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Estrutura de um relatório científico

1. O QUE É UM RELATÓRIO CIENTÍFICO
Um relatório de uma aula prática é uma exposição por escrito duma experiência laboratorial, narrada
pelo(s) seu(s) autor(es).
Um relatório é o conjunto da descrição da realização experimental, dos resultados obtidos, assim
como das ideias associadas de modo a constituir uma compilação completa e resumida contendo tudo o
que diga respeito a esse trabalho que possa vir a ser usado futuramente como instrumento de trabalho.
O relatório é único pois, mesmo quando diz respeito à mesma experiência, se esta tiver sido
realizada por autores diferentes, estes terão provavelmente obtido valores experimentais diferentes e
cada um terá a sua interpretação pessoal dos resultados. Do mesmo modo, relatórios que digam respeito
à mesma experiência realizada em alturas diferentes, ainda que pelo(s) mesmo(s) autor(es), terão que
ser necessariamente diferentes uma vez que há sempre condições experimentais que se alteram.
2. PRINCIPAIS DIVISÕES DO RELATÓRIO CIENTÍFICO
→Capa (Identificação do trabalho e autores)

-

A capa de um relatório deverá incluir:
o título completo do trabalho, que deverá ser curto e informativo, sendo regra geral utilizado o título
que vem nos protocolos;
o local onde o trabalho foi realizado (nome da escola);
a disciplina a que diz respeito;
a data em que o trabalho foi realizado;
o(s) nome(s) do(s) autor(es), bem como o seu nº e turma;

Na página a seguir à capa apresenta-se o índice, nele figurando os títulos das diferentes partes do
relatório, segundo a ordem pela qual aparecem no texto.

→Objectivo (O que foi feito? Porquê? Para quê?)
O objectivo deverá dizer sumariamente o que se vai fazer, indicando o que se pretende obter
com o trabalho experimental. Na maior parte das vezes deverá conter o nome dos reagentes que vão ser
utilizados e poderá incluir uma referência à(s) técnica(s) utilizada(s).
O objectivo ajuda a ter presente o que se pretende com o trabalho experimental, de modo que,
posteriormente, na Conclusão e Análise Crítica de Resultados do relatório, se possa discutir até que
ponto o trabalho foi conseguido, sem se divagar em pormenores de técnica ou outros inerentes ao
trabalho. O objectivo deverá ser tão curto (1-2 frases) quanto possível, mas tão longo quanto necessário
para ficar completo.

→Introdução teórica (Em que se baseou o trabalho?)
Na Introdução teórica devem constar as noções teóricas que servem de base ao trabalho
experimental que se segue. No entanto, a Introdução teórica não é a apresentação das várias teorias que
possam estar relacionadas com o título do trabalho, ou a exposição dos conceitos envolvidos no tema,
nem tão pouco o desenvolvimento histórico das ideias até ao aparecimento das noções que aparecem ao
longo do trabalho.
Assim, por exemplo, se o trabalho experimental disser respeito à determinação quantitativa de
glúcidos num material biológico, não se pretende que na Introdução se apresente a estrutura do amido ou
da celulose, ou que se fale da importância do glicogénio no metabolismo dos animais superiores, ou que
se descreva o ciclo de Krebs. Bastaria, nessa Introdução, expor as bases em que nos fundamentamos

para poder de facto efectuar aquela determinação quantitativa de modo correcto; tudo o que esteja para
além disso é desperdício.
A Introdução teórica deverá ser pois curta: 1/2 página ou 1 página chega perfeitamente para a
maior parte dos trabalhos. Deverá conter apenas a informação estritamente indispensável à compreensão
do trabalho, sendo como que uma apresentação dos conceitos que irão ser postos em causa ou
confirmados na Conclusão e Análise Crítica de Resultados. Neste contexto, deverá referir as aplicações
da reacção química e/ou do(s) produto(s) obtido(s), o princípio do método que se vai utilizar, bem como,
se for o caso, resumir a reacção que se vai processar e incluir a equação química acertada.
No conjunto, a Introdução teórica deverá formar um todo de tal modo que ao ler-se se tenha a
impressão de um bloco de informação e não apenas de um conjunto de parágrafos desconexos.

→Material e Reagentes
Esta secção deverá incluir uma listagem, em colunas separadas, de todo o material e reagentes
utilizados no trabalho. Recorde-se que deverão ser referidas as capacidades do material utilizado, bem
como as concentrações de todas as soluções utilizadas.

→Procedimento experimental (O que foi feito)
O Procedimento experimental deverá ser tão curto quanto possível devendo, no entanto, conter
informações com pormenor suficiente de modo a que, no caso da experiência vir a ser repetida por outra
pessoa, possam ser obtidos resultados idênticos.
Uma forma de apresentar esta parte do relatório é através de um fluxograma ou de um diagrama
de fluxo. Este consiste numa série de processos apresentados esquematicamente sob a forma de
ilustrações ou dentro de caixas ligadas entre si por setas que indicam o sentido do andamento do
trabalho. No caso de se optar por uma descrição dos procedimentos, estes devem ser apresentados em
alíneas separadas e deve utilizar-se o passado nas formas verbais.
O Procedimento experimental deverá reportar-se exclusivamente ao trabalho desenvolvido no
laboratório. Devem ter-se em atenção eventuais alterações ao protocolo e os valores referentes a
contagens ou medições deverão ser referidos com todo o rigor (por exemplo, na maior parte das vezes,
devem ser referidas as massas ou volumes de reagentes utilizados).

