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RESUMO 
 

Nos últimos anos o mundo vem passando por uma profunda transformação, 
podemos notar essa mudança em especial com os avanços tecnológicos. Neste 
contexto, de constantes mudanças, o ensino não poderia continuar sendo 
apresentado da mesma forma tradicional. Uma das novas tecnologias que pode ser 
usada para melhorar e facilitar o ensino-aprendizagem é a Realidade Aumentada 
(RA). Com a RA é possível criar objetos tridimensionais que podem ser facilmente 
manipulados. Esta característica da RA pode proporcionar maior interação entre o 
educando e o objeto de estudo, despertando o interesse e a curiosidade, havendo 
assim, maior engajamento por parte do educando durante as aulas. Portanto 
percebemos que o potencial educacional dessa tecnologia era grande e poderia 
contribuir para ruptura das maneiras tradicionais de ensinar e aprender Física, em 
função de seus elementos inovadores, oferecendo nova forma de representação de 
conteúdo. No presente trabalho apresentamos uma proposta de intervenção através 
da RA, com o objetivo de quebrar o tradicionalismo do ensino de Física na educação 
básica, trazendo os educandos para uma realidade muito maior da Física como uma 
ciência e, assim, despertar a curiosidade e o interesse dos mesmos sobre os temas 
dessa disciplina. Essa intervenção foi feita através do desenvolvimento de um 
produto educacional, um aplicativo chamado FisicAR, que é utilizado para auxiliar a 
execução de experimentos de Física sobre colisões para educação básica usando 
Realidade Aumentada em Sistema Android. O aplicativo foi produzido utilizando os 
softwares Unity 5 e Vuforia™ 5, com a linguagem de programação C#. O produto 
educacional resultante foi utilizado por uma turma do 1º ano do Ensino Médio em 
uma escola da rede estadual de educação. Foi observado que, mesmo com algumas 
dificuldades na obtenção e análise dos dados, 100% da turma considerou que de 
maneira geral o aplicativo FisicAR contribui de forma positiva na sala de aula. Esse 
era um dos resultados que esperávamos, mesmo com as dificuldades que poderiam 
surgir, que os educandos considerassem o aplicativo como algo positivo, mais uma 
opção de ferramenta para auxiliar no processo de aprendizagem em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Experimento em Realidade Aumentada, Física em 
Realidade Aumentada. 
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ABSTRACT 
 
In recent years the world has been undergoing a profound transformation, we can 
see this change especially with technological advances. In this context of constant 
change, the school could no longer be presented in the same traditional way. One of 
the new technologies that can be used to improve and facilitate the teaching-learning 
is the Augmented Reality (AR). With AR is possible create three-dimensional objects 
that can be easily manipulated. This characteristic of AR can provide greater 
interaction between the student and the object of study, arousing interest and 
curiosity, having thus, greater engagement by the student during class. Therefore, 
we realized that the educational potential of this technology was large and could help 
to break the traditional ways of teaching and learning Physics, due to its innovative 
features, providing new form of representation content. In the present work we 
present a proposal of intervention through the AR, with the objective of breaking the 
traditionalism of the teaching of Physics in basic education, bringing students to a 
much greater reality of Physics as a science and, thus, to arouse curiosity and 
interest The subjects of this discipline. This intervention was done through the 
development of an educational product, an application called FisicAR, which is used 
to aid the execution of physics experiments on collisions for basic education using 
Augmented Reality in Android System. The application was produced using Unity 5 
and Vuforia ™ 5 software, with the programming language C#. The resulting 
educational product was used by a high school 1st year class at a state education 
network. It was observed that, even with some difficulties in obtaining and analyzing 
the data, 100% of the class considered that in general the application FisicAR 
contributes positively in the classroom. This was one of the results that we hoped, 
even with the difficulties that might arise, that the students consider the application as 
a positive, another option of tool to aid in the process of learning in the classroom.  
  
Keywords: Physics Education, Experiment in Augmented Reality, Physics in 
Augmented Reality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desenvolvemos o produto educacional com base na Teoria Cognitiva da 

Aprendizagem. Ela é associada às contribuições no domínio da psicologia 

cognitivista de Jean Piaget, mas também de Bruner, Novak, Ausebel e outros. Essa 

teoria enfatiza a cognição do indivíduo, investigando como se dar os processos 

mentais na aprendizagem, isto é, como o ser humano conhece o mundo em sua 

volta. Não abrangeremos aqui todas as linhas da Teoria Cognitiva e suas prováveis 

implicações no ensino de Física, iremos apresentar o referencial teórico. Também 

faremos uma discussão sobre a prática experimental em sala de aula e por último 

explicaremos o que é Realidade Aumentada e como funciona. 

 

1.1 Referencial Teórico 

 

A Física é uma das ciências mais antigas e importantes na história do 

homem. Sem dúvida alguma, sua grande importância vem das aplicações no estudo 

dos fenômenos naturais e principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias. 

Assim, claramente nota-se a necessidade da Física constar na grade curricular do 

ensino de ciências desde a Educação Básica. Entretanto, o que se observa é que o 

ensino de Física se mantém até hoje preso a uma tendência mais tradicionalista, 

mais direcionada à matemática dos fenômenos. 

O ensino de Física vem tendo no Brasil uma aprendizagem mecânica que 

torna a aprendizagem de armazenamento literal, arbitrário, sem significado dos 

conteúdos abordados. Essa abordagem não requer compreensão dos fenômenos 

físicos e resulta em aplicação mecânica a situações desconhecidas pelos 

educandos.  

Na aprendizagem mecânica o educando não participa da construção do seu 

conhecimento, ele “recebe” a informação a ser aprendida em sua forma final. Mas 

essa forma de ensino não significa ser necessariamente passiva ou meramente 

expositiva, pode ser através do livro didático, aula em laboratório de ciências, ou até 

mesmo por simulação computacional. O enfoque dessa metodologia é forma como o 

ensino de Física está sendo realizado. Segundo Moreira (2012) “qualquer estratégia 

que implicar „copiar, memorizar e reproduzir‟ estimulará a aprendizagem mecânica”. 
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A facilitação da aprendizagem significativa depende muito mais de uma 

nova postura docente, de uma nova diretriz escolar, do que de novas 

metodologias, mesmo as modernas tecnologias de informação e 

comunicação (MOREIRA, 2012, p. 23). 

 

O trabalho visa uma aprendizagem significativa que tenha incorporação 

substantiva, não arbitrária e com significado para cada fenômeno estudado. Isso 

leva a uma aprendizagem significativa, onde, o educando é capaz de compreender o 

conteúdo e de enfrentar situações novas. As condições para aprendizagem 

significativa são o conhecimento prévio adequado e a predisposição do educando 

para aprender, dessa forma a aprendizagem se dar pela interação cognitiva entre o 

conhecimento prévio o novo conhecimento adquirido (SILVA, 2015). 

Nessa perspectiva, produzimos um aplicativo com experimentos de Física em 

RA (FisicAR1), o tema abordado foi colisão, que está presente no cotidiano dos 

educandos e que geravam conflitos entre os conhecimentos prévios e os novos 

conhecimentos apresentados. Com o aplicativo o educando consegue relacionar 

conceito que ele tem sobre as colisões com o conceito na perspectiva da Física. O 

FisicAR foi produzido baseado nos conceitos de aprendizagem significativa proposta 

por David Ausubel. 

Para Ausubel, a aprendizagem “é um processo por meio do qual uma nova 

informação é acoplada a uma estrutura cognitiva particular e específica, prévia, 

conhecida como subsunçor”.  Na interpretação de Moreira (2012) entendemos como: 

 

Aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de 
maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já 
sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-
arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, 
mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já 
existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (MOREIRA, 
2012, p. 2) 

 

Portanto, conseguindo uma relação entre novos conhecimentos e os 

conhecimentos prévios dos educandos, podemos tornar a aprendizagem 

                                            
1
 As letras AR maiúsculas no nome do programa referem-se ao termo Augmented Reality.  
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verdadeiramente significativa para eles, e não apenas torna-los aptos a repetição 

dos procedimentos ensinados, como é praticado na aprendizagem mecânica. 

Devemos ressaltar que a importância desse processo de aprendizagem é que 

os novos conhecimentos adquirem significado para o educando, enquanto os 

conhecimentos prévios vão adquirindo novos significados (MOREIRA, 2012, p. 2). 

 

1.2 Prática experimental em sala de aula 

 

Há décadas pesquisadores em ensino vem estudando formas de melhorar a 

qualidade e as condições do ensino de física. Entre as soluções discutidas pelos 

pesquisadores é a utilização de experimentos didáticos. Essa forma de ensino tem 

vantagens e desvantagens.  

Pouquíssimos professores utilizam experimentos em suas aulas, isso se 

justifica pela predominância de concepções tradicionais de ensino em muitas das 

escolas e a dificuldade de seu enfrentamento. A problemática do ensino de física 

está no fato de que as aulas são frequentemente ministradas através de 

apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de maneira desarticulada e distanciada 

da realidade vivida pelos educandos e pelo os próprios educadores. Nessa 

metodologia, segundo Perrenoud (2000), “o aluno acumula saberes, passa nos 

exames, mas não consegue usar o que aprendeu em situações reais”. 

Alguns professores se restringem aos livros didáticos, tendo o livro como seu 

guia. A pesar da melhora significativa de como os livros abordam os conteúdos 

propostos, eles não sugerem muitas praticas experimentais. Além do mais, em 

muitos casos os livros citam exemplos que não estão presentes na vida cotidiana 

dos educandos, dificultando ainda mais o processo ensino-aprendizagem. 

 

A motivação e o interesse do aluno pela Física não irá se manifestar 
se o conteúdo for repassado de uma forma linear do livro-guia do 
professor para o caderno-receptor do aluno sem que haja, de ambas 
as partes, uma reflexão consistente e aprofundada de seus 
significados, de suas relações específicas e de outras mais 
abrangentes (BONADIMAN; NONNENMACHER, 2003.). 
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Para uma reflexão consistente e aprofundada de seus significados dos 

conteúdos, o educando precisa pôr em prática aquilo que foi estudado. Isso pode ser 

feito utilizando experimentos didáticos. 

A ênfase dos conteúdos presentes no experimento favorece a construção do 

conhecimento pelo educando, mediada pelo professor. O diagrama da Figura 1 

representa as atribuições do educador, o papel do educando como sujeito de sua 

aprendizagem e as principais bases de apoio na construção do conhecimento do 

educando. 

Figura 1 – Diagrama representativo da prática experimental. 

 

Fonte: Autor. 

