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Exercício Método Científico – Experimento do aquário

Treinamos um pouco do método científico na lista de exercícios onde os
personagens dos Simpsons eram nosso modelo (exercício disponível no site
da Tijuca II). Ali exercitamos como identificar grupos controle e grupos teste,
hipótese testada e conclusão final.

Agora vamos utilizar um modelo biológico para trabalharmos o método
científico de outra forma – a análise de um experimento. Façam o exercício e
ao final confiram o gabarito que está na página 2, logo abaixo.

1)  Um  cientista,  procurando  identificar  que  sentidos (visão,   olfato...)  são

usados por piranhas para reconhecer e atacar presas, montou um experimento 

em que preparou três aquários com esses peixes, nas seguintes condições: 

- o aquário I foi mantido iluminado e nele se introduziram presas vivas; 

- o aquário II ficou em total escuridão e também recebeu presas vivas; 

- o aquário III, iluminado, recebeu presas vivas e envoltas num recipiente 

impermeável, transparente e incolor.

a)  Faça  um esquema do  experimento  montado  pelo  cientista.  Desenhe  os
aquários e indique suas condições.

b) Que hipóteses estão sendo testadas neste experimento?

c) Se a visão for o único sentido que faz a piranha reconhecer a presa, o que
será observado nos três aquários?

d) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer
a presa?

e) Se as piranhas não atacarem no aquário III, o que você conclui?



Gabarito Comentado:

a) Aqui vocês devem desenhar os três aquários:
                             - piranhas
                             - presas vivas (uns peixinhos, por exemplo) 

(Façam desenhos  mesmo das  piranhas  e  peixinhos;  tive  que  adotar  estas
formas bem sem graça!)

Aquário 1:com luz

    

Aquário 2:  escuro 3) com luz e presas em 
um saquinho

b) Lembrem-se que a hipótese testada é sempre uma AFIRMAÇÃO, e não 
uma pergunta. Então temos duas hipóteses:
    Hipótese 1 – Piranhas utilizam a visão para reconhecer e atacar presas;
    Hipótese 2 - Piranhas utilizam o olfato para reconhecer e atacar presas;

c) Se a visão for o único sentido utilizado pelas piranhas para reconhecer sua
presa, então apenas no aquário 2 – que está no escuro – as piranhas não
pegarão suas presas. E tanto no aquário 1 e no 3, todos no claro, as presas
serão reconhecidas.

d) No caso do olfato ser o sentido utilizado pelas piranhas para identificarem
suas presas, apenas no aquário 3 as piranhas não irão capturar os peixinhos.
Isto porque estes estarão dentro de um envoltório transparente, que permite
que as presas sejam vistas mas impedindo que odores que os identifiquem
cheguem até as piranhas.

e)  Se  as  piranhas  não  atacarem no  3,  mas  atacarem no  1  e  2,  podemos
concluir  que  a  presença  ou  ausência  de  luz  não  faz  diferença  no
reconhecimento  de  presas  pela  piranha,  então  a  visão  não  é  o  fator
predominante.  E  uma  vez  estando  as  presas  dentro  de  um  envoltório,
impedindo a liberação de odores na água, a ausência dos odores fez com que
as piranhas não reconhecessem suas presas. Assim, o olfato seria o sentido
mais importante no animal para reconhecimento e captura de presas.


