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Introdução 

Descrição concisa do estado da arte em relação ao tema pesquisado utilizando referências 

pertinentes. Ao final da Introdução, deverão constar os objetivos do estudo.  

Material e métodos 

Deverão ser incluídas, de forma resumida e objetiva, informações que possibilitem outros 

pesquisadores repetirem o estudo. Referenciar as técnicas padronizadas, os procedimentos 

metodológicos e os materiais utilizados. Ao final, deverá constar o método estatístico utilizado para se 

chegar aos resultados.  

Resultados e discussão 

Devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas. Neste item serão inseridas as 

tabelas, gráficos e similares, conjuntamente com interpretações e comparações. Deverá relacionar os 

resultados com conhecimentos existentes (uso de publicação de outros pesquisadores) e salientando, 

principalmente, achados inéditos da pesquisa e a causa/consequência de tal descoberta.   

Conclusões 

Síntese conclusiva, embasada principalmente nos resultados obtidos. Deverá responder aos 

objetivos propostos.  
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Tabela 1: Deverão ser autoexplicativas e constar junto com os resultados. Não deverão ser utilizadas 

linhas verticais na tabela.  

Variáveis X Y Z W P 

A 114,9±0,3a 116,4±0,4b 116,2±0,4b 116±0,4b <0,0001 

B  14,39±0,57 13,26±0,57 14,23±0,58 14,17±0,5 NS 

C 303±28a 360±28ab 320±29ab 422±28b 0,0181 

D 1,8±0,7a 7,6±1,9b 5,5±19b 7,3±1,6b 0,0184 

E 1,37±0,49 1,34±0,61 1,35±0,61 1,35±0,62 NS 
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