e de perdas de água do solo 

No passado: descrever informações específicas 

– No Canadá, Saidon et al. (23) não verificaram 

elevação de produtividade ao aumentar a distância 

entre plantas na fileira... O menor número de plantas 

testado por esses autores foi sete por metro… 

 

 



Discussão 

  Resumo 

Introdução 

Material 

e 

Métodos 

Resultados 

  Discussão 

 

 Conclusão 

O assunto flui para além 

do assunto do artigo 

Variáveis 

operacionais e 

Variáveis teóricas   



Discussão 

Organizar de modo que o leitor  perceba a 

conexão entre pergunta e resultados 

A habilidade na escrita e a experiência do 

pesquisador no assunto ajudam muito 

É a principal razão da rejeição de artigos em 

revistas de prestígio 



Discussão 

Não é estruturada, i.e., não há sequência 

preestabelecida para a apresentação 

Vantagens da estruturação 

– facilita a procura por informação específica no 

texto 

– aumenta a chance de o redator não deixar de 

fora desta seção aspectos importantes do 

estudo que devem ser discutidos 



Sugestão para estruturar Discussão 

(BMJ 318: 1224, 1999) 

Resultados relevantes 

Pontos fortes e fracos do estudo 

Pontos fortes e fracos em relação a 

outros estudos, discutindo diferenças 

nos resultados 

Significado do estudo: mecanismos 

e implicações (teóricas e/ou práticas) 

Perguntas não respondidas e 

pesquisas futuras 

 

Seu 

estudo 

Seu 

estudo vs 

literatura 

Além do 

seu estudo 



Resultados relevantes 



Resultados relevantes (como 

decidir?) 

– Volte a ler, na Introdução, a hipótese ou o 

objetivo do estudo: 

– Objetivo: Testar a hipótese de que a redução 

da densidade de feijoeiros do tipo III causa 

aumento da produtividade em áreas irrigadas 

com histórico de mofo-branco. Como o uso de 

fungicida não é generalizado, o desempenho do 

feijão foi testado com ou sem fungicida 



Resultados relevantes 

 

Exemplo: A redução de 16 para 4 plantas por 

metro causou diminuição linear da intensidade 

do mofo-branco e aumento linear da 

produtividade do feijão do tipo III com incidência 

moderada ou alta da doença. O uso de fungicida 

não influenciou esses resultados 

 



Antes de resultados relevantes 

 

Resultados 

relevantes 

Objetivo ou hipótese 

Lacuna/ Problema 

Conhecimento atual 

Metodologia 



Plant Soil 305:253, 2008 

The importance of root morphology for nitrogen acquisition has been 

highlighted in maize plants (Mackay and Barber 1986; Sattelmacher et 

al. 1990; Weisler and Horst 1994; Wang et al. 2004; Tian et al. 2006). 

Nevertheless, the genetic mechanism controlling root responses to N 

stress is still largely unknown (Plant Soil 305:253, 2008) 

A importância da morfologia de raízes na 

aquisição de nitrogênio tem chamado a 

atenção em milho (5 citações). No 

entanto, o mecanismo genético que 

controla a resposta da raiz ao estresse de 

N ainda é desconhecido 

Literatura 

(importância) 

Lacuna 



Plant Soil 364:29, 2013 

Objetivo 

Material e 

Métodos 

Comparação de genótipos de feijão 

quanto à tolerância da fixação de 

nitrogênio em solo com défice 

hídrico 

 



Hipótese (aceitou ou rejeitou?) 

Título: Reducing Insecticide Use in Broad-Acre Grains Production: An 

Australian Study (Plos One 9:1, 2014) 
What our empirical results show is that while insecticide use did impact the numbers of pests collected, we did not 

generally see higher yields in the conventionally managed plots (i.e. our hypothesis was not universally supported)… 

We suspect the mechanism underlying these patterns is a combination of greater tolerance to insecticides in particular 

pest species, lack of or loss of beneficial arthropods in some plots, and crop plants compensating for damage 

throughout the season.  

