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NORMAS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO CIENTÍFICO 

 

Um relatório de um trabalho prático 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. 

Para uniformizar todos relatórios, este deverá ser escrito a computador: 

Letra: Arial 12; Folha A4; Espaçamento 1,5; Margens: Superior: 2,8 cm; Esquerda: 3,0 

cm; Inferior: 2,2 cm; Direita: 2,0 cm; Utiliza notas de rodapé sempre que precisares de dar 

uma explicação pormenorizada. 

DDIIVVIISSÕÕEESS  DDOO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::   

CAPA: é a primeira imagem e, por isso, deve ser sugestiva. Nela regista o nome da Escola, o 

título do trabalho experimental, a tua identificação (nome, número, turma, ano), o nome da 

disciplina, o nome do professor, a localidade e a data de entrega (segue o exemplo da figura 

1). Não te esqueças de referir de onde retiraste a imagem que utilizaste (ex. 

http://www.vi.cl/foro/topic/8200-sistema-digestivo/) 
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ÍNDICE: Na página a seguir à capa apresenta-se o índice; nesta página são listados com numeração 

todos os títulos e subtítulos que constam do trabalho. Deves indicar a página correspondente a cada um. A 

numeração das páginas é iniciada nesta página, que corresponde à página 1. 

INTRODUÇÃO/OBJECTIVOS (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). 

Nesta parte do relatório também deverá vir referenciado o âmbito do trabalho laboratorial. 

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. 

FUNDAMENTO TEÓRICO (Em que se baseou o trabalho?) 

É feito com base na elaboração de pesquisa bibliográfica que forneça as informações necessárias para a 

compreensão dos fenómenos a estudar, sedimentando conceitos; 

Deves realizar a pesquisa em livros generalistas (enciclopédias, dicionários), em livros especializados 

sobre a temática a abordar e na internet (atenção sítios credíveis). 

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. 

A Introdução teórica deverá ser curta: ½  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 Resultado. 

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. 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 de a experiência vir a ser repetida por outra 

pessoa, possam ser obtidos resultados idênticos. 

O Procedimento experimental deverá reportar – se exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 

laboratório. Devem ter-se em atenção eventuais alterações ao protocolo. 
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REGISTO de Observações (O que é que se observou?) 

Nesta secção do relatório devem ser apresentadas todas as observações efectuadas que apresentem 

relevância para o trabalho em questão, bem como o contexto em que foram registadas essas observações  

Poderão também ser referidos nesta secção possíveis erros ou problemas que tenham surgido durante a 

execução experimental e possam afectar o resultado do trabalho  

No Registo de Observações nunca devem ser apresentadas interpretações para os factos ocorridos durante 

o trabalho. 

CONCLUSÃO e Análise Critica 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. 

RIBLIOGRAFIA 

 

Uma lista bibliográfica deve sempre figurar no fim do relatório. Nela devem ser apresentados todos os 

livros, artigos, sites da Intemet 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: 

Lista de material consultado por ordem alfabética (segundo os apelidos dos autores) 

 

Livros  

 Autor(es): Apelido em letras maiúsculas, seguido do nome próprio 

(se forem mais do que 2 autores, coloca-se o 1º seguido de et al) 

 Título do livro, sublinhado ou em itálico (número do volume, se for o caso) 
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 Nome da editora 

 Local e data da publicação do livro 

 Páginas consultadas 

Ex.  

SILVA, Amparo Dias da, et al, Terra, Universo de Vida – 1ª Parte – Geologia, Biologia e Geologia 10º Ano, 

Porto Editora, Porto, 2003, páginas... 

Artigos de jornais ou revistas 

 Autor(es): Apelido em letras maiúsculas, seguido do nome próprio 

 Título do artigo, sublinhado ou em itálico 

 Título da publicação 

 Local e data (ano, mês e dia) da publicação  

 Número da publicação entre parêntesis  

 Páginas em que o artigo se insere 

Ex. 

PINNA, Marco, Etna em Fúria, National Geographic – Portugal, Fevereiro 2002 (nº 11), páginas 62 - 81 

 

CDs / Enciclopédias multimédia  

 Autor(es): Apelido em letras maiúsculas, seguido do nome próprio 

 Título, sublinhado ou em itálico (número do volume, se for o caso) 

 Nome da editora 

 Local e data da publicação  

(no caso de desconhecimento do nome dos autores, a referência inicia-se com o título) 

Ex.  

FELICIANO, Rui Mealha, Descobrir... a Célula, Porto Editora, Porto 1996 

Páginas web  

 Autor(es): Apelido em letras maiúsculas, seguido do nome próprio  

 Título da página  

 Local de publicação: Editor, Data de publicação (revisto em: data actualização / revisão) [citado 

em: data de citação].  

 Disponível em URL: Endereço completo do site em questão 

(no caso de desconhecimento do nome dos autores, a referência inicia-se com o título) 

Ex. 

CENTRO DE VULCANOLOGIA E AVALIAÇÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS, Observatório vulcanológico e 

sismológico da Universidade dos Açores, 2005 (revisto em 15-11-2006) [citado em 16 -11-2006]. 

Disponível em URL: http://www.cvarg.azores.gov.pt/CVARG 

 

Adaptado de  

Dra. Célia Figueiredo e de 

 http://www.google.pt/search?um=1&hl=pt-PT&lr=&rlz=1R2ADFA_pt-

PTPT347&q=relat%C3%B3rio%20cient%C3%ADfico&ndsp=18&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw 
 

BOM TRABALHO! 

A prof. Helena Carreiro 

http://www.cvarg.azores.gov.pt/CVARG
http://www.google.pt/search?um=1&hl=pt-PT&lr=&rlz=1R2ADFA_pt-PTPT347&q=relat%C3%B3rio%20cient%C3%ADfico&ndsp=18&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw
http://www.google.pt/search?um=1&hl=pt-PT&lr=&rlz=1R2ADFA_pt-PTPT347&q=relat%C3%B3rio%20cient%C3%ADfico&ndsp=18&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw

