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COMO ELABORAR UM RELATÓRIO
CIENTIFICO

O relatório é a forma utilizada, quer para registar as diversas fases de um trabalho

laboratorial ou experimental, quer para permitir a comunicação organizada do saber. Nunca

devemos esquecer que o objetivo de um relatório é relatar algo a alguém; não é suficiente que

só nós o compreendamos, é necessário expressarmo-nos de forma muito clara para que

qualquer pessoa que o leia possa compreender cada pormenor do nosso trabalho e,

eventualmente, repeti-lo e referenciá-lo. Existem normas para a elaboração de relatórios. No

entanto, essas normas não são totalmente rígidas, mas adaptáveis de uma forma útil às

características próprias de cada trabalho. No entanto, não nos devemos afastar muito dessas
normas.

É importante que durante todo o trabalho prático, se anote imediatamente, com cuidado e

rigor todas as informações e observações (mesmo que pareçam insignificantes). Se estas

anotações forem corretas e estiverem completas e estruturadas serão uma base fundamental

para a elaboração do relatório.

Uma norma comum é a estrutura para a elaboração de um relatório científico que inclui:

 Capa

 Folha de rosto

 Índice

 Introdução

 Protocolo experimental (método)

o Material utilizado

o Procedimento

 Observações / Resultados (registo)

 Discussão

 Conclusão

 Bibliografia

A. TÍTULO
Deve ser simples, preciso e coerente com o conteúdo do trabalho, de tal modo que quem o leia

compreenda imediatamente qual é o assunto. Deve ser destacado (letras maiúsculas,

sublinhado…) e não deve incluir o método experimental utilizado.

OBSERVAÇÃO DE PARAMÉCIAS AO MOC. BIPARTIÇÃO EM PARAMÉCIAS
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B. OBJETIVOS
O que se pretende atingir. Os objetivos devem ser claros e concretos. Cada objetivo só pode

conter um verbo. A forma verbal a utilizar é o infinitivo – “Compreender”, “Interpretar”… Podem

ser apresentados na forma de lista para facilitar a leitura.

Ex: Observar células ao microscópio ótico composto.
Identificar as diferentes estruturas de uma célula

C. INTRODUÇÃO
Deve indicar os conhecimentos teóricos ou princípios em que se baseou e implicitamente o

método utilizado e uma apresentação geral do que se irá ler no relatório, usando para tal uma

linguagem impessoal e os tempos verbais no futuro. Breve referência teórica ao problema a que

se tenta dar resposta, com recurso a bibliografia.

D. PROTOCOLO EXPERIMENTAL

D.1. MATERIAL UTILIZADO

Deve referir-se a lista de material (microscópio, material de vidro…) e de substâncias químicas

(corantes, ácidos…) utilizados. O material biológico deve ser referido no início, fim da lista ou

ao lado. São apenas referidas as quantidades relativas aos materiais biológicos.

D.2. PROCEDIMENTO

A descrição da experiência deve ser apresentada de forma clara e objetiva

(preferencialmente, por frases curtas). Consiste na descrição detalhada e explícita da

metodologia para a execução do trabalho, de forma a permitir a repetição correta dos ensaios

por quem se vier a interessar por eles. A forma verbal e a pessoa utilizadas podem ser várias,

mas uma vez escolhidas devem ser mantidas ao longo do Protocolo. Como a ação já ocorreu, a

forma mais correta a utilizar deve ser a terceira pessoa do pretérito perfeito “Colocou-se”,

“Verificou-se”…

E. OBSERVAÇÕES/RESULTADOS
Aqui são apresentados todos os resultados e observações experimentais. Devem ser

registados, com clareza, sob a forma de: descrições escritas, esquemas, tabelas (em que se

regista um pequeno número de dados), quadros (em que se regista um grande número de

dados), gráficos (que facilitam a interpretação dos dados), … Qualquer uma destas

representações deve limitar-se aos resultados que, de facto, se obtiveram. Os desenhos

biológicos são feitos sempre a lápis e quando necessário a lápis de cor.
Os traços devem apontar para as estruturas a legendar – através de uma seta ou não – e

devem ser horizontais. Na outra extremidade deve escrever-se o nome da estrutura que

apontam ou um número (a identificar numa legenda à parte). As legendas podem sempre ser
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feitas fora do esquema ou, se o número de estruturas a identificar for igual ou inferior a três, no

próprio esquema.

Um esquema deve representar apenas o que foi observado, mesmo que tal não coincida

com o que era esperado. Nas observações é muito importante a indicação do tipo de observação

efetuada (lupa binocular, MOC, macroscópica), assim como, de escala utilizada nas

observações a “olho nu” e as ampliações do registo quando usamos lupa binocular e/ou MOC.

No caso de resultados, cujos valores são expressos em unidades, estas devem ser sempre

escritas. O rigor matemático é fundamental.

F. DISCUSSÃO
É na discussão que o relatório perde o carácter impessoal, podendo refletir a opinião do

autor. Deve considerar-se o problema que esteve na base do trabalho e/ou o(s) objetivo(s) que
nos propusemos a alcançar. Com base nisso, analisam-se os resultados obtidos (referência

a ilustrações) e discute-se se tais resultados nos permitiram alcançar o(s) objetivo(s). Nesta

análise, podem ser feitas comparações com dados obtidos noutras investigações e formular

hipóteses para futuros trabalhos. Alguns trabalhos são realizados com o objetivo de chegar a

uma conclusão. Neste caso, se o trabalho permitiu chegar a essa conclusão, ela deve ser

referida.

G. CONCLUSÃO
A conclusão é uma síntese da discussão dos resultados obtidos, em relação aos objetivos

propostos. Deve considerar-se se o problema ficou ou não esclarecido. Se não foi possível

chegar a uma conclusão, deve explicar-se porquê.

H. CRITICA
É nesta parte que pode ser feita (se tal for necessária) uma crítica ao trabalho, onde podem

ser referidos aspetos menos corretos, ou mesmo erros, que possam ter influenciado, contra a

vontade do autor, os resultados.

I. ANEXOS
Nesta secção inserem-se os instrumentos não elaborados pelo autor, que serviram de base

ao estudo ou facilitaram o processo de compreensão dos objetivos da pesquisa. Devem ser

referidas as fontes.

J. BIBLIOGRAFIA
Esta secção consiste na enumeração da lista de todo o material consultado (trabalhos, artigos,

livros, sites…) que deve ser de boa qualidade.