Nossos resultados sugerem que inseticida reduziu a 

população de insetos, mas não aumentou a produtividade 

(i.e. nossa hipótese não foi totalmente suportada)… 

Suspeitamos que os mecanismos envolvidos na obtenção 

desses resultados é uma combinação de tolerância da 

praga ao inseticida com… 

– A hipótese não foi totalmente aceita e tenta explicar a razão dos 

resultados inesperados 

 



Pontos fortes e fracos do 

estudo 



Pontos fracos do estudo  

Comente os pontos fracos (limitações) e 
esclareça sua abrangência (não deixe essa 
missão para  editor ou revisores) 

Quando se sabem as limitações (delineamento 
experimental, metodologia, amostra, vieses):  
– Possibilidade de reverter as limitações com a literatura  

– Permite restringir a abrangência da conclusão 

– Sugerir estudos futuros 

Todo estudo tem pontos fracos! 

 



Ponto fraco do estudo (exemplo) 

Título: Is community persistence related to diversity? A test with prairie 

species in a long-term experiment (Basic Appl. Ecol. 14:199, 2013) 

 
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 

Ressalva na interpretação dos resultados foi termos usado 

mistura de 4 espécies. O uso de 4 espécies por  m2  foi 

mais baixa que o que se observa em muitas comunidades 

naturais. Usamos menor número de espécies porque 

focamos dominância e uniformidade. Estudos futuros 

devem ser feitos com comunidades mais ricas em espécies 

 



Ponto fraco do estudo (exemplo) 

“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) 

 



Pontos fortes do estudo 

– Uso de equipamento de alta precisão 

– Bom planejamento para evitar vieses (validade 

interna) 

– Uso de amostras bem representativas da 

população (validade externa) 

– Avaliação em muitos locais e com grande 

variabilidade de clima e solo (validade externa) 



Exemplo / pontos fortes e 

fracos 
Os resultados foram obtidos em condições de 
intensidade alta e média do mofo-branco... 
... Quando não ocorre a doença, a 
produtividade do feijão não é reduzida com o 
uso de até 4 plantas/m, conforme 
demonstraram Sá (3) e Dias (10) em lavoura 
irrigada e com o mesmo cultivar usado neste 
estudo...  (Sá e Dias são bases empíricas) 
As irrigações por aspersão convencional 
foram realizadas semanalmente. Na irrigação 
por aspersão por pivô-central, no entanto, em 
que as irrigações são feitas com maior 
frequência, os resultados  poderiam ser 
diferentes... 

forte e fraco 

suporte da 

literatura para 

sanar o ponto 

fraco 

apontado 

anteriormente 

fraco 



Pontos fortes e fracos em 

relação a outros estudos, 

discutindo diferenças nos 

resultados 



Com quais estudos comparar os 

seus 

Estudo que trataram do mesmo assunto e 

que têm validade (interna e externa) 



Comparação com outros 

estudos (pontos fortes) 

Nossos resultados diferem dos de Saidon et al. 
(23). No estudo desses autores, conduzido no 
Canadá, a redução da densidade de plantas 
causou diminuição da intensidade da doença, mas 
não influenciou a produtividade. Uma das razões 
do aumento de produtividade no presente estudo 
foi a inclusão de densidade de plantas extremas  
(4 e 16 por metro). Outro motivo foi a ocorrência de 
média ou alta severidade da doença nos ensaios... 

Diferença 

de 

resultados 

e pontos 

fortes 



Pontos fortes do estudo (validade 

externa) 

Título: Soil organic carbon in an old-growth temperate forest: Spatial pattern, 

determinants and bias in its quantification (Geoderma195-196:48, 2013) 

 
Due to the intensive and extensive samplings used in this study, we think that our results are more 

reliable than those reported previously 

Em razão da intensa e extensa amostragem feita 

neste estudo, acreditamos que nossos resultados 

são mais confiáveis que os apresentados 

anteriormente 

 



Pontos fortes do estudo em 

comparação com outros estudos 

Título: Wheat cellular thermotolerance is related to yield under heat 

stress (Euphytica 117:117, 2001) 

 
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 

Neste estudo os estresses de seca e  de origem 

biótica (comparativamente a outros estudos) 

foram melhor controlados. Logo, calor foi o 

principal fator limitante da produtividade nos 

testes de verão 

 



Discutindo diferenças 

Confirma resultado já obtido?  

– Our study confirm... 

Contradiz resultados anteriores? 

– Our study differs (from)... 

Amplia os resultados já obtidos? 

– Our study extends... 

Permite uma nova abordagem do 

assunto? 

– Our study modifies... 