A melhor forma de desenvolver uma aprendizagem significativa é quando os 

fenômenos físicos são relacionados com o cotidiano do educando. O contexto 

experimental deve relacionar o conhecimento científico com os conhecimentos 

prévios do educando, vivenciados no contexto sociopolítico, familiar, escolar e 

cultural. Essa relação é mediada pelo educador.  

As atividades práticas bem elaboradas assumem importância fundamental na 

aprendizagem significativa do ensino de física e por isso é de grande valor as 

propostas alternativas ao ensino tradicional. 

Existem muitas propostas pedagógicas baseadas em resultados de pesquisa 

em ensino de física. Infelizmente a maioria não chega às salas de aula. As 

experiências que realmente aplicados em salas de aula são pouquíssimas 

(CARVALHO; VANNUCHI, 1996). 

Uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de física é uma 

das maneiras mais eficiente de minimizar as dificuldades de aprender e ensinar 

física de modo significativo e consistente (ARAÚJO; ABIB, 2003). Mas, essa é uma 

proposta distante de ser realizadas em grande parte das escolas. 
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Muitos educadores têm a carga horária super lotada, e aula experimental 

requer disponibilidade de sua carga horária.  Além disso, observamos grande 

desinteresse e despreparo de alguns educadores. Isso pode estar associado à falta 

de motivação, péssima remuneração e de condições de trabalho, o que resulta na 

acomodação ao ensino estritamente teórico-expositivo.  

A relevância da experiência na aprendizagem não é detectada pelos 

instrumentos tradicionalmente usados por alguns educadores. Em alguns casos, 

esse fato pode levar ao conformismo, ou à conveniência, de não dar aula 

experimental por que não faz diferença. Para os educadores que não tem formação 

em física, por exemplo, formados em matemática, a maior dificuldade está no fato de 

nunca vivenciaram atividades experimental durante sua formação. 

Outra dificuldade encontrada é quando a escola não tem laboratório e 

equipamentos, mas isso não se constitui em fator principal para a completa omissão 

de atividades experimentais. Existem alternativas que podem suprir em parte a falta 

de laboratório, por exemplo, experimentos virtuais que podem ser encontrados 

facilmente na internet, ou até mesmo produzidos pelo próprio educador. 

O laboratório didático é peça chave para o aprendizado, porém, existem 

obstáculos que devem ser superados. A utilização de experimentos em ambientes 

virtuais na prática pedagógica contribui tanto quanto experimentos físico. No 

entanto, experimentos virtuais que permitem realizar medidas tem contribuição mais 

significativa do que experimentos virtuais de apenas simulação. 

Segundo Paz (1999), “o implemento de novas tecnologias de informação no 

Ensino pretendem ocasionar o desenvolvimento, aumentar a motivação do aluno, 

despertar interesse e curiosidade, reduzindo assim, assimetrias na qualidade de 

Ensino”. Tecnologias digitais e ambientes virtuais de aprendizagens requerem 

estratégias pedagógicas e habilidades mediadoras diferenciadas por parte dos 

educadores. O educador deve deter conhecimento do recurso utilizado e saber 

como utiliza-lo. 

Experimentos virtuais foram bastante utilizados em laboratório de informática 

das escolas. Em algumas escolas o laboratório não funciona por causa dos 

computadores danificados, ou até mesmos, pelas as máquinas estarem obsoletas e 

os softwares não funcionam. Dessa forma saímos da problemática do laboratório de 

ciência para ir para problemática do laboratório de informática. A solução desse 

impasse é a utilização de aparelhos móveis, como tabletes e smartphone. 
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A utilização de smartphone vem aumentado ano a ano. Esse aumento é 

percebido no dia-a-dia, quando vamos em um shopping center, em um parque, no 

trabalho, etc. Sempre tem alguém com um smartphone acessando alguma rede 

social, ou mesmo, apenas fazendo uma ligação. Essa tecnologia fez uma grande 

mudança na nossa vida em sociedade. Mudou a forma de comunicação, de 

relacionamento e de trabalho (HIGUCHI, 2011). Na Figura 2 temos uma charge que 

reflete a evolução da sociedade na qual os educandos estão inseridos.   

Figura 2 – Evolução humana. 

 

Fonte: Autor. 

Na sala de aula também houve mudanças, os dispositivos móveis fazem parte 

da vida do educando, e não dar para evitar o uso desses aparelhos em atividades 

educacionais. Os smartphone traz mobilidade, portabilidade, interatividade, acesso 

às informações via internet, comunicação por redes sociais, etc. Foi trazido para os 

aparelhos móveis, aquilo que só era possível com o computador. Esses recursos 

afetam as relações sociopolíticas, ética, econômicas e também a aprendizagem. 

Assim, o desenvolvimento de aplicativos educacionais para smartphone com 

Realidade Aumentada (RA), como o FisicAR, pode contribuir muito para ensino de 

Física, cuja finalidade principal é a aprendizagem e não apenas a utilização da 

tecnologia em si. 

O avanço tecnológico para dispositivos móveis foi tão relevante que 

possibilitou uma nova modalidade de ensino, chamado de mobile learning, ou 

simplesmente m-learning. Diversos trabalhos foram desenvolvidos sobre a utilização 

de dispositivos móveis na educação. De acordo com o Banco de teses e 

dissertações da CAPES, foram 52 trabalhos publicados no período de 2003 a 2012, 
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grande parte dos trabalhos é voltada para o ensino superior, aproximadamente 55%, 

e está restrito ao espaço físico de uma sala de aula. Para os níveis fundamental e 

médio foram apenas 8%, e as publicações que não especificaram o nível de ensino 

em seus trabalhos foram cerca de 38% (ALMEIDA, ARAÚJO, 2013). 

Gráfico 1 – Trabalhos na modalidade m-learning publicados por níveis de ensino. 

 

Fonte: ALMEIDA, ARAÚJO, 2013. 

Muitos dos trabalhos publicados na modalidade m-learning estão enfatizando 

mais os aspectos tecnológicos do que os aspectos educativos (SCHELEMMER, 

2007). Como os temas geradores para a aprendizagem devem ser extraídos da 

prática de vida dos educandos, devemos ressaltar os conteúdos envolvidos na 

utilização de dispositivos móveis e relaciona-los com seu cotidiano. 

Sabemos que a assimilação dos conhecimentos teóricos está ligada a 

assimilação dos conhecimentos práticos. Teoria e prática devem andar lado a lado 

para a aprendizagem do educando. Em sala de aula é fundamental que não se dê 

prioridade apenas à teoria, a prática também deve ser incentivada. Como discutimos 

anteriormente, muitos educadores não estão acostumados com a prática e não se 

sentem seguro para elaborar experimentos, além do fato de que muitas das escolas 

não têm laboratório de ciências. A saída para esse problema é utilizar meios 

tecnológicos, como experimentos virtuais. Não devemos substituir o experimento 

físico pelo o virtual, mas utilizar todas as ferramentas que temos disponíveis.  
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Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos 
tempo demais, aprendemos muito pouco, nos desmotivamos 
continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara 
sensação de que em muitas aulas convencionais perdemos muito 
tempo. Podemos modificar a forma de ensinar e de aprender. Um 
ensinar mais compartilhado. Orientado, coordenado pelo professor, 
mas com profunda participação dos alunos, individual e grupalmente, 
onde as tecnologias nos ajudarão muito (MORAN, 1998) 

 

1.3 O que é Realidade Aumentada?  

 

A Realidade Virtual Aumentada, ou simplesmente Realidade Aumentada (RA) 

é uma variação da Realidade Virtual (RV). Enquanto que na RV o usuário visualiza 

apenas o mundo digital, na RA ele ver e realiza interações em tempo real entre o 

mundo físico e virtual.  

A base dessa tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador Ivan Sutherland 

na década de 1960 (SUTHERLAND, 1968). No entanto, foi só na década de 1980 

que realmente surgiu o primeiro projeto de RA. Foi um simulador da cabine do piloto 

de avião, desenvolvido pela Força Aérea Americana. Eles utilizaram a técnica de 

visão ótica direta, misturando elementos virtuais com o ambiente físico (KIRNER, 

2008). 

No início a tecnologia de RA só era acessível aos laboratórios de pesquisa 

avançada, essa tecnologia começou a ser tornar popular e acessível ao público 

geral, com o ARToolkit2, criado em 1999 por Hirokazu Kato e mantida pela 

Universidade de Washington e pela Universidade de Canterbury. O ARToolkit foi a 

primeira biblioteca de software a utilizar o rastreamento óptico com base em 

marcadores3 (ver subseção 1.3.1). Isso reduziu a necessidade de grande poder 

computacional comparada com técnica de visão ótica direta. (ROBERTO, 2012) 

(SANTIN,2008).  

Como visto, existem várias técnicas envolvidas na RA, no entanto, não existe 

definição oficial para o termo. Podemos dizer que a RA é uma tecnologia que 

permite a integração do mundo físico com elementos e conteúdos virtuais (textos, 

                                            
2
 ARToolkit é uma biblioteca de software livre para criação de aplicativos em RA baseado em 

marcador. 

3
 Marcadores são imagens que o programa reconhece como referência para fazer o rastreamento e 

inserir o objeto virtual na sena. 
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imagens bidimensionais, áudio, entre outros), criando um ambiente misto para 

visualização e interação em tempo real (FAUST et al, 2011). Segundo Azuma 

(1997), o sistema de RA deve ter as seguintes características:  

1. Combinação entre real e virtual;  

2. Interação em tempo real;  

3. Registrada em 3D.  

A primeira característica diz que deve existir combinação entre real e virtual. 

Em senas da gravação do filme Piratas do Caribe mostra essa característica. A 

Figura 3a mostra a cena do filme com os atores e a Figura 3b mostra os 

personagens virtuais no cenário real. Em filmes como Avatar, Chueke, etc. utilizam 

RV. 

Figura 3 – Filme - Piratas do Caribe. 

 

Fonte: FORMAGLIO,2012. 

Assim como em alguns filmes, as emissoras de TV também utilizam RA em 

seus programas. Durante a copa do mundo a TV Globo utilizou a Mesa Tática para 

apresentar a formação das seleções. Na Figura 4 pode-se ver os marcadores, na 

Figura 4b podemos visualiza os objetos 3D, os jogadores, na Figura 4c os 

apresentadores olham em direção a um monitor para visualizar os jogadores. Dessa 

forma é nítido a definição 2 de Azuma. 
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Figura 4 – Mesa Tática. 

 

Fonte: GLOBO ESPORTE, 2014
4
. 

Outro programa da TV Globo que geralmente aparece RA é o programa Bem 

Estar. Na Figura 5a, o coração é o objeto 3D. O marcador é um pequeno cubo que 

está sobre a mesa, como é visto na Figura 5b. 

