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CURSOS DE EXTENSÃO E CONSULTORIA AMBIENTAL NO COMPONENTE FLORA

- 1°edição: janeiro/2008

- + de 50 edições de Cursos presenciais sobre Identificação de Plantas, Classificação da 
Vegetação e Levantamento de Fauna e Flora para Licenciamento e Manejo. 

- 9 edições - Cursos in company – CETESB / CBRN-SMA / IBAMA / PMAmb

- + de 1.200 participantes

- + de 475 participantes – Curso “O Segredo da Identificação de Plantas”
Mais informações: www.taxonomiavegetal.com.br

- Canal Youtube: Brasil Bioma (+ de 5.170 inscritos), Facebook (+ de 29.000 curtidas), 
Instagram (+ de 3.700 seguidores) e Twitter

- www.brasilbioma.com.br

Histórico da Brasil Bioma



- Como identificar plantas através de caracteres vegetativos – Dr.
Rodrigo Polisel

- Revisitando o passado: Biogeografia histórica da América do Sul e
hipóteses a cerca da biodiversidade das florestas neotropicais – Dr.
Thadeu Sobral-Souza

- Laudos de vegetação – Dr. Rodrigo Polisel

- As características da Flora do Cerrado: sua diversidade, padrão
florístico, fatores ambientais, evolução e biogeografia – Dr. Bruno
Aranha

- Como a EAD formal e informal pode ser o diferencial na sua
especialização para o mercado de trabalho – Dr. Rodrigo Polisel

- Recuperação de Reserva Legal em propriedades rurais:
Oportunidades e desafios – Msc. Natália Guerin

- Entendendo a distribuição da Vegetação nos Domínios da Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica – Dr. Rodrigo Polisel

Histórico das Palestras eFlora



- Fornecer as ferramentas textuais necessárias para a escrita científica de
Dissertações, TCCs e Monografias.

- Reconhecer os princípios elementares para a elaboração de um artigo
científico.

Objetivos da palestra

Como sempre, se ficar comigo até o fim, 
haverá um PRESENTE BACANA para você! 



Como colocar as ideias no papel?!



PUBLICAR = TORNAR PÚBLICO

• A publicação científica é um passo ético 
necessário entre a geração de conhecimento e 
sua disseminação para além da Ciência.



PUBLICAR = TORNAR PÚBLICO

• Não se deve permitir que o conhecimento 
com implicações tecnológicas seja divulgado 
para a comunidade não-científica antes que 
tenha sido publicado, isto é, antes que tenha 
recibo o aval da sociedade científica de sua 
área. 



APPOLINÁRIO F. 2004. Dicionário de metodologia científica. São Paulo: Atlas.



VOLPATO G.L. 2007. 

Ciência: da filosofia à 

publicação. 5ª ed. São 

Paulo: Cultura Acadêmica.



VOLPATO G.L. 2007. Ciência: da 
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Paulo: Cultura Acadêmica.

PESQUISA COM DADOS 

PRIMÁRIOS



PESQUISA COM 

METADADOS 

(DADOS 

SECUNDÁRIOS)

VOLPATO G.L. 2007. 

Ciência: da filosofia à 

publicação. 5ª ed. São 

Paulo: Cultura 

Acadêmica.



ESTRUTURA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

• TÍTULO

• AUTORES COM FILIAÇÃO INSTITUCIONAL

• RESUMO COM PALAVRAS-CHAVE

• INTRODUÇÃO

• MATERIAL E MÉTODOS

• RESULTADOS

• DISCUSSÃO COM CONCLUSÕES

• (AGRADECIMENTOS)

• REFERÊNCIAS



ESTRUTURA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

• NA INTRODUÇÃO

– Justificamos a idéia a ser testada.

• EM MATERIAL E MÉTODOS

– Mostramos como conseguimos a base empírica 
para testar a idéia.

• EM RESULTADOS

– Apresentamos a base empírica.

• NA DISCUSSÃO

– Argumentamos para dar coerência aos resultados 
obtidos, explicando-os e construindo conclusões 
teóricas.



VOLPATO G.L. 2007. Ciência: da filosofia à publicação.

5ª ed. São Paulo: Cultura Acadêmica.



