
                                                             

Título: claro e conciso, máximo de vinte palavras, negrito, letras minúsculas, nomes 
científicos em itálico, fonte Times New Roman 12

(deixar linha em branco)
Primeiro Autor*, Segundo Autor, Terceiro Autor, Quarto Autor (Times New Roman 12)

*EXEMPLO: primeiroautor@aquaciencia.com.br
(deixar linha em branco)

O resumo deve ser redigido em papel tamanho A4, em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
com margem esquerda de 2,5 cm, margens direita, superior e inferior de 2,0 cm, cabeçalho e 
rodapé de 1,25 cm, em espaço simples. As seções do resumo devem ser separadas por uma linha 
em branco  e  obedecer  à  seguinte  formatação:Título  claro  e  conciso,  com o  máximo  de  20 
palavras, em caixa baixa com  nomes científicos em itálico. Nomes completos dos autores em 
caixa  baixa  e  separados  por  vírgula.  Endereço  completo  do  autor  correspondente,  incluindo 
endereço eletrônico, e afiliação dos co-autores obedecendo à mesma sequência das chamadas 
feitas nos nomes dos autores. Informações adicionais, resumidas, sobre agências financiadoras 
da pesquisa e agradecimentos,  se necessários,  devem ser incluídos  ao final  do texto em um 
parágrafo separado. O corpo do resumo deve conter todos os elementos pertinentes a um trabalho 
de pesquisa clássico, com uma pequena introdução (um rápido histórico do tema, evidenciando o 
problema que foi pesquisado), metodologia (descrição dos procedimentos biológicos, analíticos e 
estatísticos),  resultados  (com  apresentação  de  gráficos  e/ou  tabelas  quando  pertinente)  e  as 
inferências  ou conclusões (destacar  o progresso e as aplicações que o trabalho propiciará.  O 
corpo do texto deve ser redigido com um máximo de uma (01) página (incluindo as informações 
adicionais),  em  texto  contínuo,  sem  recuo  na  primeira  linha.  Não  utilizar  referências 
bibliográficas.  Fórmulas  e  equações  devem  ser  organizadas  com  subescritos  e  superscritos 
legíveis. Os símbolos utilizados devem ser discriminados imediatamente abaixo das equações. 
Adote ao longo de todo o texto a multiplicação por potência negativa em vez da barra vertical (/) 
na notação de fluxo temporal, produção por unidade de área ou volume etc.; não utilize ponto 
entre as unidades; utilize espaços [e.g. L h-1 ao invés de L/h; kg ha-1 ao invés de kg/ha; etc.]. 
Adote o uso de potências fracionárias em vez de sinal de raiz quadrada [e.g. Y  1/3, em vez de 
3√Y], bem como o uso da barra vertical (/) em vez do traço horizontal () na representação de 
frações  simples  (e.g. ¾).  Padronizar  os  resumos  com  códigos  de  nomenclatura  aceitos 
internacionalmente. Palavras estrangeiras, sem equivalentes em português deverão vir em itálico, 
assim  como  nomes  científicos.  Usar  o  Sistema  Internacional  de  Unidades  (SIU)  e  suas 
abreviaturas consistentemente. Se não for possível usar o SIU, seu equivalente deve ser também 
incluído.  Separar os valores de sua unidade de medida por espaço (50 kg e não 50kg). Usar 
grafia por extenso para números menores que 10 (oito e não 8), exceto no caso de médias exatas, 
séries  de  quantidades  e  números  usados  em  apresentações  estatísticas.  Seguir  o  sistema 
Estatístico do IBGE para a grafia de números: o milhar é sempre separado por ponto (p.ex.: 
5.920; 20.000; 356.000,00 e não 5920; 20 000; 356 000,00), e a parte decimal é separada por 
vírgula (p.ex.: 144,30; 1.478,89 e não 114.3; 1,478.89). Não utilizar pontos em siglas (EUA e 
não  E.U.A.).  Usar  símbolos  de  elementos  e  compostos  químicos  quando  apropriados, 
especialmente se houver muita repetição; valências de íons devem ser representadas na forma 
numeral (e.g Ca2+ e não Ca++), e números de isótopos devem preceder seus símbolos (e.g.  32P). 
Usar  nomes  comuns  de  ingredientes  ativos  de  formulações  químicas  em  vez  de  nomes 
comerciais, que deverão vir devidamente identificados, caso tenham de ser mencionados. 
Palavras-chave: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta

 (deixar linha em branco antes das informações adicionais) 
sugere-se que os agradecimentos (opcionais) sejam expressos da seguinte forma: “Apoio: Capes, 
CNPq, BNB, MPA, etc”.