Figura 5 – Programa Bem Estar. 

 

Fonte: BEM ESTAR, 2015
5
. 

                                            
4
 GLOBO ESPORTE, Produção da TV Globo, São Paulo, 2014. Apresentador: Tiago Leifert. 

Comentarísta: Caio Ribeiro. Vídeo na internet (3 min), som., color. Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/copa-das-confederacoes/ videos/v/caio-ribeiro-usa-a-mesa-tatica-para-

mostrar-o-posicionamento-da-selecao-brasileira/2637518/. Acesso em: 28 de junho de 2016. 

5
 BEM ESTAR, Produção da TV Globo, São Paulo, 2015. Apresentadores: Mariana Ferrão e 

Fernando Rocha. Vídeo na internet (14 min), som, color. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/4207480/. Acesso em: 28 de junho de 2016. 
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O único problema com a definição de Azuma é na terceira parte. Atualmente 

já se utilizam objetos 2D, imagens e vídeos, e áudio para interação de RA. Azuma 

fez a definição de RA para a sua época, 1997. 

A mais simples aplicação de RA é através da visualização em monitor de 

computador (screen-based video see-through displays), que representa uma das 

formas mais acessíveis de implementação da RA. Necessita apenas de uma 

webcam, um computador um software de RA (BIMBER; RASKAR, 2006). 

Uma modalidade mais sofisticada é a modalidade que utiliza óculos. É 

sistemas optical see-through, que utilizam lentes parcialmente transmissíveis e 

parcialmente reflexivas, para que o usuário possa olhar através delas e visualizar o 

mundo real e também enxergue imagens projetadas sobre as lentes dos óculos 

(AZUMA, 1997). 

O sistema optical see-through até pouco tempo era muito grosseiro e 

necessitava de grandes aparatos e até mesmo de conexão com o computador. 

Figura 6 –  Óculos com sistema optical see-through. 

 

Fonte: AZUMA, 1997. 

O sucesso da RA é tanto que a Google desenvolveu o projeto Google Glass 

para interação em RA, baseado no sistema optical see-through (Figura 7). O Google 

Glass deu grande passo para o avanço do sistema optical see-through. O projeto 

funcionaria com o sistema Android e era controlado por gestos, o Google Glass teria 

toda funcionalidade de um smartphone com Android, como localização por GPS, 

redes sociais, etc. 

Alguns protótipos chegaram a ser distribuídos para empresas, que pudessem 

desenvolver aplicativos para os óculos, e também para desenvolvedores de 
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software. As primeiras análises do produto apontaram mais problemas do que 

pontos positivos. 

Figura 7 – Google glass. 

 

Fonte: TUDOCELULAR, 2016
6
. 

O problema do Google Glass foi que lançaram antes da hora, o produto ainda 

não estava pronto. A eficiência da bateria era muito baixa, o preço previsto para 

lançamento foi muito elevado, em torno dos 1.500,00 dólares. Apesar do projeto 

inicial ter sido cancelado, uma equipe vai dar continuidade em novo projeto e lança-

lo somente quando ele estiver, de fato, pronto. 

O principal concorrente do Google Glass é o HoloLens da Microsoft. O projeto 

da Microsoft está em faze final, mas, ainda não tem data de lançamento. O 

HoloLens terá o sistema operacional do Windows 10 e processador Intel Atom x5-

Z8100, memória RAM de 2 GB e 64 GB de armazenamento. 

A Figura 8 mostra interação em RA de uma mesa tática como a utilizada pela 

TV Globo, mas aqui, as pessoas estão realmente visualizando os jogadores em 3D. 

Figura 8 – HoloLens. 

 

Fonte: MICROSOFT, 2016
7
. 

                                            
6
 TUDOCELULAR. A Google quer apagar evidências de que o Google Glass existiu. Disponível em: 

<http://www.tudocelular.com/android/noticias/n66466/Google-Glass. html>. Acesso em: 30 de junho 

de 2016. 
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A evolução do sistema optical see-through é o sistema de RA em uma lente 

de contato. Esse sistema já foi visto em cenas de filmes, um deles é o filme Missão 

Impossível - Protocolo Fantasma. Em uma cena do filme, o agente secreto Trevor 

Hanaway (Josh Holloway) procura um criminoso, para isso ele utiliza uma lente de 

contato que conectada a um smartphone realiza reconhecimento facial das pessoas 

no seu campo de visão e mostra para o usuário a identificação de cada um na cena 

(Figura 9). 

Tal tecnologia está muito mais perto de se tornar realidade do que 

imaginávamos. A tecnologia das lentes está sendo desenvolvida por pesquisadores 

da Universidade de Washington. Eles criaram lentes de contato semitransparentes 

com sistema eletrônico integrados impresso. O sistema é composto por circuitos de 

controle e de comunicação e antenas para comunicação sem fio. 

Existem diversas aplicações possíveis para essas lentes, por exemplo, 

motoristas poderia ver a velocidade de um veículo projetado no para-brisa, 

empresas de games poderia usar as lentes de contato para imergir completamente 

jogadores em um mundo virtual, no setor de comunicações, as pessoas poderiam 

navegar na Internet em uma tela virtual projetada no ar e só elas seriam capazes de 

ver. As possibilidades de aplicações são inúmeras. 

Figura 9 – Cena do filme Missão Impossível - Protocolo Fantasma. a) olho do agente 

secreto Trevor Hanaway com lentes de contato com sistema de RA para 

reconhecimento facial. b) imagem do reconhecimento facial vista na 

perspectiva do agente. 

 

Fonte: MISSÃO, 2011
8
. 

                                                                                                                                        
7
 MICROSOFT. Hololens. Disponível em: < https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us>. 

Acesso em: 28 de julho de 2016. 

8
 MISSÃO Impossível - Protocolo Fantasma. Direção: Brad Bird. Produção: Tom Cruise, J. J. Abrams 

e Bryan Burk. Paramount Pictures, 2011. Filme (132 min.): DVD, sonoro, color. Dublado. 
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O objetivo dos pesquisadores era demonstrar a tecnologia básica e a certeza 

de que a lente funcionaria e que era segura (LINGLEY et al, 2011.). O protótipo 

contém um circuito elétrico e diodos emissores de luz (LED) para projeção das 

imagens. A lente desenvolvida por eles tinha apenas um pixel, mas os 

pesquisadores pretendem desenvolver lente multipixel. A lente foi testada em 

coelhos, o LED ficou ligado por até 40 minutos para analisar possíveis danos aos 

olhos dos animais. Os resultados não mostraram nenhum efeito adverso.  

Este é um pequeno passo em direção das lentes de contato implementadas 

com RA. Em um futuro próximo veremos pessoas passeando na rua com lentes de 

contato com RA, como se fosse algo tão comum como os smartphones são hoje. 

Figura 10 – Protótipo de ente de contado com sistema RA
9
. 

 

Fonte: LINGLEY et al, 2011. 

Como no filme Missão Impossível - Protocolo Fantasma, apesar de as lentes 

de contatos ainda estarem em desenvolvimento, a tecnologia de RA já e está sendo 

incorporada a da segurança. O sistema utilizado é o screen-based video see-through 

displays, ou seja, pelo o computador e uma webcam. 

                                            
9
 a) uma lente de contato com multipixel através de LED, chip (1), coletor de energia / circuito controle 

(2), antena (3), e interconexões (4). Esses subsistemas estão encapsulados num polímero 

transparente (5), criando um sistema de projeção imagens virtuais (6) perceptível pelo olho do 

usuário. b) fotografia de um sistema de lentes de contato construída com monopixel. c) fotografia da 

lente de contato alimentada por uma antena dipolar colocada sobre o olho de um coelho vivo, e que 

mostra a emissão luminosa do pixel na lente 
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 Por causa do aumento na segurança durante a Olimpíada de 2016, no Rio de 

Janeiro, 14 aeroportos brasileiros utilizaram uma tecnologia de reconhecimento 

facial baseado em RA. Quando um passageiro se aproxima a câmera capta a 

imagem do rosto e compara com o banco de dados da Receita Federal e da Interpol 

para fazer o reconhecimento. Na Figura 11 temos a imagem do reporte Marcos 

Losekann testando reconhecimento facial baseado em RA.  

Figura 11 – Imagem do reconhecimento facial do reporte Marcos Losekann em um dos 

14 aeroportos que estavam utilizando reconhecimento facial baseado em 

RA.   

 

Fonte: JORNAL NACIONAL, 2016
10

. 

 

A tecnologia de RA não se restringe apenas ao entretenimento e a segurança, 

desde 1997 vários projetos estão sendo elaborados na área da medicina. Nesse 

mesmo ano, um grupo de pesquisadores da Hughes Research Laboratories realizou 

exame do ventre de uma mulher grávida com um sensor de ultrassom, gerando uma 

representação 3D do feto dentro do útero e exibindo em RA (AZUMA,1997.). O 

                                            
10

 JORNAL NACIONAL, Produção da TV Globo, São Paulo, 2016. Apresentador: William Bonner. 

Repórter: Marcos Losekann. Vídeo na internet (2 min), som, color. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/07/reconhecimento-facial-passa-ser-usado-em-14-

aeroportos.html>. Acesso em: 28 de junho de 2016. 
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objetivo é de um dia essa técnica tornar possível a construção de um estetoscópio 

3D para exames médicos. 

Figura 12 – Feto virtual dentro do útero da paciente grávida. 

 

Fonte: AZUMA,1997. 

Atualmente na medicina existem equipamentos com sistema de RA baseada 

em projeções de imagens (RA espacial), que é uma modalidade onde imagens são 

projetadas sobre a superfície tridimensional. Os enfermeiros da equipe de uma 

unidade cirúrgica pediátrica do Wolfson Children's Hospital desenvolveram um 

dispositivo de realidade aumentada, o VeinViewer, que pode ser utilizado para 

punção venosa11, principalmente em pacientes pediátricos que é mais difícil localizar 

as veias (HESS, 2010). Atualmente já existe uma versão mais compacta do 

dispositivo, (Figura 13a). 

O VeinViewer usa luz infravermelha que é dirigida sobre a pele do paciente 

para detectar a presença de hemoglobina no sangue. Uma câmera de infravermelho 

capta a imagem e envia para o computador para análise e projeta uma imagem das 

veias de volta para a pele do paciente.  As veias aparecem como linhas escuras 

contra um fundo verde (Figura 13b). Com esse dispositivo a taxa de sucesso em 

primeiras tentativas de punção venosa que era de 49%, sem o uso do VeinViewer, 

subiu para 80% (HESS, 2010). 