Na  comparação 

muitos estudos 

abordados na 

Introdução são 

usados 

Se contradiz 

outro(s) estudo(s), 

explique por quê 

(metodologia?) 



Comparação com outros estudos 

(explicando diferenças) 

Título: Emissions of N2O from fertilized and grazed grassland on organic soil in relation 

to groundwater level (Nutrient Cycl. Agroec. DOI: 10.1007/s10705-009-9295-2) 

 

Compared to other studies on N2O emission from cultivated organic soils, we found relatively high 

emission rates. This is probably related to the high N application rates and the relatively warm (i.e. 

temperate) climate 

Comparado com outros estudos em solos orgânicos, as 

taxas de emissões de N2O foram relativamente altas. A 

razão disso provavelmente foram as altas doses de N 

usadas e as temperaturas relativamente altas 



Sugestão (incluir nesse ponto a 

novidade do estudo) 

Com base na nossa revisão de literatura 

(To our knowledge), acreditamos ser este 

o primeiro estudo que relata aumento de 

produtividade com redução da densidade 

de feijoeiros com mofo-branco 

We believe this is the first report... (Nature 

409:579, 2001) 

 

 



Resultados do seu estudo 

associados aos da literatura 

Considere como os resultados de 

outros estudos podem ser combinados 

com seus resultados para melhor 

entendimento do fenômeno 

Leve em conta essa contribuição dada 

por outros estudos na redação da 

Conclusão do estudo 



Resultados + literatura 

 Based on the results from our 

experiments together with the 

observations reported in the literature, we 

propose a hypothetical model to explain 

ethyleneauxin interplay in regulating BR 

growth in common bean (Fig. 6) 

 

 

 

 Com base nos resultados de nossos 

experimentos associados com 

observações reportadas na 

literatura,  propomos um modelo 

hipotético para explicar  a inter-

relação etileno-auxina na regulagem 

do crescimento das raízes basais do 

feijão (Fig. 6) 

Plant Pysiol. 155: 2056, 2011 



Resultados + literatura 

 Based on the results from our 

experiments together with the 

observations reported in the literature, we 

propose a hypothetical model to explain 

ethyleneauxin interplay in regulating BR 

growth in common bean (Fig. 6) 

 

 

 

 Com base nos resultados de nossos 

experimentos associados com 

observações reportadas na 

literatura, nós propomos um modelo 

hipotético para explicar  a inter-

relação etileno-auxina na regulagem 

do crescimento das raízes basais do 

feijão (Fig. 6) 



Resultados próprios + literatura 

Resultados do 

seu estudo 

Disponível na 

literatura 

+ 

Novo patamar 

do conhecimento 



Significado do estudo: 

mecanismos e implicações 

(teóricas e/ou práticas) 



Mecanismo 

A redução da intensidade do mofo-branco com a 

diminuição da densidade de plantas deveu-se à 

maior penetração de luz solar no dossel dos 

feijoeiros e no solo, e à maior ventilação das 

plantas (2, 32, 40) 

Alta umidade favorece o fungo  

–  penetração de luz solar e ventilação reduzem 

umidade 

 



Implicações práticas (positivas e 

negativas) 

Diminuir de 200-240 mil para 80-120 mil 
feijoeiros/ha, além de reduzir mofo-branco 
e aumentar produtividade, é economia de 
semente (9). No entanto, para a 
semeadura dessa baixa população, é 
essencial usar plantadora de precisão e 
sementes com alta germinação, e  
controlar melhor plantas daninhas 

 

 

Positiva 

Negativas  

Vantagens: menos doença, pode aumentar 

produtividade e economiza semente 

Desvantagens: plantadora de precisão, semente boa 

qualidade, controlar melhor de planta daninhas 



Implicações práticas do estudo 

Título: Critical period of weed control in soybean (Glycine max) as 

influenced by starter fertilizer (Aust. J. Crop Sci. 5:1350, 2011) 

 
Practical implication of this finding is that application of monoammonium phosphate as starter 

fertilizer can reduce the time needed for weed control in soybean field and consequently lead to less 

herbicide application and  cultivation 

A implicação prática deste estudo é que a 

aplicação de fosfato monoamônico no plantio 

pode reduzir o tempo necessário para o controle 

de plantas daninhas em soja, com consequente 

redução da aplicação de herbicida e capina 
 



Questões que ficaram sem 

resposta e estudo futuros 



Questões sem resposta/ estudos 

futuros 

Quais perguntas  ficaram sem resposta? 

