
1

FIP 20902
Tópicos em Física Interdisciplinar: 
Metodologia da Pesquisa Científica

Elementos comuns da literatura científica:Elementos comuns da literatura científica:

tabelas e gráficostabelas e gráficos

07/09/2007



2

Tabelas

Considere primeiro a Considere primeiro a necessidadenecessidade
não incluí-las a menos que dados repetitivos não incluí-las a menos que dados repetitivos tenham de ser tenham de ser 
apresentadosapresentados

publicar tabelas custa caro em comparação com textopublicar tabelas custa caro em comparação com texto

Como contruí-las?*Como contruí-las?*
contra-exemploscontra-exemplos

exemplosexemplos

*R. A. Day, How to Write and Publish a Scientific Paper*R. A. Day, How to Write and Publish a Scientific Paper
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Contra-Exemplo 1

Estética OKEstética OK

Colunas 1 e 2 são condições-padrão (não são variáveis nem Colunas 1 e 2 são condições-padrão (não são variáveis nem 
resultados)resultados)

““Aeration of the growth medium was essential for the growth of Aeration of the growth medium was essential for the growth of 
Streptomyces coelicolorStreptomyces coelicolor. At room temperature (24. At room temperature (24ººC), no growth was C), no growth was 
evident in stationary (unaerated) cultures, whereas substatial growth evident in stationary (unaerated) cultures, whereas substatial growth 
(OD, 78 Klett units) occurred in shaken cultures.”(OD, 78 Klett units) occurred in shaken cultures.”
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Sem condições-padrão, mas... a variável dependente apresenta Sem condições-padrão, mas... a variável dependente apresenta 
muitos zeros!!!muitos zeros!!!

““The oak seedlings grew at temperatures between 20 and 40The oak seedlings grew at temperatures between 20 and 40ººC; no C; no 
measurable growth occurred at temperatures below 20measurable growth occurred at temperatures below 20ººC or above C or above 
4040ººC.”C.”
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Contra-Exemplo 3

Suspeite de “+” e “-”Suspeite de “+” e “-”

““X, Y, Z, and W grew under aerobic conditions, whereas A and B X, Y, Z, and W grew under aerobic conditions, whereas A and B 
required anaerobic conditions.”required anaerobic conditions.”
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Contra-Exemplo 4

Não é todo número que tem de estar numa tabelaNão é todo número que tem de estar numa tabela

A propósito, esses números nada significam...A propósito, esses números nada significam...

““The difference between the failure rates – 14% (5 of 35) for nocillin The difference between the failure rates – 14% (5 of 35) for nocillin 
and 26% (9 of 34) for potassium penicillin – was not significant (and 26% (9 of 34) for potassium penicillin – was not significant (PP =  = 
0.21).”0.21).”
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Contra-Exemplo 5

““Lista de palavras”Lista de palavras”

Geralmente já apareceu no texto!Geralmente já apareceu no texto!

Apresentar os dados na tabela Apresentar os dados na tabela ouou no texto... no texto...
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Contra-Exemplo 6

Conteúdo OKConteúdo OK

Apresentação “torta”Apresentação “torta”

Os elementos comuns devem aparecer em Os elementos comuns devem aparecer em colunas, não linhascolunas, não linhas
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Exemplo 1

Mesmos dados de antesMesmos dados de antes

Mais fácil de lerMais fácil de ler

Mais compactaMais compacta
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Exemplo 2

Dados em colunasDados em colunas

Títulos suficientemente clarosTítulos suficientemente claros

Compreensível sem referência ao textoCompreensível sem referência ao texto

Nota de rodapé informativa, mas não repetitiva com relação ao textoNota de rodapé informativa, mas não repetitiva com relação ao texto
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Gráficos

Considere primeiro a Considere primeiro a necessidadenecessidade
Gráfico Gráfico versusversus texto: quantidade de informação texto: quantidade de informação

Gráfico Gráfico versus versus tabela: apelo visualtabela: apelo visual

Dificilmente um gráfico com uma única curva é Dificilmente um gráfico com uma única curva é 
necessárionecessário

Como contruí-los?*Como contruí-los?*
contra-exemploscontra-exemplos

exemploexemplo

*R. A. Day, How to Write and Publish a Scientific Paper*R. A. Day, How to Write and Publish a Scientific Paper
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Contra-Exemplo 1

Bonito, mas Bonito, mas 
desnecessáriodesnecessário

““Among the test group of Among the test group of 
56 patients who were 56 patients who were 
hospitalized for an hospitalized for an 
average of 14 days, 6 average of 14 days, 6 
acquired nosocomial acquired nosocomial 
infections.”infections.”



13

Contra-Exemplo 2

A idéia de combinar os gráficos é boa, mas está A idéia de combinar os gráficos é boa, mas está 
impossível ler as escalas!impossível ler as escalas!

Compare os elementos no gráfico com o tamanho do Compare os elementos no gráfico com o tamanho do 
texto no documentotexto no documento
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Exemplo

A ação sinergística dos A ação sinergística dos 
medicamentos é evidenciadamedicamentos é evidenciada

A estreptomicina é mais A estreptomicina é mais 
eficaz que a isoniazida, mas eficaz que a isoniazida, mas 
sua ação é mais lentasua ação é mais lenta

Melhor ainda seria colocar a Melhor ainda seria colocar a 
legenda no gráficolegenda no gráfico
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Software para Gráficos

http://rlplot.sourceforge.nethttp://rlplot.sourceforge.net

Microcal Origin ($)Microcal Origin ($)

[Insira o nome de sua preferência][Insira o nome de sua preferência]
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http://authors.aps.org/STYLEhttp://authors.aps.org/STYLE
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