                                            
11

 Punção venosa é a introdução de uma agulha na veia para injetar medicamentos ou extrair sangue. 
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Figura 13 – a) Imagem do VeinViewer Flex, versão portátil do VeinViewer. b) Imagem 

das veias gerada pelo VeinViewer Flex. 

 

Fonte: VEINVIEWER,2016
12

. 

A modalidade que apresenta maior potencial para aplicação em RA de 

imediato, é a que utiliza dispositivo móvel, sistema video see-through, que está ao 

alcance dos usuários de smartphones, tabletes, etc. Apesar de que os dispositivos 

móveis são tão populares, os aplicativos e games com recursos em RA são 

desconhecidos pela maioria dos usuários.  

Em julho de 2016 a Nintendo13 lançou o game Pokémon GO para 

smartphones e virou “febre” mundial. Foi o primeiro game que utiliza a tecnologia de 

RA a fazer tanto sucesso. O game utiliza geolocalização em vez de imagens e 

objetos como marcadores. 

O objetivo do game é capturar os Pokémon14 distribuídos pela cidade. Os 

criadores do game colocaram Pokémon em pontos importantes das cidades, como 

museus, parques, zoológicos, etc. O objetivo era estipular as pessoas a 

frequentarem esses lugares. 

Como vimos a RA tem um “leque” infinito de possibilidades, além de atrair a 

atenção do espectador, traz interação lúdica entre o mesmo e os objetos virtuais. Foi 

por esse motivo que decidimos desenvolver um aplicativo educacional para 

smartphone com essa tecnologia. 

  

                                            
12

 VEINVIEWER. Veinviewer: O GPS Vascular. Disponível em: <http://www.veinviewer.com.br/>. 

Acesso em: 10 de agosto de 2016. 

13
 A Nintendo é uma empresa japonesa de jogos eletrônicos fundada em 1889. 

14
 São animais da história do anime Pokémon, que são usados em batalhas lutando um contra o 

outro. 
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Figura 14 – Sena do game Pokémon GO. 

 

Fonte: PALAZUELOS, 2016
15

. 

1.3.1 Como funciona a Realidade Aumentada? 

 

Vimos que podemos encontramos diversos sistemas de RA em laboratórios 

de pesquisa, na segurança, nas indústrias e no entretenimento. Nessa subseção 

apresentaremos o funcionamento de alguns desses sistemas.  

Para desenvolver qualquer interação em aplicações em RA, primeiramente 

devemos criar os objetos virtuais (imagens, vídeos, áudio, objeto 3D, etc) e seu 

respectivo marcador, e cadastra-los no software de RA. O tipo de marcador e forma 

de cadastrá-lo vai depender do software que for utilizado.  

Existe alguns tipos de marcadores, cada um com suas especificidades. Um 

dos primeiros marcadores foi do tipo Fiducial (Figura 15), que é um quadrado com 

bordas pretas. No centro inserir um padrão único, podendo conter imagens, 

poligonais ou até mesmo uma palavra, essa região é conhecida como template. 

Ainda na Figura 15 temos o marcador baseado em ID, esses marcadores são 

compostos por uma matriz de quadrados pretos e brancos. Nos marcadores 

fiduciais, o reconhecimento é feito por comparação, já no baseado em ID o 

reconhecimento é por leitura direta de cada um dos elementos da matriz, assim é 

extraído o código e o marcador é identificado. 

                                            
15

 PALAZUELOS, F. „Pokémon GO‟, os motivos que alçaram ao fenômeno o jogo de realidade 

aumentada. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/12/tecnologia/1468336791_763102. 

html. Acesso em: 13 de fevereiro de 2016. 
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O marcador tipo Data Matrix, é outro marcador baseado em um padrão de 

quadrados pretos e brancos compondo uma matriz. A diferença entre o 

reconhecimento dos marcadores ID e os do tipo Data Matrix é que no segundo, o 

código, segue o padrão comum dos códigos de barra 2D encontrado em produtos 

comerciais, determinados pela ISO/IEC 16022:200616, devido a isso, esse valor é 

fixo em 2235 códigos (KAN, 2011).. 

Inicialmente empregado para catalogar peças na produção de veículos 

durante a fabricação de veículos, o QR Code também é um código de barras 

bidimensional, assim como o Data Matrix (KAN, 2011). O QR Code se tornou muito 

popular e ganhou muitos adeptos pela vantagem de armazenar uma grande 

quantidade de dados, devido ao maior número de configurações dos elementos da 

matriz de quadrados brancos e pretos. 

O marcador separado foi desenvolvido pela Sony para o jogo Eye of 

Judgment. É um caso especial dos marcadores baseado em ID. Nesses marcadores 

os códigos ficam localizado em duas bordas opostas, podendo ser inseridas 

qualquer informação na região central (ROBERTO, 2011).  

O marcador de borda é idêntico ao marcador separado, a única diferença é 

que o primeiro utiliza código nas quatro bordas em vez de apenas duas. Esse fator 

aumenta o número de configurações dos códigos dos marcadores (ROBERTO, 

2011). 

Os marcadores da Figura 15 precisam de bordas ou devem estar em formato 

quadrilátero. A tecnologia de RA mais recente utiliza os marcadores compostos por 

um conjunto de pontos distribuídos aleatoriamente, podendo ter qualquer forma, ser 

imagens, ser um texto, etc. 

  

                                            
16

 Disponível em:  http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber= 

44230. Acesso em: 3 de agosto de 2016. 



29 

 

 

Figura 15 – Alguns dos tipos mais populares de marcadores. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O reconhecimento é feito pelo o padrão do contraste e os polígonos no 

marcador. Na Figura 16 temos o marcador do nosso aplicativo, FisicAR. Na imagem 

podemos observar os pontos registrados pelo o software. Como pode ser utilizado 

todo tipo de imagens, colorida, preto e branco, circular, quadrada, etc., o número de 

marcadores para esse tipo é praticamente ilimitado. 

Figura 16 – Marcador por Pontos Aleatórios, imagem registrada pelo software. 

 

Fonte: Autor. 

 



30 

 

 

A utilização de marcadores foi um avanço na tecnologia de RA, antes 

utilizava-se algoritmos de visão computacional para calcular a posição da câmera 

para fazer o rastreamento e inserir o objeto virtual na sena. Essa técnica exigia 

muito poder computacional (ROBERTO, 2012). 

Com os marcadores a posição da câmera é determinada por uma matriz 3x4, 

matriz transformação, composta pelos parâmetros de posicionamento da câmera, da 

imagem da câmera e do marcador (SANTIN,2008). Essa técnica é chamada de 

rastreamento ótico. A Figura 17 representa a multiplicação de uma matriz 

transformação T por um ponto no marcador (Xm,Ym,Zm), para obter o ponto 

correspondente no sistema de coordenadas para a câmera (Xc,Yc,Zc). 

Figura 17 – Matriz de transformação de um ponto no marcador para um ponto no 

sistema de coordenadas para a câmera. 

 

Fonte: SANTIN,2008. 

O cálculo é feito em tempo real para posicionar o objeto virtual sobre o 

marcador. A Figura 18 apresenta a relação entre o sistema de coordenada do 

marcador, da imagem da câmera e da câmera. 

Figura 18 – Representação da relação entre os sistemas de coordenadas do 

marcador, da imagem da câmera e da câmera. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 



31 

 

 

Quando o objeto virtual já está cadastrado com o seu respectivo marcador, é 

momento de usar o software de RA. Para isso basta abrir o software e colocar o 

marcador posicionado em frente a câmera, como é visto na Figura 19. 

Quando o marcador é posicionado no campo de visão da câmera o Software 

de RA calcula em tempo real a posição do marcador em relação a câmera e 

posiciona o objeto 3D sobre o marcador. O resultado é visto no display do aparelho. 

Figura 19 – Funcionamento da R. A. 

 

Fonte: DOMHAN, 2010. 

Além dos marcadores, existem técnicas de rastreamento por geolocalização, 

utilizando GPS, como a que foi incorporada no game Pokémon GO, que já vinha 

sendo desenvolvida no game SpecTrek17 (Figura 20). Nessa técnica os objetos 

virtuais são posicionados pelas coordenadas geográficas.  

  

                                            
17

 Game de caça fantasma para sistema Android com RA em geolocalização. 
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Figura 20 – SpecTrek. a) imagem da localização geográfica dos fantasmas do game. b) 

sena da captura do fantasma em uma paisagem real. 

 

Fonte: GOOGLE PLAY, 2016
18

. 

O rastreamento por geolocalização também é utilizado para navegação, os 

chamados browser AR. Um exemplo de browser AR é o aplicativo Wikitude Drive 

(Figura 21). Funciona como um GPS, mas a cena da estrada e o percurso aparecem 

simultaneamente na tela do aparelho. 

Figura 21 – Wikitude para navegação AR em carros. 

 

Fonte: JACKSON, T. et al, 2011. 

Por último temos a localização sem marcadores, como no game EyePet 

(Figura 22). O game faz um reconhecimento espacial do local para depois posicionar 

o personagem. A Interação é feita através de gestos do usuário. 

  

                                            
18

 GOOGLE PLAY. SpecTrek. Disponível em: < https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 

spectrekking.full&hl=pt_BR>. Acesso em 4 de agosto de 2016. 
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Figura 22 – Game EyePet. 

 

Fonte: PLAYSTATION, 2009
19

.  

1.4 Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo apresentaremos alguns trabalhos relacionados com o nosso 

projeto, além dos trabalhos anteriores produzidos pelo o autor dessa dissertação. 

Seguiremos ordem cronológica para apresentar os trabalhos publicados na 

literatura. 

O autor tem experiência com simuladores em RA para ensino de ciências, 

especificamente Astronomia. Em 2013 no I Alagoas CAIITE (Congresso Acadêmico 

Integrado de Inovação e Tecnologia) foi apresentado o trabalho intitulado “Realidade 

Aumentada: Uma Ferramenta para o Ensino de Ciências”, com autoria de Edmilson 

Souza Barreto e Simone de Oliveira Tenório. 

O trabalho tratava da produção de uma apostila sobre o planeta Terra, um 

jogo da memória em RA, um jogo de trilha em RA e um quebra-cabeça em RA, que 

servem como instrumento de ensino para serrem utilizados em aula de astronomia 

(Figura 23).   

O recurso de RA incorporado na apostila foi desenvolvido com o software 

Aumentaty Author, e os objetos 3D de todos os projetos foram construídos com o 

software 3Ds Max®. A apostila contém 10 animações em RA, cada uma para um 

aspecto físico do planeta Terra. 