VOLPATO G.L. 2007. Ciência: da filosofia à publicação.

5ª ed. São Paulo: Cultura Acadêmica.

COMO TER UMA BOA IDEIA?! 



PREMISSA
RACIOCÍNIO

OU JUÍZO INFERÊNCIA

Procedimento de 

coleta de dados

Dados

Procedimento de 

análise de dados

Variáveis

Juízos

Lógica de 

raciocínio

Lógica Conseqüência

Conclusão



VOLPATO, G.L. 2003. Publicação científica. Botucatu: Tipomic.

A conclusão só é válida, 

se as premissas forem 

válidas.



ESTRUTURA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

• QUAL FOI O PROBLEMA?
– A RESPOSTA ESTÁ NA INTRODUÇÃO.

• COMO O PROBLEMA FOI ESTUDADO?
– A RESPOSTA ESTÁ EM MATERIAL E MÉTODOS.

• O QUE FOI ENCONTRADO?
– A RESPOSTA ESTÁ EM RESULTADOS.

• O QUE ESSAS OBSERVAÇÕES SIGNIFICAM?
– A RESPOSTA ESTÁ NA DISCUSSÃO.

• QUAL FOI A RESPOSTA AO PROBLEMA?
– A CONCLUSÃO.



LINGUAGEM CIENTÍFICA

• DIRETA

• SIMPLES

• CONCISA

• PRECISA

• OBJETIVA



LINGUAGEM CIENTÍFICA 

• SIMPLES

• USE PALAVRAS COMUNS

• SÓ USE TERMOS TÉCNICOS QUANDO NECESSÁRIOS

• NÃO ESCREVA EM “TECNIQUÊS”

• NÃO USE VOZ PASSIVA

• USE LINGUAGEM PESSOAL



LINGUAGEM CIENTÍFICA

• CONCISA
• ELIMINE INUTILIDADES I:

– NESTE TRABALHO, OS AUTORES APRESENTAM...

– O PRESENTE TRABALHO É O RESULTADO DE DEMORADOS 
ESTUDOS FEITOS PELOS AUTORES...

– CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA NESSE CAMPO, 
DECIDIMOS EMPREENDER ESTUDOS QUE...

– RECENTEMENTE, ESTE ASSUNTO VEM MERECENDO GRANDE 
ATENÇÃO POR PARTE DO MUNDO CIENTÍFICO, RAZÃO PELA QUAL...

– EM RELAÇÃO A ESTE ASSUNTO, DEVE SE TER PRESENTE QUE...

– DESDE LONGA DATA VÊM OS AUTORES PROCURANDO SABER 
SE...



LINGAGEM CIENTÍFICA 

• CONCISA
• ELIMINE INUTILIDADES II

– COM REFERÊNCIA À OCORRÊNCIA DESSES FATOS, VERIFICOU-SE QUE...

– SABE-SE HÁ MUITO TEMPO QUE...

– É INTERESSANTE NOTAR QUE...

– DESEJANDO CONTRIBUIR PARA O MELHOR CONHECIMENTO DE...

– AQUI TRAZEMOS NOSSA MODESTA CONTRIBUIÇÃO PARA...

– COMO FOI ANTERIORMENTE REFERIDO,...

– PODE-SE DIZER QUE...

NÃO SEJA PROLIXO!!!!



LINGUAGEM CIENTÍFICA 

• PRECISA

– LINGUAGEM LITERÁRIA E LINGUAGEM 
CIENTÍFICA

– BIUNIVOCIDADE: UM  SÍMBOLO PARA 
CADA REALIDADE; CADA 
REALIDADE, UM SÍMBOLO

– DOMÍNIO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS



LINGUAGEM CIENTÍFICA

• OBJETIVA

– MANTENHA O FOCO.

– USE APENAS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS.

– NÃO ENFEITE: NÃO FAÇA FIGURAS
TRIDIMENSIONAIS SE A ANÁLISE SE
REFERE A DUAS VARIÁVEIS.

– NÃO ESPECULE: NÃO DISCUTA ASSUNTOS
SOBRE OS QUAIS VOCÊ NÃO TEM
DADOS.



REUNINDO INFORMAÇÕES

• Faça anotações e esboço do trabalho científico à
medida que coleta os dados.