→Registo de Observações (O que é que se observou?)
Nesta secção do relatório devem ser apresentadas todas as observações efectuadas (Ex:
mudança lenta da cor de uma solução, formação de um precipitado de cor preta, etc) que apresentem
relevância para o trabalho em questão, bem como o contexto em que foram registadas essas
observações (Ex: mudança lenta da cor de uma solução após algum tempo de aquecimento, formação de
um precipitado de cor preta quando se juntaram as soluções A e B, etc.).
Poderão também ser referidos nesta secção possíveis erros ou problemas que tenham surgido
durante a execução experimental e possam afectar o resultado do trabalho (Ex: verificou-se que o
produto obtido, no momento em que foi pesado, ainda se encontrava com um aspecto húmido).
No Registo de Observações nunca devem ser apresentadas interpretações para os factos
ocorridos durante o trabalho.

→Registo de Medições
No Registo de Medições devem ser apresentadas todas as medições efectuadas durante o
trabalho, sejam medições referentes a reagentes utilizados ou produtos obtidos.
As várias medições devem ser registadas em tabelas. Estas deverão ser precedidas de um título
adequado ou acompanhadas de uma legenda explicativa. Dever-se-á ter em atenção que, ao referir o
valor de uma medição, se deve referir igualmente o erro inerente ao instrumento de medição utilizado.
Também não devem ser esquecidas as unidades em que se exprimem as grandezas medidas.

→Cálculos
Nos Cálculos, tal como o nome sugere, deverão ser apresentados todos os cálculos relevantes
para o trabalho efectuado.
Como um relatório deve ser um documento esclarecedor e de fácil consulta (mesmo para quem
não tenha efectuado o trabalho), devem organizar-se os cálculos da forma mais inteligível possível.
Assim, devem apresentar-se subtítulos para os vários cálculos (Exs: determinação da quantidade de
reagente A, determinação do reagente limitante, determinação da quantidade teórica de produto C, etc.) e
preferir a utilização de expressões matemáticas à utilização de “regras de três simples”.
Recorda-se ainda a necessidade de utilizar unidades adequadas para exprimir as várias
grandezas envolvidas e de apresentar os vários resultados com o número adequado de algarismos
significativos.

→Conclusão e Análise Crítica de Resultados (A interpretação dos resultados)
Na Conclusão e Análise Crítica de Resultados dever-se-á efectuar uma apreciação objectiva dos
resultados e observações atrás apresentados. Aqui se devem comparar os resultados obtidos com o
objectivo pretendido e se deve referir qualquer informação já mencionada na Introdução teórica, se tal
ajudar a clarificar a interpretação dos resultados.
Sempre que, nesta secção, se fizer referência a resultados (por exemplo, para referir que um
valor é muito elevado) estes, ainda que já anteriormente apresentados, devem ser novamente referidos,
geralmente entre parênteses, a fim de que o leitor possa ele próprio confirmar a apreciação efectuada
sem ter de voltar atrás no relatório.
Todas as alterações observadas em relação ao que seria de esperar deverão ser analisadas
nesta secção, procurando-se explicar as suas causas. Também em relação aos erros ou imprevistos
ocorridos durante a execução experimental se deverão discutir as suas implicações nos resultados do
trabalho.
A Conclusão e Análise Crítica de Resultados, recorrendo a todas as anteriores secções, é pois
como que uma síntese do trabalho e constitui a parte mais importante do relatório, uma vez que é nela (e
não numa Introdução longa e descritiva) que o(s) autor(es) evidencia(m) todos os conhecimentos
adquiridos através da maturidade com que discutem os resultados obtidos. A Conclusão e Análise Crítica
de Resultados não deve ser uma repetição de resultados, mas sim uma interpretação lógica das
observações, devendo ser efectuada com clareza e objectividade para que o leitor possa distinguir entre
as conclusões provenientes da execução do trabalho e as inferências resultantes da combinação dos
dados experimentais obtidos com informações colhidas em leituras.
Por fim deve ser escrita, de forma breve e sintética, uma conclusão geral.

→Bibliografia
Uma lista bibliográfica deve sempre figurar no fim do relatório. Nela devem ser apresentados
todos os livros, artigos, sites da Internet ou outras fontes de informação consultados para a elaboração do
relatório.
A apresentação da bibliografia deve seguir determinadas regras: em primeiro lugar, escrevem-se
os nomes dos autores, seguidos do ano da edição, título do livro, nº da edição, editora e finalmente o
local da edição, tal como se apresenta no seguinte exemplo:
-

Simões, T., Queirós, M.A. e Simões, M.O., 1996, Técnicas Laboratoriais de Química bloco II , 3º
edição, Porto Editora, Porto, Portugal

