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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 

 In many cases 

 In order to 

 With the exception of 

 Many 

 Because 

 While  

 Often  

 To  

 Except 
 



 
 

 Verbos tornam a frase mais direta e concisa que substantivos 
 
• Houve melhoramento da saúde do animal 
• A saúde do animal 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 

 

 

 
 

 

 

 

 



We performed an analysis… 

We analyzed… 

The quantification of the atoms was done… 

The atoms were quantified... 

 

 



 Promoveu aumento (p. 240) 

 Favoreceu o aumento 

 Proporcionou diminuição 

 Sofreu diminuição 

 Provocou dificuldades 

 Tiveram efeito prejudicial 

 

 

 Aumentou 

 Aumentou 

 Diminuiu 

 Diminuiu 

 Dificultou 

 Prejudicaram 

 



 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 anti-

inflammatory 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) 



 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 
 O período entre abril de 2010 e março de 2011 
 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 

 

Período = tempo 

decorrido entre 

duas datas 

 







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 

 

 

 

 



 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... 

 

 



 

Foi encontrado efeito linear para a característica 

altura de cernelha 

Foi encontrado efeito linear (de quê?) para a 

característica altura de cernelha 

Houve efeito linear dos níveis de proteína da 

ração sobre a (ou na) altura de cernelha (VD)... 

Efeito rege as preposições sobre ou em (p.102)  

 



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 

 



 Texto pouco trabalhados (pouco revisados) 

geralmente apresentam muitas incoerências 

 Para que um texto seja coerente, ele precisa ser 

lógico. Portanto, não pode haver contradição entre 

as partes que compõem o texto 

 “Cheguei atrasado, mas em cima do horário” 

 Chegar em cima da hora não é considerado atraso 

 



 

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 

 



 

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 



 
 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, 2012), 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, 2012). 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, foram 

isoladas uma levedura e 308 bactérias 

psicrotróficas, sendo 250 (81,2%) gram-negativas e 

58 (18,8%) gram-positivas  

 Das 43 amostras de leite cru refrigerado, foram 

isoladas uma levedura e 308 bactérias 

psicrotróficas. Destas bactérias, 250 (81,2%) são 

gram-negativas e 58 (18,8%) gram-positivas  

 



Participaram do estudo 385 jovens 

universitários com média de idade de 21 

anos, sendo predominante na amostra o 

sexo feminino (62%) 

Participaram do estudo 385 jovens 

universitários com média de idade de 21 

anos, com predominância do sexo feminino 

(62%)  





Erro comum na redação é a 

falta de conexão entre frases 
 

Conexão = conectivo, palavra ou 

parte da frase anterior 

Frase 1 Frase 2 



 Repita parte da frase anterior (direta ou indiretamente) na 

frase seguinte:   

• 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. 

 



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 



 Causa 
 
 

 Conclusão 
 
 

 Oposição 
 
 

 Evidências 
adicionais 

Consequentemente, por isso, 
por causa de 
 

Portanto, por isso, logo, por 
conseguinte 
 

Contudo, entretanto, no entanto, 
apesar disso, mas 

 
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 

Se repetisse fase reprodutiva 

você facilitaria o entendimento? 

Por causa do que foi 

dito na primeira frase... 



Alguns primatas não sintetizam 

vitamina C. Logo, é indispensável a 

oferta de folhas/vegetais ou de 

vitamina C diluída na água 

 
torna-se? 



 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 

 

 



• 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 

 

 

 



• A cisticercose bovina é uma doença causada 

pela forma larvar da Taenia saginata que 

pode causar prejuízos econômicos 

• A cisticercose bovina é doença causada pela 

forma larvar da Taenia saginata, que pode 

causar prejuízos econômicos 

 

 

 

 

oração explicativa 

Se tirar a vírgula => restringe a causa da doença a uma forma 

lavar de T. saginata  (i.e. há formas que não causam a doença) 



Informação familiar (velha) vem no 

início da frase para sustentar 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) 

 



 

 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 



 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 



 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 





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 



 

 Tópico frasal => indica o assunto tratado no parágrafo 

=> geralmente vem na primeira frase 

 Unidade => focar no 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 

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

 



 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 



 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 



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)? 



 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 



 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.  

 



 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.  

 





 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) acelerou 

a recuperação dos pacientes (efeito) 

 

 

 

Influenciar => evite (prefira indicar o sentido => 

aumentar ou diminuir, melhorar ou piorar) 



 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 

 

 

 



 Comprimento do dia 

(p.62) 

 

 Maiores informações (p. 

175) 

 

 Peso seco de plantas (p. 