• Comece a escrever o texto do trabalho tão logo
tenha dados para responder a uma questão
científica.



REUNINDO INFORMAÇÕES

• Quando houver necessidade de informações de que
você não dispõe, recorra à literatura.

• Não faça levantamento bibliográfico a esmo; tenha
as palavras-chave, que decorrem do assunto que
você definiu para seu texto.



REUNINDO INFORMAÇÕES

• Não inicie o texto sem antes fazer um esboço,
mesmo que tenha apenas a função de roteiro e que
sofrerá modificações antes e durante a redação.



REUNINDO INFORMAÇÕES

• Organize o esboço de acordo com as necessidades do 
receptor: dê destaque para as informações 
requeridas pelo receptor (novidades).



REUNINDO INFORMAÇÕES

• Filtre as informações a serem colocadas no texto: use 
apenas as relevantes e necessárias. 



DURANTE O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

• Anote as passagens que pretende usar e as 
respectivas referências.

• Anote as publicações que você já consultou, de 
modo a que a listagem das referências do trabalho 
não seja falha.



DURANTE O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

• Seja cuidadoso com a transmissão das informações 
tiradas da literatura.

• Seja criterioso com a indicação das fontes.

• É necessário saber para quê as informações são 
necessárias.



DURANTE A REDAÇÃO

• Considere que o leitor pode não usar o mesmo
jargão técnico que você.



DURANTE A REDAÇÃO

• Evite “saltos” de raciocínio ao pressupor que o leitor
entende tudo por ser da mesma área profissional
que você.



DURANTE A REDAÇÃO

• Escolha recursos visuais (figuras, tabelas, fotografias)
que destaquem as novidades da pesquisa.



DURANTE A REDAÇÃO

• Capriche na seleção da bibliografia: supere a
reiteração dos “clássicos” e amplie a lista de
obras específicas.



DURANTE A REDAÇÃO

• NÃO COMETA PLÁGIO

• Diga com suas próprias palavras o que outro autor
disse.

• Ou use aspas.



DURANTE A REDAÇÃO

• NÃO COMETA AUTOPLÁGIO

• Não copie textos de seus trabalhos já publicados.

• Escreva com outras palavras os textos que você já
publicou.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: TÍTULO

• A forma mais efetiva de divulgar o trabalho.

• Idéia precisa do assunto estudado.

• Criativo e, ao mesmo tempo, rigoroso.

• Frase curta com grande poder descritivo.

• Definição do objeto de estudo e dos aspectos estudados.



VOLPATO, G.L. 2003. Publicação científica. Botucatu: Tipomic.



RESUMINDO

• O título deve usar as palavras

– mais precisas possíveis,

– que indicam o ponto principal do trabalho e

– que levam elas próprias à indexação do trabalho.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: RESUMO

• Um resumo informativo deve

– Mostrar ao leitor muito rapidamente se o trabalho
completo merece estudo mais detalhado.

– Poder ser extraído (abstraído = abstract) do
trabalho completo e constituir uma publicação
separada.

– Fornecer termos que auxiliam no levantamento
bibliográfico.

– Ser um relato conciso e completo do trabalho
todo e deve ser autônomo, mantendo o sentido
sem qualquer necessidade de mais explicações.



EXEMPLO: QUAL RESUMO É MELHOR? POR 

QUE?

FORMA 1 FORMA 2

Os hábitos alimentares de vários

lagartos foram estudados

minuciosamente pelos autores. Os

diversos ambientes ocupados pelos

lagartos foram considerados nessa

análise. Os dados foram analisados

estatisticamente e os resultados,

discutidos. Certas semelhanças e

diferenças foram encontradas entre

as espécies estudadas e os ambientes

que ocupam. Conclusões sobre

hábitos alimentares, associações com

ambientes e nichos são apresentadas

para essas espécies.

Um estudo do conteúdo estomacal

dos lagartos Tropidurus torquatus,

Ameiva ameiva e Cnemidophorus sp.

mostrou que a composição

taxonômica da dieta das últimas duas

espécies é semelhante, embora

Ameiva consuma presas maiores e

mais diversas, enquanto

Cnemidophorus tende a consumir

mais cupins. Tropidurus alimenta-se

mais de presas móveis, como

formigas, e ocupa habitats mais

abertos que os outros lagartos.

