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RESUMO

As principais funções de um resumo:

1. Apresentar o tema geral no qual o trabalho está inserido

2. Apresentar os objetivos (perguntas e hipóteses) do trabalho

3. Mencionar muito brevemente a abordagem usada

4. Apresentar os principais resultados

5. Mencionar as principais conclusões/implicações do trabalho
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TÍTULO

RESUMO

FIGURAS

TEXTO

Em MUITOS casos, o resumo será usado para:

1. Decidir se o artigo será lido ou não

2. Avaliar a relevância do trabalho do ponto de 
vista do leitor

3. Decidir se o trabalho passará da primeira 
triagem em uma pesquisa bibliográfica

4. Avaliar a adequação do trabalho para inclusão 
em uma meta-análise

5. Substanciar ou não a citação do artigo (mesmo 
que o texto integral não tenha sido lido!)
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TIPOS DE RESUMOS

ESTRUTURADOS

• Plasticidade fenotípica é a capacidade de um genótipo
expressar diferentes fenótipos dependendo das condições
ambientais.
• Anêmonas são animais que podem apresentar variações em
tamanho dependendo da disponibilidade de alimento.
• Neste trabalho testei se indivíduos da anêmona Anthopleura
krebsi investem mais em estruturas de captação de alimento
em ambientes com menor disponibilidade de alimento do que
em ambientes com maior disponibilidade de alimento.
• Coletei anêmonas nas regiões superior e inferior do
mesolitoral de um costão rochoso, contei o número de
tentáculos e calculei a área do disco pedal de cada indivíduo.
• Indivíduos na região superior do mesolitoral investiram mais
em tentáculos do que indivíduos na região inferior.
• O investimento em estruturas de captação de alimento foi
maior em ambientes com menor disponibilidade de alimento,
representando uma resposta fenotípica plástica que pode
maximizar a eficiência de forrageio.

NÃO-ESTRUTURADOS

Plasticidade fenotípica é a capacidade de um genótipo
expressar diferentes fenótipos dependendo das condições
ambientais. Anêmonas são animais que podem apresentar
variações em tamanho dependendo da disponibilidade de
alimento. Neste trabalho testei se indivíduos da anêmona
Anthopleura krebsi investem mais em estruturas de captação
de alimento em ambientes com menor disponibilidade de
alimento do que em ambientes com maior disponibilidade de
alimento. Coletei anêmonas nas regiões superior e inferior do
mesolitoral de um costão rochoso, contei o número de
tentáculos e calculei a área do disco pedal de cada indivíduo.
Indivíduos na região superior do mesolitoral investiram mais em
tentáculos do que indivíduos na região inferior. O investimento
em estruturas de captação de alimento foi maior em ambientes
com menor disponibilidade de alimento, representando uma
resposta fenotípica plástica que pode maximizar a eficiência de
forrageio.
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TIPOS DE RESUMOS

• O tipo de resumo é derterminado pelo periódico e não está
sujeito à negociação, ou seja, uma vez escolhido o seu
periódico-alvo, é necessário adotar o formato estipulado

• Apesar da diferença de formato, os objetivos gerais de um
resumo estruturado e não-estruturado são idênticos

• De forma geral, as dicas e sugestões apresentadas a seguir
se aplicam a ambos os tipos de resumo
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Na maioria dos periódicos na área de biodiversidade o 
limite de palavras no resumo varia entre 150 e 300

Como ser bem sucedido tendo tão pouco espaço 
dispónível para contar sua história?
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Sugestão de conteúdo:

1. Apresentação do tema

2. Objetivos

3. Principais métodos

4. Principais resultados

5. Conclusão
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1. Apresentação do tema

- Explique por que o leitor deveria prestar atenção à sua

pesquisa, mas sem escrever muito sobre o histórico

(deixe isso para a introdução)

- Uma a três frases são geralmente empregadas na

apresentação do tema em um resumo
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2. Objetivo

- Apresente de forma explícita as perguntas e/ou as

hipóteses que serão respondidas ou testadas no trabalho

- Uma a duas frases são geralmente empregadas na

apresentação dos objetivos em um resumo
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3. Métodos

- Não inclua detalhes sobre a metodologia e restrinja-se

aos aspectos mais relevantes (por exemplo: estudo feito

em campo ou em laboratório, abordagem experimental

ou observacional)