O Jogo da Memória em Realidade Aumentada foi desenvolvido com o 

ARToolkit. No jogo os marcadores ficam virados para baixo e o jogador tenta achar 
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Acesso em: 4 de agosto de 2016. 
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os pares correspondentes. São 20 marcadores, os objetos virtuais para os 

marcadores são os 8 planetas do sistema solar, a Lua e o Sol. 

O Jogo Exploração Espacial foi construído com o FLARAS (Flash Augmented 

Reality Authoring System), ele narra uma história futurística, onde a Terra está sem 

recursos para sustentar a vida, devido a poluição e a extração desordenadas dos 

recursos naturais do planeta. O objetivo do jogo é buscar ozônio, oxigênio, água e 

antimatéria (que pode ser utilizada como fonte de energia) para salvar a Terra. 

Vence o jogo quem conseguir obter primeiro os quatro recursos.  

Cada jogador possui 4 naves espaciais e cada nave pode pegar apenas um 

dos 4 recursos. Da largada até a chegada, os jogadores poderão encontrar 

obstáculos como chuva de meteoro, asteroides, buraco negro entre outros, além de 

poderem cair nas casas com o símbolo “?”. Nesse caso o jogador deve retirar uma 

carta que contém uma pergunta para ser respondida, caso acerte a resposta, irá 

adiante o número de casa correspondente ao nível da pergunta, se errar volta esse 

mesmo número.  

As perguntas foram baseadas na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), 

elas têm três níveis de dificuldades. Com esse jogo os educandos aprendem alguns 

conceitos em astronomia e se preparam para as provas da OBA. 

Figura 23 – a) Apostila – A Terra em Realidade Aumentada. b) Jogo da Memória em 

Realidade Aumentada. c) Jogo Exploração Espacial. 

 

Fonte: Autor 

O trabalho foi bem aceito pela banca avaliadora do evento, isso rendeu aos 

autores o Prémio de Excelência Acadêmica20. 

A seguir iremos apresentar alguns trabalhos de outros autores com tema de 

RA aplicado na educação. 
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 Premiação atribuída aos trabalhos que se destacaram durante o evento. 
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1.4.1 Simulação de Realidade Aumentada e Simulação de Corpo Rígido para 

eduentretenimento. 

 

Philip Buchanan e sua equipe do HIT Lab NZ da Universidade de Cantuária 

desenvolveram um conjunto de ferramentas para simulações de experimentos de 

corpo rígido em RA. Essas simulações tratam de um game de 

“eduentretenimento”21. 

Na Figura 24 temos uma catapulta para lançar uma caixa pequena sobre a 

parte superior da caixa maior. A linha tracejada mostra o movimento pretendido para 

alcançar o objetivo. 

Figura 24 – Simulação de uma catapulta. 

 

Fonte: BUCHANAN, et al, 2009. 

Com uma ferramenta simples, os autores apresentaram uma nova maneira de 

utilizar RA como simulação de experimento de corpo rígido. Eles pretendem usar o 

kit de ferramentas com estudantes para avaliar as questões de percepção da física 

de corpo rígido com a utilização desses simuladores. 

1.4.2 Simulação de Experimentos Educacionais de Física em Realidade Aumentada. 

 

Em 2008 Hannes Kaufmann e Bernd Meyer apresentaram um trabalho na 

Conferência Internacional de Computação Gráfica e Técnicas Interativas em Nova 
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 Eduentretenimento são atividades de entretenimento, especialmente jogos de computador, com um 

aspecto educacional. 
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Iorque. Eles apresentaram um simulador em RA, PhysicsPlayground, para ensino de 

mecânica. 

No simulador os educandos constroem e estudam seus próprios 

experimentos em um mundo virtual tridimensional. No PhysicsPlayground existem 

uma variedade de ferramentas que estão disponíveis para análise da massa, forças 

entre outras propriedades dos objetos antes, durante e após as experiências. 

Na Figura 25 temos a simulação de um experimento de colisão entre dois 

corpos, A e B. Na Figura 25a, em 1, inicia a simulação dos dois objetos. Em 2 

mostra o objeto A se movendo com velocidade vA(t) em direção ao objeto B, que por 

sua vez, se movem com velocidade vB(t). Depois, em 3, eles colidem inelasticamente 

e seguem juntos.  

Figura 25 – a) visualização do progresso de simulação de um exercício escolar 

utilizando o PhysicsPlayground. b) análise de saída dos dados dos 

corpos A e B. 

 

Fonte: KAUFMANN; MEYER, 2008. 

Os valores das grandezas físicas são mostrados no gráfico da Figura 26 b. Os 

dados do experimento são obtidos com o próprio PhysicsPlayground. 

O PhysicsPlayground foi testado apenas por membros do Grupo de Mídia 

Interativa da Universidade de Tecnologia de Viena. Como os educandos podem 

construir modelos virtuais de experimentos para estudar as propriedades físicas, 

esse simulador pode ser de grande importância para o ensino de mecânica. Os 

autores pretendem realizar pesquisa da aplicabilidade desse simulador em sala de 

aula incluindo educadores e estudantes de física de diferentes graus de 

escolaridade. 
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1.4.3 O Uso de Realidade Virtual e Aumentada na Visualização do Fluxo do Campo 

Magnético de um Motor de Indução Monofásico. 

 

Jucélio Costa de Araújo em seu trabalho no Mestrado em Ciência na 

Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

desenvolveu, a partir do ArtoolKit, o sistema PVVAC (Protótipo de Visualização 

Virtual e Aumentada do Campo Magnético) para estudo do campo magnético criado 

por um motor de indução monofásico durante o seu funcionamento. 

Ao iniciar o sistema o usuário poderá escolher no menu inicial, qual o tipo de 

interação, RV ou RA, para a visualização do campo magnético do motor.  

Na opção RV aparecerá uma réplica do motor no monitor do computador em 

um ambiente virtual. 

Figura 26 – a) motor real, placa de comunicação e o ambiente virtual no computador. 

b) representação virtual do motor elétrico em funcionamento. 

 

Fonte: ARAÚJO, 2008. 

Na Figura 26a, podemos ver a imagem do motor real, a placa de 

comunicação e o ambiente virtual na tela do computador. Para visualizar o 

funcionamento do motor elétrico no ambiente virtual é preciso colocar o motor real 

em funcionamento. A placa de comunicação conecta o motor elétrico ao computador 

para informar ao sistema PVVAC que o motor elétrico está ligado. Para melhorar a 

visualização do campo magnético do motor, é possível desmontar o motor elétrico 

na representação virtual em pleno uso (Figura 26b). 

Depois desse procedimento, pode ser visualizado o campo magnético dentro 

do ambiente virtual e o usuário pode interagir com o motor em RV. 

Na opção RA aparecerá a imagem do motor real e o campo magnético em 

RA. Toda interação que pode ser realizada no ambiente em RV, também podem ser 

realizadas no ambiente em RA. A Figura 27 ilustra essa interação. 
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Figura 27 – a) visualização do motor elétrico com o marcador. b) visualização da 

interação em RA. 

 

Fonte: ARAÚJO, 2008. 

A avaliação do sistema PVVAC foi feita por um grupo de trinta alunos e dois 

professores na disciplina de eletroeletrônica do curso técnico em manutenção e 

redes de computadores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos em Goiás. 

Para o autor da dissertação, a avaliação realizada com o protótipo 

demonstrou que o mesmo conseguiu atingir os seus objetivos como recurso didático. 

1.4.4 SimulAR: desenvolvimento de um software utilizando técnicas de realidade 

aumentada para simular fenômenos físicos. 

 

O SimulAR é um software em RA para estudo de projétil, podendo ser 

utilizado para estudos de queda livre, lançamento oblíquo, entre outros fenômenos. 

Foi desenvolvido por Douglas S. Ferreira e sua equipe, membros do grupo de 

pesquisa TDAC (Tecnologia Digital e Aquisição do Conhecimento) da Universidade 

Estadual da Paraíba. 

Figura 28 – a) simulação do movimento circular. b) simulação do lançamento oblíquo. 

 

Fonte: FERREIRA, et al, 2011. 



39 

 

 

 

A avaliação da utilidade do software foi feita por oito estudantes do Mestrado 

em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Eles 

eram professores de Física da educação básica da rede de ensino público e privado 

da cidade de Campina Grande. Com base nessa avaliação os autores concluíram 

que o SimulAR poderia ser utilizado como um instrumento auxiliar para o ensino de 

Física. 

1.4.5 Objeto de Aprendizagem de lançamento oblíquo com Realidade Aumentada. 

 

Esse trabalho foi desenvolvido por Raryel C. Souza no PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), sob orientação do professor Dr. 

Claudio Kirner, ambos também desenvolveram o FLARAS, software de código 

aberto, que foi utilizado por nós para construir o Jogo Exploração Espacial. Esse 

experimento em RA simula o lançamento oblíquo de um projétil lançado por um 

canhão. O objetivo é alcançar o alvo, mas para isso o usuário deve calcular o ângulo 

e a velocidade de lançamento do projétil, em seguida inseri-los no simulador. 

Na aplicação existem dois marcadores, um para o canhão e outro para o alvo, 

os dois podem ser colocados em qualquer distância um do outro. Na Figura 29 é 

mostrado a trajetória de dois lançamentos. Quando o projétil não alcança o alvo, 

aparece uma mensagem informando que errou (SOUZA; KIRNER, 2012). 

Figura 29 – Simulação do lançamento oblíquo do projétil. 

 

Fonte: SOUZA; KIRNER, 2012. 
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Esse simulador de lançamento oblíquo tem capacidade de auxiliar o educador 

em aulas sobre o tema. Os autores disponibilizaram gratuitamente o projeto e o 

manual de instruções na internet.  

1.4.6 Criando Livros Interativos de Física com Realidade Aumentada. 

 

Andreas Dünser e sua equipe criaram três livros educacionais que ensinam 

conceitos de eletromagnetismo em RA (AR book), nesses livros contém simuladores 

dos fenômenos estudados (Figura 30).  

Figura 30 – Apresentação do simulador do motor elétrico no AR book. 

 

Fonte: DÜNSER, et al, 2012. 

Para verificar a eficácia na aprendizagem dos educandos, os autores 

elaboraram um estudo piloto com dez educandos no ensino médio. Cinco 

educandos utilizaram os livros com os diagramas em RA, enquanto os outros cinco 

utilizaram livros sem RA.  

Os educandos responderam questionário inicial, o pré-teste, um questionário 

depois do estudo com os AR books, o pós-teste, e um teste de retenção aplicado um 

mês depois da utilização dos AR books. 

