
O QUE É, PARA QUE SERVE E COMO SE GUIAR NA
ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO EXPERIMENTAL

1. O que é

O relatório, como o próprio nome diz, é o relato detalhado de um experimento
científico, seja este realizado em laboratório ou através de simulação computacional.
Uma atividade prática de uma disciplina experimental, culmina com a elaboração do
relatório, conferindo a este, portanto, o papel de ser parte do experimento.

2. Para que Serve

A importância de um relatório pode ser resumida nos seguintes aspectos:

I- Científico:  o relatório tem como um de seus principais objetivos informar com
exatidão e clareza como o experimento foi realizado;

II- Formação do estudante: aprender a elaborar um relatório significa, antes de mais
nada, aprender a organizar dados, informações e resultados obtidos e transmiti-los de
maneira correta.

3. Como se Guiar na Elaboração de um Relatório

Ao se redigir um relatório científico, deve-se sempre ter em mente as seguintes
questões:

A. Quem ler este relatório conseguiria entender o que foi feito e como?

B. Este mesmo leitor seria capaz de repetir o que foi feito tendo como guia apenas o
meu relatório?

A observação destes dois pontos na elaboração de relatórios, ajudam muito a evitar que
se desvie dos objetivos citados no item 2, aos quais um relatório se destina.

A conduta esperada do estudante na elaboração de um relatório, começa desde antes da
prática. A objetividade necessária não será conseguida apenas na parte final do
experimento, ou seja, na redação do relatório. O estudante deve ir para o laboratório ou
para a realização da simulação computacional sabendo qual o objetivo da prática. Isto
implica que se espera que os alunos leiam o roteiro do experimento com antecedência.
A quantidade que um estudante aprende no laboratório está diretamente relacionada
com a quantidade de tempo que ele gasta na preparação antes de ir para o laboratório.
No laboratório, devem ser feitas apenas as medidas e suas anotações. Estando no
laboratório, a seguinte regra básica deve ser observada: Segurança sempre vem
primeiro em qualquer laboratório. Se existe dúvida sobre qualquer procedimento, não
prossiga, pergunte primeiro ao seu professor, ou ao técnico que eventualmente possa
estar auxiliando o professor [1].



A última etapa a ser realizada é a confecção do relatório. Clareza na redação,
preferencialmente de forma impessoal, e boa apresentação dos dados e resultados são
desejados na leitura de um relatório. Logo, torna-se também necessário aprender a se
utilizar um editor de textos e um programa de “plotagem” de gráficos.

Poderíamos dividir um relatório nas seguintes partes:

3.1. Cabeçalho: Nesta parte estão o título do experimento, as informações que
identificam o aluno, quando o relatório é individual, ou o grupo (tais como nome,
matrícula) e data de realização do mesmo. O cabeçalho deve constar na primeira página
do relatório;

3.2. Introdução: Pode conter um relato resumido do que será investigado (como o
“Abstract” de um artigo científico), o objetivo do experimento e até mesmo uma
descrição teórica sobre o fenômeno em estudo ou observação, que pode ser extraída dos
livros-texto relacionados com o assunto;

3.3. Procedimento Experimental: Nesta seção constam as subseções: Medidas,
Cálculos, Gráficos e a Descrição do procedimento experimental propriamente dito.

As medidas e a coleta dos dados são a parte principal de um experimento. Toda medida
física realizada contém erro e medir com erro é muito diferente de medir errado. Os
erros devem acompanhar as medidas, pois mostram a validade dos dados. Quanto menor
o erro associado a uma medida, maior a confiança nos resultados obtidos. A teoria de
erros e tratamentos estatísticos dos dados coletados pode ser estudada, por exemplo, na
referência [2].

Na subseção procedimento experimental, deve ser descrito o método experimental
empregado para se atingir o objetivo da aula prática;

3.4 Resultados ou Conclusão: Para esta seção está reservado o sumário do
experimento realizado, o comentário sobre os resultados obtidos, e também há espaço
para se discutir as possíveis fontes dos erros encontrados, fazer sugestões e até mesmo
propostas para se observar o fenômeno investigado através de outro experimento.

Informações detalhadas sobre a elaboração de relatórios, podem ser obtidas, por
exemplo, em [3] e [4].

3.5 Bibliografia: Por último, mencione as referências bibliográficas consultadas. A
Internet (A Rede Mundial de Computadores), também pode ser citada como fonte de
material estudado.

4. Conclusão

Pode-se então perceber, que os benefícios adquiridos ao se aprender a redigir um
relatório de maneira correta, vão além das disciplinas experimentais. As técnicas
assimiladas como clareza, objetividade e exatidão vão, certamente, ser colocadas em
prática quando se elabora, por exemplo, um relatório de estágio ou um artigo científico
a ser submetido para publicação.
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