
Sexto ano

Planejamento de uma atividade 
experimental 



• O conceito de planejamento consiste no ato de criar e
planejar, antecipadamente, uma ação, desenvolvendo assim,
estratégias programadas para atingir determinado
objetivo. Funciona como uma forma de identificar um alvo
específico, com a intenção de organizar e aplicar as melhores
maneiras para atingi-lo.



Atividade experimental

O que é experimento?

R: Teste ou conjunto
de testes realizados
com a finalidade de
verificar uma hipótese
ou induzi-la a partir da
observação de um
fenômeno natural ou
provocado.



Determinação da cafeína nas amostras de café em 
capsula

1-De onde veio a ideia?

R: A ideia veio das diversas cápsulas que encontramos nos
mercados.

2-Porque dosar cafeína? 

R: Porque é um composto cheio de qualidades e defeitos.

E agora?





Primeiro passo:

Ler artigos para ver como outros cientistas fazem esta dosagem:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2954708/Monogr
afias+do+Volume+2+-+Letra+C.pdf/65049b27-5e3c-4809-97bd-
29471996175e

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17366/000
715390.pdf?sequence=1

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422007000100021

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2954708/Monografias+do+Volume+2+-+Letra+C.pdf/65049b27-5e3c-4809-97bd-29471996175e
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17366/000715390.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422007000100021


Segundo passo

• Escolher as amostras, este momento é delicado



Terceiro passo

• Determinar de acordo com as leituras em artigos quais as
possibilidades analíticas.

• Exemplo: O HPLC da UFU está funcionando? qual o custo desta
análise? Tenho tempo disponível para confrontar resultados?
Qual o custo deste trabalho? De onde vem a verba? Quem vai
executar? ETCs



Resultados



Análise dos resultados e conclusão

• Que respostas vou obter a partir dos meus resultados?

• Os resultados foram satisfatórios?

• Redação da conclusão:

Exemplo: As amostras de café em capsula apresentam um teor
de cafeína dentro do esperado para um café espresso caseiro. O
consumidor deve seguir as recomendações de acordo com o seu
nível de intolerância.



Exercícios

• 1- Assistir a vídeos do manual do mundo e escolher um
experimento

• 2- Planejar como você faria o experimento que o Iberê fez.

• 3-Escreva comentários sobre os resultados do Iberê.

• 4-Caso seus pais permitam faça o experimento e compare o
resultado com os do Iberê.