Segundo os autores, os educandos que utilizaram os AR books apareceram 

maior desempenho, quando comparados com aqueles que não utilizaram os AR 

books. O Gráfico 2 mostra a representação do percentual de respostas corretas por 

educandos que utilizaram os AR books, grupo AR, e por educandos que não 

utilizaram os AR books, grupo NAR. 
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Gráfico 2 – Percentual de respostas corretas no teste de retenção. 

 

Fonte: DÜNSER, et al, 2012. 

Considerando os resultados do Gráfico 2, os conteúdos estudados através 

dos AR books ficaram consolidados por mais tempo, mostrando que os educandos 

tiveram uma aprendizagem significativa para sua vida. Portanto, segundo os 

autores, os resultados para esse teste piloto indicaram que os AR books têm 

potencial para melhorar o entendimento dos fenômenos estudados pelos 

educandos.  (DÜNSER, et al, 2012, p. 107-114). 

1.4.6 Ferramenta de apoio ao ensino de física utilizando Realidade Aumentada. 

 

Essa ferramenta de apoio ao ensino de física foi desenvolvida com o 

ARToolKit, por Márcio Augusto Carvalho Viegas, Marcelo Bernardes Vieira e Rodrigo 

Luis de Souza da Silva. Nesse trabalho foram elaborados quatro simuladores, um de 

colisão elástica entre blocos rígidos, outro de lançamento vertical para cima e queda 

livre, um da descida de um bloco sobre um plano inclinado, o último foi do pêndulo 

simples. 

Nessas simulações é possível mudar algumas das grandezas física utilizando 

os marcadores. Na Figura 31a temos o marcador que modifica os valores das 

grandezas físicas como velocidade inicial de um dos blocos, energia cinética de 

lançamento, posição do cubo no plano inclinado e o comprimento do fio do pêndulo. 

Na Figura 31b temos o marcador responsável por iniciar a simulação. 
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Figura 31 – a) marcador R, marcador que modifica os valores das grandezas físicas. b) 

marcador player, marcador responsável por iniciar a simulação. 

 

Fonte: VIEGAS, et al, 2012. 

Na simulação de colisão elástica entre blocos rígidos é utilizado o marcador 

da Figura 32a. Para ativar a animação devemos colocar o marcador player na cena, 

e depois podemos retira-lo. Se realizarmos uma rotação no marcador R, a 

velocidade inicial de um dos blocos é modificada, e se realizarmos uma rotação no 

marcador da colisão, mudamos as massas dos blocos. 

Figura 32 – a) marcador para simulação de colisão elástica entre blocos rígidos. b) 

visualização dos blocos quando o marcador é inserido na cena. 

 

Fonte: VIEGAS, et al, 2012. 
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Em lançamento vertical (Figura 33), a rotação do marcador R provoca 

mudança na energia cinética de lançamento da esfera. Já uma rotação no marcador 

lançamento vertical, é alterado o valor da massa da esfera. 

Figura 33 – a) marcador para simulação de lançamento vertical. b) visualização da 

esfera quando o marcador é inserido na cena. 

 

Fonte: VIEGAS, et al, 2012. 

A terceira simulação é do plano inclinado, nela também podemos fazer 

alterações nos dados. Ao rotar o marcador R na cena, mudamos a posição do cubo 

na rampa, e ao rotar o marcador plano inclinado alteramos o valor do ângulo de 

inclinação do plano. 

Figura 34 – a) marcador para simulação do plano inclinado. b) visualização do bloco 

no plano inclinado na cena. 

 

Fonte: VIEGAS, et al, 2012. 
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O último simulador é do pêndulo simples (Figura 35), nele podemos alterar o 

comprimento do fio fazendo uma rotação no marcador R. 

Figura 35 – a) marcador para simulação do pêndulo simples. b) pêndulo visualizador 

na cena. 

 

Fonte: VIEGAS, et al, 2012. 

Todos os dados dos quatro simuladores são apresentados na tela do 

computador, permitindo que o usuário possa realizar os cálculos e conferir se condiz 

com os valores da simulação. 

A análise dos simuladores foi realizada pelos próprios autores, os mesmos 

concluíram que os conceitos físicos foram corretamente implementados e que 

poderiam ser explicados utilizando essa ferramenta. Eles tiveram como perspectiva 

futura, a avaliação do projeto com estudantes do Centro de Ciências da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

1.4.7 Um Sistema de Leitura de Feedback em Realidade Aumentada para apoiar a 

Comunicação de Alunos e Professores. 

 

Em toda sala de aula, após o educador apresentar um conteúdo novo, 

sempre tem algum educando com dúvida ou querendo fazer um comentário. Em 

muitos casos eles ficam em silêncio devido a vergonha ou medo de algum 

constrangimento. Pensando nisso, um grupo de engenheiros da Universidade Carlos 

III de Madri, na Espanha, criaram um sistema para aulas com feedback em RA para 

apoiar a comunicação entre educador e educando, o Sistema ALF (Augmented 

Lecture Feedback) (ZARRAONANDIA, 2013).  
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O sistema utilizado pelos autores foi composto por óculos de RA, um 

Microsoft Kinect, um computador e um Datashow (Figura 36). Os óculos de realidade 

aumentada permitem que o educador veja símbolos acima de cada educando, 

mostrando o seu estado em relação ao conteúdo da aula, se tem alguma dúvida, se 

não entenderam, etc. 

Figura 36 – Imagem adaptada. Esquema do funcionamento do Sistema ALF. 

 

Fonte: ZARRAONANDIA, 2013. 

A fim de verificar se o Sistema ALF poderia fornecer um apoio eficaz para a 

comunicação e interação durante as aulas, foi conduzida uma palestra em um curso 

universitário utilizando esse sistema. Os universitários utilizaram sues aparelhos 

móveis para interagir com a aula, enquanto que o professor controla o sistema e 

software de apresentação através de movimentos capturados pela câmera do 

Microsoft Kinect (Figura 37).  

Segundo os autores do projeto, o sistema mostrou que é capaz de ajudar 

educadores através de feedback dos educandos, principalmente aqueles que 

ministram aulas para um grande número de pessoas. 
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Figura 37 – a) professor ministrando a aula com óculos de RA. b) e c) interação por 

parte dos estudantes. 

 

Fonte: ZARRAONANDIA, 2013. 

1.4.8 Ferramentas de apoio ao ensino de componentes de subestações de Energia 

Elétrica com uso de Realidade Virtual e Aumentada. 

 

Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal 

de Uberlândia desenvolveram, com a biblioteca NyARToolKit22, ferramentas de 

apoio ao ensino de componentes de subestações de energia elétrica com uso de RV 

e RA.  O projeto envolve um conjunto de modelos tridimensionais de equipamentos 

de subestação de energia elétrica. Na Figura 38 podemos ver um dos modelos, trata 

da animação em RA do reator de uma subestação de energia elétrica.  

Figura 38 – Reator em Realidade Aumentada. 

 

Fonte: CARDOSO, et al, 2014. 

Para saber se a ferramenta era realmente eficaz na prática, os autores 

escolheram cinco professores e dez alunos do curso de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Uberlândia para fazerem uma avaliação do projeto. 

                                            
22

 É uma variação do ARToolkit para desenvolvimento em Windows, MacOS, Android e iOS. 
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Os professores concordaram que essas ferramentas são muito úteis em sala 

de aula. Os autores pretendem futuramente viabilizar o uso das ferramentas em sala 

de aula e possivelmente, ser der tudo certo, estender para outras universidades. 

1.4.8 Coleção de livros didáticos da editora FTD. 

 

A editora FTD desde 2012 vem lançando coleções de livros didáticos em 

recursos de RA. Existem duas coleções que foram publicadas.  

 Coleção de Ciências: Ciências Novo Pensar 

A coleção Ciências Novo Pensar compõe livros didáticos que fazem parte do 

nível do Fundamental II, isto é, do 6º ao 9º ano. A coleção dispõe de um aplicativo 

para cada livro, ou seja, um para cada ano, mas para o 9º ano, a editora lançou dois 

livros distintos, totalizando 5 aplicativos. Cada aplicativo vem com 12 objetos em RA, 

somando no total 60 objetos para a coleção completa. 

Na Figura 39 é apresentado alguns dos objetos em RA da coleção Ciências 

Novo Pensar.   

Figura 39 – Imagem dos objetos em RA dos livros da coleção Ciências Novo Pensar. 

 

Fonte: FTD, 2016
23

. 
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 FTD. Conheça a FTD Digital. Disponível em: < http://digital.ftd.com.br/conheca.php>. Acesso em: 9 

de agosto de 2016. 
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 Coleção Biologia 

Na Coleção Biologia contém 3 aplicativos para os livros didáticos de biologia 

do Ensino Médio. Diferentemente da Coleção Ciências Novo Pensar, cada aplicativo 

dessa coleção tem apenas 6 objetos, totalizando 18 objetos em RA. 

Na Figura 40 temos alguns dos objetos em RA da Coleção Biologia.  

Figura 40 – Imagem dos objetos em RA dos livros da Coleção Biologia. 

 

Fonte: FTD, 2016. 

A Editora FDT em seu site na internet anunciou que em breve lançarão a 

Coleção Geografia para o Fundamental II contendo 4 aplicativos com 10 objetos em 

cada. 

A realidade aumentada aplicada ao ensino está se tornando uma tendência 

na Editora FTD, isso pode impulsionar as outras editoras a entrarem também nesse 

caminho.   
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2 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Antes de iniciarmos o projeto fizemos uma pesquisa sobre os meios 

tecnológicos mais utilizados pela sociedade em geral. É notório que a utilização de 

microcomputadores, desktop, notebook e netbook vêm diminuindo 

significativamente. A praticidade e o menor custo dos smartphone, faz com que o 

mesmo venha tomando espaço no mercado.  

A consultoria IDC divulgou em janeiro de 2016 que as vendas de 

computadores em 2015 caíram 10,4% em todo o mundo, em relação ao ano 

anterior. O número de vendas foi cerca de 277,5 milhões de unidades. Essa foi a 

primeira vez, desde 2008, que o mercado de PC ficou abaixo dos 300 milhões de 

aparelhos vendidos mundialmente. Segundo a própria IDC, os smartphones e 

tabletes são alguns dos principais motivos da quede de venda (G1, 2016a). 

No Brasil, a queda de venda foi de 36% em 2015, segundo a IDC. Foram 

vendidos 6,6 milhões de unidades no Brasil. Esse foi o pior resultado registrado 

desde 2005. Um dos fatores que podem ter elevado a queda de venda em um nível 

maior que o patamar global foi o aumento do preço, cerca de 37% (G1, 2016a). 