220) 

 

 Teor foliar de N (p. 288) 

Duração do dia 

 

 

Mais informações 

 

 

Massa de plantas secas 

 

 

Teor de N na folha 

 



Ver no you tube em “Rogério Faria Vieira”  

   ou  

em “rogeriofvieira.com” no item “videos” 



 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 = 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 

 

affect = to produce an effect on; influence 



Ver no you tube em   “Rogério Faria Vieira” ou  

em rogeriofvieira.com em “vídeos” 



Situação no espaço 

Situação no tempo 

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 => 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 



 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 



 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 



 

 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 é uma das doenças mais importantes do café 

 Essa é uma das doenças que mais reduzem a 

produtividade do café 

 

 

 

 

 



 capim-colonião, capim-elefante 

 mosca-branca, cigarrinha-verde, 

lagarta-falsa-medideira 

 mosaico-dourado, cancro-da-

haste 

 assa-peixe, jequitibá-rosa 

 papagaio-de-cabeça-amarela 

 são-bernardo, serra-da-estrela 
 

 Pinta  preta 

Subst. Adj. 

pinta-preta 

Subst. (doença 

de planta) 

Emprega-se o hífen nas palavras 

compostas que designam 

espécies botânicas e zoológicas, 

estejam ou não ligadas por 

preposição ou qualquer outro 

elemento 



 

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 
 

 

 

 

 



 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 => 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 e 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 
 



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 

 

 
 



 

 Um => Elimine esse artigo indefinido sempre que não 

fizer falta: 
• 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 => 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... 
 

 

 

 

 



Rogério Faria Vieira 
Embrapa/ Epamig 



Pascal uma vez escreveu para 

um amigo:  

 “Desculpe por esta carta tão longa, 

mas não tive tempo de preparar 

uma curta” 



A importância do artigo está 

no conteúdo e não na 

extensão 



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 



Muitas revista científicas cobram por 

página e por número de figuras 

 



Resultados 

Material e Métodos 

 



Concisão nos 

Resultados 



 

- 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 

- O mesmo é válido para verificou-se que 
 



- 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) 

 

 



 

- Os dois métodos de preparo da amostra testados foram 

eficientes 

- Os dois métodos de preparo da amostra (testados ou 

avaliados, p. 40) foram eficientes 

- Os dois métodos de preparo da amostra foram 

eficientes 

 



 Houve diferença significativa entre os 

valores médios 

 Houve diferença significativa entre os 

valores médios (p. 302) 

 Houve diferença significativa entre as 

médias 



Concisão no 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 



 A fonte de N usada neste estudo foi a ureia 

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

 A fonte de N foi a ureia 

 A fonte de N foi ureia 

 O delineamento experimental usado foi... 

 O delineamento experimental foi... 

 A área experimental utilizada  correspondeu a 80 ha 

 A área experimental foi de 80 ha 

 

 

O artigo a “especifica”, o que 

não é necessário neste caso 



- 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 



- O ensaio foi conduzido em condições de campo 

- O ensaio foi conduzido em condições de campo 

- O ensaio foi conduzido em campo 

 

 
Outros exemplos: em condições de temperatura elevada,, 

em condições de deficiência hídrica, etc. 
 
 



 Os experimentos foram conduzidos em ambiente de 

laboratório 

 Como é o ambiente de laboratório? 

 Os experimentos foram conduzidos em laboratório 

 

 



 
- 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 
 
 
 
 



 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 (aberturas de 1 mm 

de diâmetro) e enviadas ao laboratório 

 
Se tem dúvida sobre o que é relevante escrever ou 

como escrever, consulte estudo publicado 

semelhante ao seu em revista de prestígio 



 
 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...  
 



• 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 usar no Resumo 

 
 

 



 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 



 

 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 => 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 

 

 



Ranking dos desvios (FSP, 26/4/17) 
• Clone (clonar estudo de outra pessoa) 

• Mistura (materiais copiados de várias fontes) 

• Ctrl+C (copiar passagens de outra fonte) 

• Remix (misturar ideias de diferentes fontes) 

• Reciclado (usar amplas passagens de outra pessoa) 

• Repetir (citou, mas manteve a estrutura do texto) 

• Substituição (mudou palavras, mas não alterou texto) 

 



• Fapesp => projeto de infraestrutura (10% da verba 

para criação de escritório voltado ao estímulo  da 

integridade acadêmica) 

• 2016 => Fapesp repassou 56 milhões 

• Página da vergonha => lista de pesquisadores 

• Plataforma => Turnitin (adotado por USP, FGV) 

• Com base nessa plataforma antiplágio => reprovação 

de mestrandos e doutorandos e demissão de 

docentes na Univ. Mackenzie 



FIM da parte 1 

O que se lê sem esforço foi 

escrito com muitas 

dificuldades (Enrique Poncela) 
 