- Uma a três frases são geralmente empregadas na

apresentação dos métodos em um resumo
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4. Resultados

- Caso seu trabalho tenha muitos resultados, apresente

apenas aqueles que mais claramente se referem ao

objetivo

- Duas a cinco frases são geralmente empregadas na

apresentação dos resultados em um resumo
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5. Conclusão

- Nunca deixe de mencionar as principais conclusões do

seu trabalho e/ou as implicações gerais dos seus

resultados

- Uma a três frases são geralmente empregadas na

apresentação das conclusões em um resumo
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DICAS GERAIS PARA RESUMOS DE ARTIGOS:

• Devido à limitação de espaço, restrinja-se ao que é mais
importante

• Se quiser abreviar algo que se repita ao longo do resumo,
defina a abreviação na primeira vez em que ela aparece (não
abrevie algo que não se repete)

• Nunca use tabelas e referências

• Não apresente dados numéricos nem testes estatísticos



• Porcentagem de palavras usualmente empregadas em cada
parte de um resumo:

1. 20-30% para introdução + objetivos

2. 10-20% para material e métodos

3. 30-60% para resultados

4. 10-20% para a discussão

• Usando valores médios:

1. 25% para introdução + objetivos

2. 15% para material e métodos

3. 45% para resultados

4. 15% para a discussão

RESUMO



Escassez sazonal de alimentos induz forrageamento de longa 
distância por uma abelha social

Forragear é um processo essencial para animais móveis e sua otimização serve como uma teoria fundamental em
ecologia e evolução. Entretanto, o comportamento de forrageio raramente é investigado na escala da paisagem e
em diferentes estações do ano. Usando uma espécie de abelha comum do oeste dos Estados Unidos (Bombus
vosnesenskii), perguntamos se a diminuição sazonal nos recursos alimentares provoca mudanças no
comportamento de forrageio e no uso do espaço. Empregamos uma integração de ferramentas da genéticas de
população e de modelos de forrageamento espacialmente explícitos para estimar as distâncias de forrageamento e
as taxas de visitação de colônias de abelhas silvestres em três regiões de estudo e em duas estações. Ao mapear
as localizações de 669 forrageiras individuais capturadas em ambiente natural, encontramos variações
substanciais nas distâncias de forrageamento em nível de colônia, muitas vezes exibindo uma diferença de 60
vezes dentro de uma região de estudo. Nossa análise das taxas de visitação indica que as forrageiras exibem uma
preferência por manchas de destino com alta cobertura floral e forrageiam significativamente mais longe para
alcançar estes fragmentos. Este padrão só ocorre no verão, quando os recursos no nível da paisagem são baixos
quando comparados com a primavera. Nossos resultados indicam também que uma proporção crescente de vôos
de longa distância ocorre no verão. Como as abelhas silvestres são polinizadoras, sua dinâmica de forrageamento
é uma preocupação urgente, dados os impactos potenciais da mudança global em seus movimentos e serviços. A
mudança para o forrageamento a longa distância com o declínio sazonal nos recursos alimentares sugere uma
abordagem nova e fenologicamente direcionada para a conservação dos polinizadores ao nível da paisagem e
uma maior consideração dos recursos florais do final da estação no manejo do habitat dos polinizadores.
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“IDEAL”:

• 25% (2-5 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 15% (1-3 frases): MATERIAL & MÉTODOS
• 45% (2-5 frases): RESULTADOS
• 15% (1-3 frases): DISCUSSÃO

NESTE RESUMO:

• 24% (3 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 18% (1,5 frase): MATERIAL & MÉTODOS
• 32% (3,5 frases): RESULTADOS
• 26% (2 frases): DISCUSSÃO

Escassez sazonal de alimentos induz forrageamento de longa 
distância por uma abelha social



Análise da similaridade de macroinvertebrados bentônicos em 
diferentes segmentos do Ribeirão dos Peixes, Dois Córregos, SP