59 palavras 59 palavras



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: PALAVRAS-CHAVE

• Devem representar aspectos centrais do trabalho,
p.ex. assunto central, variáveis investigadas, espécie
etc.

• Prefira termos que não estejam nem no título nem
no resumo. (Aumenta as chances de o trabalho ser
encontrado num levantamento bibliográfico.)

• Inclua termos que não aparecem em nenhum lugar
do texto do trabalho.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: PALAVRAS-CHAVE

• Use termos usuais, consagrados nos jargões do
campo de estudo.

• Não use segmentos de frase com várias palavras.

• Use sinônimos de temos importantes presentes no
texto.

• Informe o grupo taxonômico estudado (nome da
espécie, do gênero, da família etc.)

• Informe o nível do estudo (organela, célula, tecido
etc.)

• Obedeça a uma hierarquia, do particular para o geral.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: INTRODUÇÃO

• DEVE conter:

• Uma descrição do problema que levou à pesquisa,

• A fundamentação teórica das variáveis a serem
estudadas e

• (A fundamentação da relação entre as variáveis a ser
testada).



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: INTRODUÇÃO

• PODE conter

• Breve histórico do problema a ser investigado,

• Fundamentação da importância econômica do
problema a ser investigado,

• Definição de termos específicos e

• Validade dos objetivos operacionais a serem usados.

• Deve ser escrita com verbos no tempo pretérito.



SEM OBJETIVO CLARO NÃO HÁ INTRODUÇÃO.



COMO SABER SE A INTRODUÇÃO ESTÁ BOA?

• Retire o objetivo da introdução e peça a um colega
da área que a leia.

• Se o colega conseguir dizer qual é o objetivo depois
de ler o texto, a introdução está boa!!!!



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: MATERIAIS E MÉTODOS

• Escreva com verbos no tempo pretérito.

• Adote uma seqüência cronológica e, ao mesmo tempo,
na mesma ordem dos objetivos/expectativas/questões.
Se for o caso, volte aos objetivos e coloque-os na ordem
correta.

• Descreva os procedimentos de coleta e análise de dados
de forma a permitir que o trabalho seja replicável.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: MATERIAIS E MÉTODOS

• Se usou reagentes, informe o nome universal (e não
o nome de fantasia ou comercial) dos produtos
usados, mas, se houver diferenças entre as marcas e
se essas diferenças forem críticas, então informe o
nome de fantasia e o fabricante.

• Se usou organismos, informe exatamente a espécie,
a linhagem, a origem e os caracteres necessários
(idade, sexo, status fisiológico ou genético etc.) dos
organismos usados.

• Se trabalhou no campo, descreva o relevo, a
paisagem, o clima, o solo e a vegetação.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: MATERIAIS E MÉTODOS

• Apresente os métodos na ordem cronológica
em que foram aplicados.

• Apresente o delineamento da pesquisa:
tratamentos (condições ou grupos
experimentais), diferenças significativas
(variáveis), número de réplicas em cada
tratamento etc.

• Descreva como analisou os dados: teste
estatístico usado, testes de normalidade, nível
de significância etc. Se for o caso, informe as
transformações usadas.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: RESULTADOS

• Os resultados são apresentados como um texto auto-
suficiente. Figuras e tabelas fornecem suporte às
afirmações do texto e detalhes sobre aspectos
específicos.

• Comece dando uma descrição geral do trabalho, de
modo a fornecer uma visão geral do que foi feito.

• Depois, apresente os resultados necessários para
fundamentar seus argumentos.”The fool collects
facts; the wise man selects them.” (John Wesley
Powell, 1888).



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: RESULTADOS

• Não repita no texto as legendas das figuras e
tabelas. P. ex., “A Tabela X lista as espécies
encontradas e seus respectivos descritores de
abundância.” Apenas escreva os resultados
mais significativos para fundamentar os
argumentos do raciocínio do trabalho.

• Não seja redundante. P. ex., não escreva
“Mostra-se claramente na Tabela 1 que a
nocilina inibiu o crescimento de fulano de
tal.”, mas sim “A nocilina inibiu o crescimento
de fulano de tal (Tabela 1).”