Sugira estudos futuros para obter essas 

respostas 

 



Exemplo (questões sem 

resposta/ estudos futuros 

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) 

 



Exemplo (questões sem 

resposta/ estudos futuros 
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) 

Portanto, LG2055 poderia ter outros efeitos na 

proteção contra a infecção causada pelo  vírus da 

gripe como aumentar a produção de IgA. 

Investigação futura é necessária para o melhor 

entendimento das funções detalhadas da LG2055 

em prevenir gripe  

 

 



Conclua a pesquisa! 



Sugestão para estruturar Discussão 

(BMJ 318: 1224, 1999) 

Resultados relevantes 

Pontos fortes e fracos do estudo 

Pontos fortes e fracos em relação a 

outros estudos, discutindo 

diferenças nos resultados 

Significado do estudo: mecanismos 

e implicações (teóricas e/ou 

práticas) 

Perguntas não respondidas e 

pesquisas futuras 

 

Seu 

estudo 

Seu 

estudo vs 

literatura 

Além do 

seu estudo 



Conclusão do estudo 

Lembrar ao leitor a principal razão pela qual o 

artigo foi escrito 

Responda à pergunta feita na Introdução 

Em geral, a conclusão é para a população 

(generalizar) 

A conclusão pode levar a novas direções da 

pesquisa => estudos futuros  

A conclusão é apresentada no parágrafo final da 

Discussão ou, às vezes, em seção separada 

 

 

 



Conclusão do estudo de mofo-branco 

(exemplo) 

Nossos resultados indicam que, em áreas 

com histórico de mofo-branco, o uso de 

densidade de feijoeiros do tipo III mais baixa 

que a em uso atualmente, pode, além de 

reduzir a doença, aumentar a produtividade; 

a redução da densidade de plantas pode ser 

usada tanto em sistema convencional (com 

fungicida) quanto em sistema orgânico  

A conclusão geralmente é feita no presente 

 

 

Resultados 

relevantes + 

literatura 

Implicação 



Início e final da Discussão são  

parecidos 

A redução de 16 para 4 plantas por metro causou 

diminuição linear da intensidade do mofo-branco e 

aumento linear da produtividade do feijão do tipo III em 

condição de intensidade da doença moderada ou alta. O 

uso de fungicida não influenciou esses resultados 

Na Conclusão, usamos as variáveis teóricas 

Nossos resultados sugerem que, em áreas com mofo-

branco,  a redução do número de plantas na fileira de 10 a 

16 para 4 a 6 plantas por metro pode, além de reduzir a 

doença, aumentar a produtividade; a redução da 

densidade de plantas pode ser usada tanto em sistema 

convencional quanto em sistema orgânico  

 

 



Conclusão / implicação 

 
Objetivo: comparar a fixação de N de 12 genótipos 

selecionados para solos com défice hídrico (Plant Soil 

364:29, 2013) 
 

Os resultados indicam claramente 

que há variabilidade genética na 

fixação de N2  em condições de 

défice hídrico 

Essa característica parece ser boa 

candidata para explorar nos 

programas de melhoramento de 

feijão para aumentar a resistência à 

seca   

Implicação 



Conclusão (perguntas) 

A base empírica (seus resultados + 

resultados da literatura) sustenta a 

conclusão? 

A maior parte da Discussão baseou-se em 

resultados e não em especulações?  

Não se distancie muito dos resultados e da 

literatura 

A discussão está focada na hipótese?  

(elimine assuntos paralelos!) 

 



Discussão (do restrito para o 

geral) 

 
Resultados 

relevantes 

mecanismos, implicações, questões 

sem resposta, estudos futuros 

Conclusão (Resultados + literatura) + 

(aplicações, implicações ou estudo futuro)  

comparação com outros 

estudos 

+ 

+ 



 
Introdução/ Discussão 

Casal 1: Introdução & Discussão 



Introdução/ Discussão 

Introdução 
– Aborda estudos 

existentes em torno do 

assunto tratado 

– Aponta lacuna no 

conhecimento ou 

problema em 

pesquisas anteriores 

– Indica o objetivo do 

estudo 

 

 

 

Discussão 
– Situa seu estudo em 

relação aos estudos 

citados na Introdução 

– Esclarece em que nível 

a lacuna foi preenchida 

ou o problema foi 

resolvido 

– Fornece a conclusão 

do estudo 



Erros comuns na Introdução/ 

Discussão 

Deixar de fora publicações 

relevantes relacionadas ao 

assunto tratado 

Lembre-se: o objetivo do 

estudo é consequência dos 

estudos já publicados 

Há coerência entre objetivo 

(ou hipótese) e conclusão? 