Em fevereiro de 2016, a Gartner divulgou a sua pesquisa referente a venda 

mundial de smartphones do quarto trimestre de 2015. As vendas de smartphones no 

quarto trimestre de 2015 chegaram em 403 milhões de unidades. Teve um aumento 

de 9,7%, comparado ao mesmo período de 2014 (MEULEN, 2016). A relação entre 

fabricantes e unidades vendidas está apresentada na Tabela 1.  

Tabela 1 – Venda mundial de smartphones por fabricante em 2015 e 2014. 

 

Fabricante 

2015 2014 

Unidades Percentual Unidades Percentual 

Samsung  83.437.700 20,7% 73.031.500 19,9% 

Apple 71.525.900 17,7% 74.831.700 20,4% 

Huawei 32.116.500 8,0% 21.038.100 5,7% 

Lenovo/Motorola 20.014.700 5,0% 24.299.900 6,6% 

Xiaomi 18.216.600 4,5% 18.581.600 5,1% 

Outros 177.798.000 44,1% 155.551.600 42,3% 

Total 403.109.400 100,0% 367.334.4 100,0% 

Fonte: MEULEN, 2016. 

Esse resultado indica o quanto vem aumentado a popularidade dos 

smartphones. Em novembro de 2015, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE) divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014. Os 

resultados mostraram que 77,9% das pessoas na faixa etária de 10 anos ou mais 

possuem telefone celular para uso pessoal (BUCCO, 2015). 

Essa é uma das razões que nos motivaram a desenvolver aplicativo para 

smartphone. Mas qual seria a melhor plataforma para trabalharmos? 

Em termos do sistema operacional dos smartphones, o Android atingiu a 

marca de 80,7% das unidades vendidas no quarto trimestre de 2015, segunda a 

Gartner. Uma constante procura por smartphones mais acessíveis e a 

desaceleração das unidades iOS, por causa da queda de venda dos iPhones, 

beneficiou o sistema Android, tornando-o mais popular entre os consumidores 

(MEULEN, 2016).  

Tabela 2 –  Ranking de venda mundial de smartphones por Sistema Operacional do 

quarto trimestre de 2015. 

Sistema operacional Unidades Percentual 

Android  325.394.400 80,7% 

iOS 71.525.900 17,7% 

Windows phone 4.395.000 1,1% 

Blackberry 906.900 0,2% 

Outros 887.300 0,2% 

Total 403.109.400 100,0% 

Fonte: MEULEN, 2016. 

Para verificar se os dados divulgados pela Gartner condizem com a realidade 

na sala de aula da Escola Estadual Profª Claudizete Lima Eleutério, onde 

aplicaríamos o produto educacional. Em outubro de 2015, antes de iniciar o 

desenvolvimento do aplicativo, fizemos uma pesquisa para verificar qual sistema 

operacional era mais usado pelos educandos. Na turma haviam 50 estudantes 

matriculados. Desses 50, 12 eram desistentes. Assim, a pesquisa foi realizada com 

os 38 estudantes remanescentes. Os dados obtidos na pesquisa estão inseridos na 

Tabela 3. 

O resultado coloca o sistema Android em primeiro lugar, o iOS em segundo e 

o Windows phone em terceiro, como no ranking obtido na pesquisa da Gartner.  

Sabendo que 73,7% dos educandos utilizavam o sistema Android, 

percebemos que era viável desenvolver o aplicativo para essa plataforma.  
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Em subseções posteriores ressaltaremos os requisitos e os procedimentos 

necessários para o desenvolvimento do nosso aplicativo. 

 

Tabela 3 – Ranking de smartphones por Sistema Operacional utilizados pelos 

educandos.  

Sistema operacional Unidades Percentual 

Android  28 73,7% 

iOS 2 5,3 % 

Windows phone 1 2,6 % 

Blackberry 0 0,0% 

Outros 7 18,4% 

Total 38 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

2.1 Colisão e Conservação do Momento Linear  

 

O aplicativo que elaboramos aborda o tema colisões e conservação do 

momento linear. Nessa seção colocaremos nossa atenção no conteúdo de colisão 

propriamente dito.  

As colisões entre corpos podem ter três características, as colisões 

perfeitamente elásticas, as parcialmente elásticas e as colisões perfeitamente 

inelásticas.  

Para fazer um estudo sobre os tipos de colisões e suas características, vamos 

considerar dois corpos em colisão. Quando dois corpos A e B colidem em um 

sistema isolado de forças externas, de acordo com a terceira lei de Newton, um 

corpo exerce força sobre o outro de tal forma que a força que A exerce sobre B,  ⃗  , 

tem mesmo módulo e sentido contrário da força que B exerce sobre A ,  ⃗   

(SERWAY; JEWETT, 2008). Dessa forma temos: 

 ⃗     ⃗     

Partindo da segunda lei de Newton, temos que a força é igual ao produto da 

massa pela aceleração do corpo. Assim: 

   ⃗     ⃗    

Como a aceleração é igual a taxa de variação da velocidade por unidade de 

tempo, temos: 

(01) 

(02) 

(03) 
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  ⃗ 

  
   

  ⃗ 

  
   

As massas dos corpos são constantes, portanto podemos desloca-las para 

dentro da derivada.  

     ⃗  

  
 

     ⃗  

  
   

O momento linear de um corpo é definido como o produto entre a massa e a 

sua velocidade (SERWAY; JEWETT, 2008). Dessa forma podemos reescrever a 

Equação 04 como: 

 

  
  ⃗   ⃗      ⃗    ⃗    ⃗    ⃗   

   ⃗      ⃗      ⃗      ⃗   

Portanto a soma de  ⃗  e   ⃗ , o momento linear total  ⃗   , deve ser constante 

antes da colisão (índice i) e depois da colisão (índice f), ou seja, em uma colisão em 

sistema isolados é satisfeita a lei de conservação do momento linear. 

Quando os dois corpos colidem e a energia cinética total do sistema se 

conserva, dizemos que ocorreu uma colisão perfeitamente elástica. Logo: 

 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  

Quando a energia cinética total não se conserva e os corpos permanecem 

juntos depois da colisão, dizemos que ocorreu uma colisão perfeitamente inelástica. 

Nesse tipo de colisão a energia cinética é dissipada na deformação dos corpos 

envolvidos na colisão. A colisão parcialmente elástica acontece quando uma 

pequena parte da energia cinética é dissipada e os corpos não permanecem juntos 

depois da colisão (SERWAY; JEWETT, 2008). 

Podemos indicar os tipos de colisões verificando se a lei de conservação da 

energia cinética e a lei de conservação do momento linear são satisfeitas, mas 

também podemos determinar o tipo de colisão analisando o coeficiente de 

restituição. 

O coeficiente de restituição (e) é uma grandeza adimensional que 

corresponde à razão entre a velocidade relativa depois e velocidade relativa antes 

da colisão: 

(04) 

(07) 

(08) 

(05) 

(06) 
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Quando a colisão é perfeitamente elástica a velocidade relativa de 

aproximação deve possuir módulo igual ao da velocidade relativa de afastamento. 

Nesse caso teremos e = 1. 

Já na perfeitamente inelástica, os corpos permanecem juntos, portanto a 

velocidade relativa de afastamento é nula. Logo, e = 0. 

Entre essas situações há a colisão parcialmente elástica, em que há perda 

parcial da energia cinética, mas a velocidade relativa de afastamento não é nula. 

Nesse caso, o coeficiente de restituição terá valor intermediário entre 0 e 1, isto é, 0 

< e < 1.  

Agora vamos considerar as colisões unidimensionais e o corpo B 

estacionário. Vamos chamar de projétil o corpo em movimento, corpo A, e de alvo o 

corpo em repouso, corpo B. Para as colisões parcialmente inelásticas devemos 

utilizar a Equação 06 para determinar os valores das velocidades dos corpos, tanta 

para colisão com massas iguais, como para colisão com o alvo pesado ou com o 

projétil pesado, não podemos fazer nenhuma consideração, além de que  ⃗    , 

para simplificar os nossos cálculos. 

Considerar os casos particulares da colisão unidimensional com alvo 

estacionário. 

2.1.1 Colisões perfeitamente elásticas – Massas iguais (     ) 

 

Para um exemplo de colisão unidimensional com corpos de massas iguais 

podemos considerar hipoteticamente a colisão entre dois carros idênticos, e que não 

haja deformação nos carros durante a colisão (Figura 41).  

Figura 41 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional de dois corpos 

com massas iguais. 

 

Fonte: Autor. 
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Como vimos, as colisões elásticas conservam tanto o momento linear como a 

energia cinética, uma vez que  ⃗    , a velocidade final do projétil também deve ser 

zero, nesse caso a Equação 6 e a Equação se resumem a: 

   ⃗      ⃗      ⃗       ⃗    ⃗       ⃗   

 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

      ⃗    ⃗     ⃗    ⃗         
  

Dividindo a Equação 10 pela Equação 09, temos 

    ⃗    ⃗     ⃗    ⃗   

    ⃗    ⃗   
 

     
 

   ⃗  
    ⃗    ⃗    ⃗   

Usando a Equação 11 na 09 e 10, e reagrupando os termos, obtemos as 

equações: 

 ⃗   
     

     
 ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗   

Como      , então da Equação 12 temos que  ⃗     e  ⃗    ⃗  , ou seja, 

depois da colisão o projétil fica em repouso e o alvo se movimenta com a velocidade 

que o projétil possuía antes da colisão. 

2.1.2 Colisões perfeitamente inelásticas – Massas iguais (     ) 

 

Em uma colisão real entre dois carros, normalmente, ocorre deformação 

nesses veículos. Se os carros ficarem presos um ao outro se movendo com a 

mesma velocidade, e desconsiderando a perda de energia devido a forças externas, 

essa colisão pode ser considerada perfeitamente inelástica (Figura 42). 

 

Figura 42 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional de dois 

corpos com massas iguais. 

 

Fonte: Autor. 

 

(09) 

(11) 

(12) 

(13) 

(10) 
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Nesse caso a Equação 6 pode ser reescrita como:  

   ⃗      ⃗⃗     ⃗⃗          ⃗⃗ 

Resolvendo para a velocidade final obtemos: 

   ⃗           ⃗⃗     ⃗⃗  
  

     
 ⃗   

Levando em consideração que      , temos 

 ⃗⃗  
 

   
 ⃗      ⃗⃗  

 

 
 ⃗   

Portanto em colisões perfeitamente inelásticas unidimensionais entre corpos 

com a mesma massa e o alvo em repouso, a velocidade final será metade da 

velocidade inicial do projétil. 

