19 e 20 de novembro | 2012

Instruções para elaboração do resumo (ABNT; NBR 6028)

1)
2)
3)
4)
5)

O resumo deve ser estruturado em parágrafo único, com fonte Arial, tamanho 10, espaço simples;
Deve conter de 150 a 500 palavras;
O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho;
Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular;
Devem-se evitar:
a) Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;
b) Fórmulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu
emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem.

A publicação do resumo nos ANAIS está condicionada à aprovação pelo Comitê Institucional de Pesquisa.

OBSERVAÇÃO

A Subárea e Título deve ser mantidos original do Projeto aprovado para a cota 2011/2012, cadastrado no
Sistema E –PIC, conforme modelo em anexo.
O período para submissão do Resumo no sistema E-PIC (http://epic.uepb.edu.br) é de 29/10/2012 á
13/11/2012, os dados de acesso são os mesmos utilizados na inscrição do projeto.
Lembramos que o Resumo é de responsabilidade do Professor(a) Orientador(a) do Projeto, e será
analisado pelo Comitê Institucional de Pesquisa ou por avaliador ad hoc. O resumo deverá apresentar os
resultados finais da pesquisa (Cota 2011-2012).
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Objetivou-se avaliar a influência de diferentes taxas de reposição hídrica pela ETo sobre os aspectos
fisiológicos e a rentabilidade de híbridos de maracujazeiro-amarelo cultivados no Sertão Paraibano. O
experimento foi realizado no município de Catolé do Rocha-PB. O delineamento utilizado foi em blocos
ao acaso, esquema fatorial 4x2, com quatro taxas de reposição hídrica (33, 66, 100 e 133% da ETo) e
dois híbridos de maracujazeiro-amarelo (‘BRS Sol do Cerrado’ e ‘BRS Gigante Amarelo’), cinco
repetições e três plantas úteis por parcela. As lâminas de irrigação influenciaram as taxas de crescimento
dos híbridos de maracujazeiro. Os melhores índices de crescimento dos ramos produtivos f o r a m
verificados no ‘BRS Sol do Cerrado’ nas lâminas entre 70 e 100% da ETo. No híbrido ‘BRS Sol do
Cerrado’ foram obtidos melhores resultados das trocas gasosas. A eficiência fotoquímica não foi afetada
pelas lâminas e nem pelos genótipos. Em relação à qualidade, apenas o rendimento de suco e o
diâmetro longitudinal dos frutos foram afetados pelo fator híbrido. O ‘BRS Gigante Amarelo’ teve maior
rendimento de suco e o ‘BRS Sol do Cerrado’ maior diâmetro longitudinal. As demais variáveis
(rendimento de polpa, diâmetro longitudinal e massa do fruto) não sofreram influência das lâminas e
dos híbridos. Tanto o “BRS Sol do Cerrado” como o “BRS Gigante Amarelo” podem ser cultivados na
região do Sertão Paraibano com taxa de reposição da ETo de 100%, sem comprometimento no
desempenho vegetativo, produtivo, qualitativo, fisiológico e econômico da cultura. (IC/UEPB/CNPq)
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