
 

 
 
 
 

A Comissão Científica do Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura 

(CLBHort2019) receberá, para avaliação e publicação, trabalhos técnico-científicos na forma 

de Resumo Simples até 31 de março de 2019. As normas para submissão e elaboração do 

resumo simples serão apresentadas a seguir.  

Os resumos serão avaliados por assessores ad hoc, que emitirão pareceres, até 07 de 

abril de 2019, notificando os autores quanto a aceitação ou rejeição dos resumos submetidos. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES 

 

1. A submissão do resumo simples só será possível mediante inscrição no CLBHort2019; 

2. Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente por meio deste sistema/página. NÃO 

serão aceitos para avaliação resumos encaminhados por e-mail, fax ou pelo correio; 

3. Para submeter o resumo simples, acesse a área restrita, fornecendo seu login e senha 

cadastrados durante a inscrição e clique no menu “Trabalhos”; 

4. Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de resumo. Complete 

todas as informações do formulário de inscrição de resumo (dados do autor, do 

apresentador, dos coautores e instituições envolvidas); 

5. Para cada inscrição no CLBHort2019 poderão ser submetidos e apresentados dois 

resumos, na forma oral ou em e-pôster, podendo o inscrito, entretanto, também ser 

coautor de outros resumos;  

6. Cada trabalho deverá, obrigatoriamente, ter a sua área temática, nos diferentes ramos da 

Horticultura, selecionada no formulário eletrônico, conforme abaixo: 

 

Área Temática: 

 

a. Técnicas de produção incluindo rega (irrigação) e fertilização; 

b. Mecanização e automação; 

c. Propagação de plantas e caracterização de material; 

d. Proteção fitossanitária; 

e. Cultivos protegido e hidropônico; 

f. Horticultura urbana e periurbana; 

g. Horticultura biológica (orgânica); 

h. Seleção, embalagem, conservação e distribuição,  logística de transporte, 

distribuição, comercialização e consumo  de produtos hortícolas; 

i. Tecnologias pós-colheita;  

j. Tecnologias de processamento e processamento mínimo; 

k.   Compostos bioativos em hortaliças e frutas; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

l.    Melhoramento e seleção de cultivares; 

m.  Ecofisiologia das culturas; 

n.    Outras áreas. 

 

  Grupo de Culturas: 

 

  a) Fruticultura temperada e tropical;  

b) Hortaliças;  

c) Horticultura ornamental;  

d) Viticultura;  

e) Olivicultura; 

e) Pequenos frutos;  

f) Plantas Medicinais e Aromáticas; 

g) Novas culturas; 

i) Outras 

 

7. Antes de submeter o resumo, revise-o com atenção, pois, após a data limite de submissão, 

não será mais permitida a alteração do conteúdo dos resumos enviados; 

8. Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail automático para o autor principal, 

confirmando as informações cadastradas. Verifique se as informações estão corretas. Caso 

não estejam, acesse a sua área restrita e faça as alterações pertinentes (o que poderá ser feito 

até a data limite para submissão do resumo);  

9. Caberá à Comissão Científica do CLBHort2019 selecionar os resumos simples que serão 

apresentados oralmente; 

10. Caso nenhum dos autores compareça ao evento, a apresentação na forma oral ou em e-pôster 

será cancelada e não será emitido o certificado. 

  

NORMAS DE REDAÇÃO DO RESUMO 

 

1. O resumo simples deverá ser redigido em Português, que é a língua oficial do 

CLBHort2019. Contudo, profissionais que não integram a comunidade lusófona, poderão 

redigir seus resumos em Espanhol ou Inglês; 

2. O título do resumo simples deverá ser redigido com letras minúsculas, exceto a primeira 

palavra, utilizando, exclusivamente, fonte Times New Roman 14, em negrito; deverá ser 

centralizado e conter, no máximo, 20 palavras; 

3. Após o título, deverão vir os nomes completos dos autores, separados por ponto e vírgula, em 

fonte Times New Roman 12 e centralizados. A cada autor deverá ser atribuído um número 

arábico sobrescrito ao final do sobrenome, que servirá para identificá-lo. Logo abaixo dos 

nomes dos autores, deverá vir alinhada a esquerda e em ordem crescente a numeração  