 

 

Casal 2: Objetivo & Conclusão 



Objetivo vs. Conclusão  

(Plant Soil 350:71, 2012) 

Objetivo: To quantify N transfer from legumes to 

neighbouring plants in multi-species grasslands 

we established a grass-legume-herb mixture on a 

loamy-sandy site in Denmark 

Para quantificar a 

transferência de N de 

leguminosas para as plantas 

vizinhas em comunidade 

com muitas espécies, 

criamos uma mistura de 

plantas em solo de textura 

média na Dinamarca 

(objetivo + plano de ataque) 
 

Conclusão: Below-ground N transfer from 

legumes to neighbouring plants differed among 

nitrogen donors and nitrogen receivers and may 

depend on root  characteristics and regrowth 

strategies of plant species in the multi-species 

grassland 

No solo, a transferência do 

N de leguminosas para 

plantas vizinhas diferiu entre 

as doadoras e receptoras de 

N e pode depender das 

características de raízes e 

da estratégia de rebrota das 

espécies na comunidade 
 

 

 



Resumo 

Resumo 

Introdução 

Material e 

Métodos 

Resultados 

Discussão 

Conclusão 

Não deve conter 

informação nova 



Resumo 

Depois do título é a parte mais lida do 

artigo 

Objetivo do resumo:  

– Estimular o leitor a continuar a ler o 

artigo (deve ser autossuficiente)  

– Dar idéia geral do estudo para o leitor  



Resumo (segundo Nature) 

Deve apresentar o que o leitor está mais interessado 

em saber no primeiro contato com o artigo 

 Motivação para a realização do estudo (Introdução) e 

seus resultados 

Termina com conclusão que tem suporte nos 

resultados  

Não deixe esta pergunta no ar: E daí? So what? 

Se adequado, apresente implicações, aplicações, 

estudos futuros 



Modelos de Resumos 

Estruturado 

– Introdução  

– Objetivo  

– Metodologia  

– Resultados   

– Conclusão  

Não estruturado => Foca especialmente alguns 

aspectos do estudo, como motivação e 

resultados (Nature) 



Resumo 

Como montar? => escolha frases relevantes 

das seções do artigo e adapte-as ou 

modifique-as para atenderem à demanda 

do Resumo (150 a 250 palavras) 



O mofo-branco é  doença danosa no outono-inverno, quando são 

usados de 10 a 16 feijoeiros por metro.  A redução de plantas 

na fileira diminui a doença, mas essa prática não tem 

aumentado a produtividade. Nosso objetivo foi avaliar os 

efeitos de densidade de feijoeiros do tipo III na produtividade 

em áreas com mofo-branco. O cultivar Pérola, irrigado por 

aspersão convencional, cresceu em quatro densidades de 

plantas (4, 8, 12 ou 16 por metro) com ou sem aplicação de 

fungicida para o controle do mofo-branco no outono-inverno de 

2000 e 2001, em Viçosa, MG, Brasil.  Em média, a incidência 

do mofo-branco foi 93 % em 2000 e 78 % em 2001; a 

severidade foi 69 % em 2000 e  40 % em 2001. A produtividade 

foi 1656 kg ha-1 em 2000 e 2542 kg ha-1 em 2001. A redução 

da densidade de plantas diminuiu a intensidade do mofo-

branco e aumentou a produtividade, ambos linearmente, 

independentemente dos níveis de fungicida. Nossos resultados 

sugerem que, em áreas com mofo-branco, a redução do 

número de plantas na fileira de 10 a 16 para 4 a 6 por metro 

pode, além de reduzir a doença, aumentar a produtividade; 

essa redução de plantas pode ser usada tanto em sistema 

convencional  quanto orgânico  

 

 

Resumo estruturado (exemplo)  

 
Introdução 

 
 
Objetivo 

 

 
 

Material e Métodos 

 

 
 

Resultados gerais 

 
 
 
Resultados específicos 

 
 

 
Conclusão / implicação 



Resumo (introdução) 

(Science 340:1086, 2013) 