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: RESULTADOS

• Só inclua os resultados que usar na discussão.

• Apresente os resultados na seqüência em que
aparecerão na discussão.

• Se usar média, informe sempre o desvio
padrão e o n. Se usar mediana, informe
sempre a semi-amplitude do intervalo de
confiança, o nível de significância e o n.

• Nos resultados dos testes estatísticos, informe
sempre os valores de n, p, α.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: RESULTADOS

• Para mostrar variações, prefira figuras; para
mostrar números, prefira tabelas.

• Gráficos devem ser o mais simples e “limpos”
possível. Não enfeite os gráficos, nem coloque
informações excessivas.

• Gráficos só podem ser comparados, se
tiverem a mesma escala!

• Se pretender mostrar dados que variam ao
longo da abscissa (X), una cada ponto com
linhas.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: DISCUSSÃO

• A discussão é um dialogo com o leitor, em que
o autor apresenta seu raciocínio, a partir do
qual valida suas conclusões, recorrendo aos
resultados obtidos e aos existentes na
literatura.

• Ao contrário da introdução, a discussão parte
dos níveis mais restritos e encaminha o
raciocínio para os níveis mais gerais.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: DISCUSSÃO

• Apresente os princípios, relações e generalizações
mostrados pelos resultados, mas sem repetir os
resultados.

• Aponte qualquer exceção encontrada ou falta de
correlação esperada e esclareça qualquer ponto
discordante.

• Mostre como seus resultados e interpretações
concordam (ou discordam) com outros trabalhos
publicados.

• Não seja tímido: discuta da melhor maneira possível as
implicações teóricas e as possíveis aplicações práticas de
seu trabalho. Fundamente as implicações de seu
trabalho.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: DISCUSSÃO

• Declare suas conclusões o mais claramente
possível.

• Resuma suas provas para cada conclusão.

• Como numa peça erudita, escreva um gran
finale! Termine o trabalho com um curto
sumário expondo claramente suas conclusões.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: DISCUSSÃO

• Não deixe resultados sem discutir.

• Para validar seus resultados, mostre que são
similares aos reportados na literatura.

• Se seu objetivo foi uma descrição, ressalte a
importância da descrição, seja pelo aspecto
descrito, pela técnica descritiva usada ou
pelas condições em que a descrição ocorreu.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: DISCUSSÃO

• Enfatize as conclusões teóricas.

• Para validar uma conclusão, mostre que ela
corrobora conclusões mais amplas, ou que é válida
também em outras circunstâncias.

• Fundamente suas conclusões apenas em premissas
válidas e claramente aceitas.

• Conclua a partir de provas estatisticamente válidas.
Tendências e provas sem suporte estatístico podem
ser usadas para complementar uma argumentação,
mas nunca como o suporte principal da
argumentação.

• As conclusões devem ser escritas com verbos no
tempo presente.



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: REFERÊNCIAS E CITAÇÕES



ALGUMAS IDEIAS SOBRE: ESCOLHA DA REVISTA

• Verifique em quais revistas os manuscritos de sua
área/tema são publicados.

• Avalie o índice Qualis das revistas de seu interesse
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/)

• Quanto melhor a qualidade do seu trabalho, mais
bem avaliada será a revista (periódico) que você
poderá submeter o seu trabalho.

• Analise minuciosamente o Escopo do periódico de
interesse.

Baixe os slides dessa apresentação na área EXCLUSIVA 
do ASSINANTE eFlora para auxiliá-lo(a) em suas práticas 

de Redação Científica! 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/


- 50% de DESCONTO na compra do nosso principal INFOPRODUTO (até
23h59m):

- Curso “O Segredo da Identificação de Plantas”

- Acesse: www.taxonomiavegetal.com.br
- Na finalização da compra, digite o cupom EXC50

- Portal eFlora

- Acesse: www.eFlora.com.br
- Todos os Cursos e Palestras com os três primeiros dias
GRATUITOS!

- PARTICIPE DOS TREINAMENTOS DE NOSSA PLATAFORMA!

Para você continuar se capacitando...



Dúvidas?

Escreva nos comentários, que eu respondo 

agora mesmo!

E-mail: contato@brasilbioma.com.br

Obrigado pela sua atenção!