Este estudo objetivou analisar a percentagem de similaridade de macroinvertebrados bentônicos,
observando a relação do índice com as condições ambientais. Foi realizado durante o mês de abril
de 2003, em quatro trechos do Ribeirão dos Peixes: Pl, nascente de caráter lêntico e fundo
arenoso; P2, local estreito e de maior correnteza que Pl, com formação de algumas áreas de
deposição; P3, na estação de tratamento de água; e P4, em região urbana, recebendo aporte de
matéria orgânica. O sedimento foi amostrado em tréplicas, de 1000 mL cada (draga de Ekman),
passando por devida triagem e sua fauna foi identificada em nível de família. Os
macroinvertebrados bentônicos são responsáveis pela circulação, de matéria orgânica, exercendo
importante função na dinâmica dos sistemas hídricos. O índice de similaridade analisa as relações
de distribuição dos táxons em determinada comunidade e seus resultados, entre os pontos, foram:
Pl e P2 90%; P2 e P3 71%; P3 e P4 66%; Pl e P3 63%; P2 e P4 45%; Pl e P4 37%. Observou-se
similaridade decrescente ao longo do corpo aquático, considerando-se os pontos mais próximos. O
maior índice ocorreu entre Pl e P2, ambos sob menor efeito antrópico; e o menor índice fui
registrado entre Pl e P4. Neste último, alguns fatores abióticos avaliados comprovaram um maior
aporte de material alóctone, proveniente da mata de entorno e de trechos do ribeirão anteriores ao
local.
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Análise da similaridade de macroinvertebrados bentônicos em 
diferentes segmentos do Ribeirão dos Peixes, Dois Córregos, SP

“IDEAL”:

• 25% (2-5 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 15% (1-3 frases): MATERIAL & MÉTODOS
• 45% (2-5 frases): RESULTADOS
• 15% (1-3 frases): DISCUSSÃO

NESTE RESUMO:

• 17% (2 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 43% (2,5 frase): MATERIAL & MÉTODOS
• 40% (3,5 frases): RESULTADOS
• 0% (nenhuma frase): DISCUSSÃO



Respostas agressivas da formiga Camponotus femuratus
(Formicidae) induzidas por dano foliar de Codonanthera 

crassiflora (Gesneriaceae) em jardins de formiga

Jardins de formiga representam um tipo especial de associação entre formigas e plantas epífitas,
na qual as formigas defendem as plantas contra herbívoros. Assim como ocorre com plantas
mirmecófitas, é possível que a defesa da planta pelas formigas seja induzida pela atividade de
herbívoros. Este tipo de reação é chamada de defesa biológica induzida. O objetivo deste estudo
foi testar se a formiga Camponotus femuratus responde agressivamente a danos foliares em
Codonanthera crassiflora, uma planta associada a jardins de formigas e que apresenta nectários
extra-florais. Amostramos 15 jardins de formiga em riachos do Arquipélago de Anavilhanas, na
Amazônia Central. Em cada jardim, selecionamos duas folhas de ramos distintos: uma delas foi
cortada transversalmente (tratamento) e outra não foi manipulada (controle). Marcamos o tempo
até que a primeira formiga chegasse nas folhas experimentais e quantificamos o número de
formigas sobre as folhas após 5 min de observação. As formigas visitaram mais freqüentemente as
folhas tratamento do que as folhas controle. Adicionalmente, encontramos que as formigas
visitaram mais rapidamente e em maior número as folhas tratamento do que as folhas controle.
Concluímos que danos foliares em C. crassifolia induzem respostas defensivas por C. femuratus.
Como as formigas garantem a sobrevivência da planta e esta auxilia a estruturação do ninho (além
de fornecer alimento para as formigas na forma de néctar extra-floral), a resposta induzida a um
ataque de herbívoros traz benefícios para ambos os parceiros mutualistas.
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Respostas agressivas da formiga Camponotus femuratus
(Formicidae) induzidas por dano foliar de Codonanthera 

crassiflora (Gesneriaceae) em jardins de formiga

“IDEAL”:

• 25% (2-5 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 15% (1-3 frases): MATERIAL & MÉTODOS
• 45% (2-5 frases): RESULTADOS
• 15% (1-3 frases): DISCUSSÃO

NESTE RESUMO:

• 36% (4 frases): INTRODUÇÃO + OBJETIVOS
• 26% (3 frase): MATERIAL & MÉTODOS
• 14% (2 frases): RESULTADOS
• 24% (2 frases): DISCUSSÃO



RESUMO

MATERIAL DE APOIO
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Pausa para descanso