Extinções locais têm efeitos cascatas nas funções do ecossistema, porém 

pouco é conhecido sobre o potencial de mudanças evolucionárias rápidas  

de espécies em ambientes modificados pelo homem  

Extinção de pássaros 

levam a rápidas 

mudanças evolucionárias 

no tamanho da semente 



Resumo (continuação) 

Science 340:1086, 2013 

Conclusão: O rápido desaparecimento de vertebrados grandes está provavelmente 

causando  mudanças nas trajetórias  evolucionárias e na composição da 

comunidade de florestas tropicais 

O desaparecimento de 

pássaros frugívoros  

grandes causou  redu-

ção do tamanho da 

semente  de palmeiras 

na mata Atlântica, com 

consequências negati-

vas na regeneração 

dessas árvores 

Extinção de pássaros 

levam a rápidas mudanças 

evolucionárias no tamanho 

da semente 



Palavras-chave e acrônimos (abrev.) 

Geralmente vêm abaixo 

do Abstract 

Evitar usar palavras que 

constem do título 

Podem-se usar palavras 

que não apareçam no 

texto => white mold, 

sclerotinia stem rot 

Abreviaturas 

Acrônimos 

 



Agradecimentos (Acknowledgments) 

Agradecer pessoas que 

não foram listadas como 

autores, mas contribuíram 

Instituições que 

contribuíram 

financeiramente 

Pode-se até agradecer 

editor e revisores 

 

Finally, we are grateful to the editor and 

reviewers for their constructive input 

during the editorial review process 



Título 

Bom título => define, com o menor número de 

palavras, o conteúdo do artigo (< 12 palavras) 

Vai ser lido por muitos, enquanto poucos lerão o 

artigo completo 

Deve conter palavras que reflitam o conteúdo do 

artigo 

Há revistas que exigem 3 possíveis títulos 



Titulo deve conter 

Nome do organismo estudado (nome comum) 

Aspectos estudados  

Variável independente 

 

– Efeito da temperatura na germinação do milho 

– Temperatura influencia a germinação do milho? 

– Temperatura e germinação do milho: implicações para a 

agricultura 

– Alta temperatura reduz a germinação do milho 



Conclusão ou pergunta em títulos  

 Extinção de pássaros levam a rápidas mudanças 

evolucionárias no tamanho da semente (Science 340:1086, 

2013) 

 A suplementação com D-glucosamina aumenta o tempo de 

vida de nematoides e de ratos idosos (Nature, 2014) 

 Pergunta = > A mistura de cultivares antigas e modernas de 

trigo aumenta a produtividade e o uso eficiente de água em 

ambientes com estresse hídrico? (Field Crops Res. 156:12-

21, 2014) 

 

 



Autores 

Primeiro => coletou e analisou dados e 

escreveu o manuscrito 

Autores do meio => ordem de importância 

Último => pesquisador reconhecido, que 

gerou a ideia da pesquisa, cedeu 

laboratórios, etc. 



Referências 

Siga as normas da revista (detalhes) 

Não deixe faltar estudos relevantes 

(revistas com alto fator de impacto), 

especialmente os recentes 



   Referências 

 Artigo científico 

(nota/completo/revisões) => 
quanto maior o impacto da revista 

mais rígida foi a crítica ao artigo 

 Tese: documento acadêmico 

Português? 

 Resumos de congresso => 

faltam premissas para julgar o 

estudo. Não foi submetido à 

crítica. Português? 



Supplementary information(Science) 



Highlights 

Parte do processo de submissão de 

revistas de alto fator de impacto 

Chama a atenção do leitor para a 

essência do artigo (geralmente resultados) 

Pede para incluir 3 a 5 highlights (com 

número de letras limitado) 

Os highlights  são exibidos na versão 

online 

 



 

Highlights 

Título: Impact of defoliation on yield of group IV 
soybeans in Mississippi  (Crop Protection 54: 
206-212,  2013) 

 

• Yield loss from defoliation was greater during R3 and R5 than R6  

 A redução de produtividade pela desfolha foi maior em R3 e 
R5 que em R6 

 
• Defoliation in the top of the canopy reduced yield greater than defoliation in the lower canopy during R3 and 

R5  

    A desfolha na parte superior do dossel reduziu mais a 
produtividade que a desfolha na parte inferior do dossel em R3 
e R5 
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