 

 



 

 

 

 

 

correspondente, seguida pela afiliação do autor: Instituição; Unidade; Departamento; Cidade; 

Estado, País e E-mail. O nome do autor para correspondência deverá ser sublinhado; 

4. O resumo deverá ser redigido em parágrafo único com, no mínimo, 250 e, no máximo, 450 

palavras (contar com "ferramenta" do Word) formatado para o tamanho de página A-4 (210 

mm x 297 mm), com margens de 2 cm, espaçamento simples entre linhas e fonte Times New 

Roman 12; 

5. Após o texto do resumo deverão ser incluídas de três a cinco palavras-chave separadas por 

ponto e vírgula, devendo iniciar pelo nome científico da espécie vegetal a que se refere o 

trabalho (quando for o caso), seguindo-se os termos para indexação, que não estejam no seu 

título;  

6. O item apoio financeiro (opcional) poderá ser incluído ao final do resumo. Recomenda-se 

não exceder 30 palavras; 

7. Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do CLBHort2019 e a não 

obediência às normas acarretará na rejeição do resumo, não cabendo recursos; 

8. Exemplo de um resumo simples encontra-se a seguir.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODELO DE RESUMO SIMPLES 

 

Produtividade e qualidade gustativa de híbridos de melão do tipo Pele de 

Sapo em ambiente protegido 
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2
Pesquisador – EMBH/Setor de Cultivo Protegido, C. Postal 4578 CEP 
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3
Professor 
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O trabalho teve como objetivos determinar o efeito do raleio de frutos sobre o rendimento e 

seus componentes e caracterizar qualitativamente os frutos de híbridos de melão do tipo pele 

de sapo, cultivados em ambiente protegido. O experimento foi conduzido em um Nitossolo 

Eutrófico típico textura argilosa, no município de Piracaia, SP (22º42’S, 47º38’O, altitude 

569 m). Foram testadas 12 cultivares de diversas procedências, sendo seis híbridos 

experimentais e seis testemunhas comerciais. Usou-se delineamento em blocos completos ao 

acaso, com parcelas divididas, com 12 tratamentos e três repetições. As parcelas foram 

representadas pelas cultivares e as subparcelas pelo efeito de raleio, avaliando-se plantas com 

e sem raleio de frutos. Avaliaram-se o número de frutos por planta (FP), produção comercial 

de frutos (PC), produção de frutos não-comercializáveis (PR), massa média do fruto (MM), 

comprimento (CM) e largura (LR) do fruto. Para as análises qualitativas dos frutos, foram 

avaliados o teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), teor de ácido ascórbico (AA), 

pH e relação entre SS e AT (SS/AT). Nas condições em que o presente trabalho foi realizado 

e de acordo com os resultados obtidos, conclui-se que o raleio dos frutos proporciona 

incremento da produção comercial, da massa média, do comprimento e da largura do fruto 

para os híbridos MHX-01, MHX-02 e MHX-03. Os MHX-04, MHX-05 e MHX-06 e a 

testemunha Netuno não mostraram vantagens para produção e seus componentes. O raleio de 

frutos também não influencia a qualidade organoléptica dos genótipos avaliados. As 

diferenças entre eles se devem à constituição genotípica per se. Foi ainda concluído que 

‘Avatar’ apresenta maior teor de ácido ascórbico que ‘Netuno’ e ‘Santino; ‘Delícia de 

Verão’, ‘MHX-01’, ‘MHX-02’ e ‘MHX-04’ são semelhantes entre si quanto à qualidade 

gustativa, teor de açúcares, mas diferem de ‘Giuliana’, ‘Sahel’, ‘MHX-03’ e ‘MHX-06’.  

 

Palavras-chave: Cucumis melo; manejo cultural; qualidade organoléptica; sólidos solúveis. 

Apoio Financeiro: FAPESP (Projeto 3456/16).  
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