2.1.3 Colisões perfeitamente elásticas – Alvo pesado (     ) 

 

Em uma colisão perfeitamente elástica unidimensional com alvo pesado, por 

exemplo, um carro colidindo com um ônibus, e novamente considerando que não 

haja deformação nos veículos (Figura 43) e nem perda de energia para o ambiente 

externo, é possível determinar as velocidades finais dos dois veículos.  

Figura 43 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional com o alvo 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

Utilizando as Equações 12 e 13, temos 

 ⃗   
     

     
 ⃗     ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗     

Portanto a velocidade final do projeto tem o mesmo módulo e sentido oposto 

de sua velocidade inicial, e a velocidade final do alvo é zero, isto é, o projétil atinge o 

(14) 

(16) 

(15) 
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alvo e é ricocheteado de volta com a mesma velocidade, enquanto que o alvo 

permanece parado.  

 

2.1.4 Colisões perfeitamente inelásticas – Alvo pesado (     ) 

 

Quando o projétil atinge o alvo com massa muito maior que ele em uma 

colisão perfeitamente inelástica, como o caso de um carro colidindo na traseira de 

um ônibus (Figura 44), os dois veículos ficam presos e se movem com velocidade 

final  ⃗⃗. 

Figura 44 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional com o alvo 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

Para determinar a velocidade final, vamos utilizar a Equação 15, então: 

 ⃗⃗  
  

     
 ⃗     

Isso significa que o projétil atinge o alvo com velocidade inicial  ⃗   e depois 

fica preso em repouso junto com o alvo. 

2.1.5 Colisões perfeitamente elásticas – Projétil pesado (     ) 

 

Para colisões nessas condições, podemos utilizar novamente as Equação 12 

e 13 para determinar a velocidade final dos corpos envolvidos na colisão. 

 ⃗   
     

     
 ⃗    ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗     ⃗   

Quando a massa do projétil é muito maior que o alvo e entram em uma 

colisão perfeitamente elásticas o projétil continuam se movendo praticamente com a 
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mesma velocidade, enquanto que o alvo de movimento com o dobro da velocidade 

inicial do projétil, como mostra a Figura 45.  

Figura 45 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional com o projétil 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

2.1.6 Colisões perfeitamente inelásticas – Projétil pesado (     ) 

 

A Equação 15 pode ser usada para calcular a velocidade final dos corpos em 

colisão perfeitamente inelástica em qualquer situação, inclusive em uma colisão com 

o projétil muito mais pesado que o alvo. Portanto: 

 ⃗⃗  
  

     
 ⃗    ⃗   

Na Figura 46 temos uma ilustração dos estágios da colisão para essas 

condições. Essa é uma colisão que ocorre nas estradas brasileiras, um veículo muito 

pesado colide com um veículo leve e o arrasta como se não tivesse nenhum 

obstáculo, os dois se movimentam praticamente com a mesma velocidade que o 

veículo pesado tinha antes da colisão.  

Figura 46 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional com o 

projétil pesado. 

 

Fonte: Autor. 

O estudo de corpos em colisão tem diversas aplicações na ciência e na 

tecnologia. Uma das mais importantes aplicações é no desenvolvimento de item de 

segurança como na produção de capacete, coletes de segurança, entre outros, mas 

ressaltamos importância para item de segurança em veículos, bem como a sua 

própria fabricação. Em uma colisão os veículos se deforma para dissipar parte da 
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energia cinética, isso minimiza os danos no condutor, podendo inclusive salvar a sua 

vida. 

 

2.2 Software utilizados no desenvolvimento do aplicativo FisicAR 

2.2.4 3ds Max® 

 

3Ds Max® é um programa de modelagem computacional que permite 

renderização24 de objetos 3D e animações, é muito utilizado em filmes em 

Computação Gráfica (CG) e na criação de personagens de games. Os arquivos 

exportados pelo 3Ds Max® possuem extensão nativa .max, além de extensão de 

softwares de modelagem tridimensional, como .3ds, .dxf, .url, .dae, etc. O software 

está disponível na versão Pro que custa R$476,79 por mês ou R$3.792,63 ao ano, e 

também oferece student licence, uma licença gratuita de 3 anos para educadores e 

instituições de ensino. 

O layout do 3Ds Max® pode conter até quatro viewports (janelas de exibição), 

na Figura 47 temos o layout com apenas um viewports mostrando a cena com um 

carro modelo do próprio 3Ds Max®. 

Figura 47 – Layout do software 3ds Max®. 

 

Fonte: Autor. 

                                            
24

 Renderização é o processamento digital de modelagem 3D. 
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As animações no 3Ds Max® podem ser feitas com o motion capture, essa 

forma de animação utiliza fonte externa de movimento para animar os objetos 

virtuais. As animações no 3Ds Max® também podem ser realizadas através de 

ferramentas como Dynamics, Havok e Reactor que permite simulações realistas 

incorporando eventos físicos como a gravidade, colisões, explosões, vento, entre 

outros. Além dessas opções podemos instalar plug-ins para animações.  

Com programação é possível criar novos plug-ins através de script. O 3Ds 

Max® possuem uma linguagem própria de programação, o MAXScript, mas 

reconhece outras linguagens como C++ e C# (C Sharp). 

2.2.1 Unity 5 

 

O Unity 5 é um IDE25 criado pela Unity Technologies para desenvolvimento de 

qualquer tipo de games em 2D e 3D para todas as plataformas móveis, RV, de 

desktop, Web, Console e TV. 

O software inicia com duas viewports, como vemos na Figura 48. Na 

viewports Scene temos a edição do projeto sendo elaborado no software, na 

viewports Game visualizamos uma versão prévia de como o game ficará após ser 

construído.  

O Unity 5 possui quatro versões, a primeira é a versão Unity Personal que é 

destinada para pessoas ou empresas que fature menos de US $ 100 mil em receita 

bruta anualmente. A licença da versão Personal contém os recursos para 

elaboração de games e permite uso comercial dos produtos.  

A versão Plus custa 32 € por mês, destinada para pessoas ou empresas que 

fature mais de US $ 100 mil em receita bruta anualmente. Essa versão conta com 

mais recursos, se comparados com a versão Personal, e relatórios para otimizar 

seus projetos, além de armazenamento em nuvem. 

  

                                            
25

 IDE, é originado do inglês, Integrated Development Environment. Em português pode ser entendido 

como Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que é um programa de computador que oferece 

recursos que auxiliam na programação (SANTOS, 2007). 
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Figura 48 – Layout do software Unity 5. 

  

Fonte: Autor. 

A versão Pro custa 115 € por mês, contem personalização avançada, 

flexibilidade completa e mais armazenamento em nuvem do que na versão Plus. 

Versão Enterprise é uma solução personalizada para organização comercial. 

O custo vai depender da necessidade da organização comercial contratante. 

2.2.2 Android Studio 

 

O software Android Studio é um ambiente de desenvolvimento que fornece 

ferramentas para a criação de aplicativos de alta qualidade para dispositivo com 

sistema Android. Foi lançado gratuitamente pela Google.  

Com seu editor de código é possível trabalhar mais rápido, pôs, traz uma 

visualização de um smartphone com o aplicativo que está sendo construído, isso 

permite ver qualquer alteração visual no aplicativo em tempo real. 

2.2.3 Vuforia™5 

 

O Vuforia™5 é um SDK26 para elaboração de aplicativos com realidade 

aumentada desenvolvida pela Qualcomm Technologies. O Vuforia™ 5 pode ser 

                                            
26

Software Development Kit, que significa Kit de Desenvolvimento de Software. 
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incorporado ao XCode para desenvolvimento em sistema iOS, incorporado ao 

Android Studio para desenvolvimento em sistema Android e incorporado ao Unity 

para desenvolvimento em multiplataforma. 

O Vuforia™5 está disponível em três versões: Starter, que é uma versão 

gratuita, com acesso à plataforma completa, apenas vai aparecer a marca d‟água do 

Vuforia™5 uma vez por dia nos games e aplicativos desenvolvidos com essa 

versão; Classic versão adquirida por taxa única de U$ 499; Cloud, que pode custar 

entre U$99 e U$999, dependendo do armazenamento em nuvem. 

2.3 Desenvolvimento do aplicativo FisicAR 

 

O aplicativo FisicAR foi desenvolvido no ambiente Unity 3D com a plataforma 

Vuforia™ 5, ambos na versão gratuita. Para exportar o aplicativo em formato apk27 

foi preciso instalar o Android Studio. Os objetos 3D e suas respectivas animações 

foram produzidos com o software 3Ds Max® com a licença student. Os áudios para 

os efeitos sonoros dos botões no aplicativo, foram obtidos dos arquivos do FLARAS. 

2.3.1 Desenvolvimento das animações das colisões 

 

Os objetos 3D e suas respectivas animações foram elaboradas no software 

3Ds Max®. Os objetos 3D foram obtidos dos modelos do próprio 3Ds Max®, a edição 

deles se restringiu apenas a opção de cores. Depois que inserimos os objetos na 

cena, tivemos que criar as animações das colisões. 

Para adicionar uma animação ativamos a ferramenta Chave auto (em 

vermelho na figura 49). O número do frame da animação é mostrado na barra em 

vermelho. Nele controlamos os eventos da colisão. 

  

                                            
27

 apk é uma forma de arquivo compilado para Android, é usado para instalar programas nesse 

sistema operacional, vem de Android Package.  
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Figura 49 – Edição da animação da colisão elástica de corpos com massas iguais. 

 

Fonte: Autor. 

A posição inicial dos dois objetos deve ser determinada no frame 0. O 

momento da colisão acontece no frame 180. Nesse frame, posicionamos o carro 

projétil logo atrás do carro alvo. No frame 360, permanecemos com carro projétil na 

mesma posição onde ocorreu a colisão, e o carro alvo posicionamos mais a frente 

para que percorra a mesma distância do carro projétil antes da colisão. 

O gráfico da posição x frames para o carro projétil é visto na Figura 50. Do 

frame 0 até o frame 180, o carro se movimenta com velocidade constante. Do frame 

180 ao 360 o carro projétil permanece na mesma posição. 

Figura 50 – Gráfico da posição x frames visto no 3Ds Max®. 

 

Fonte: Autor. 
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Essa foi a animação da colisão perfeitamente elástica com massas iguais e 

alvo parado. As animações para as demais colisões, seguiram o mesmo 

procedimento. 

2.3.2 Obtenção da licença do Vuforia™5 

 

Primeiramente devemos baixar o Vuforia™5  para Unity 5. O arquivo vem 

com a extensão unitypackage, que é um formato de arquivo para o Unity.  

Figura 51 – Download do Vuforia™5 para Unity. 

 

Fonte: Autor. 

Com os softwares devidamente instalados é preciso obter o código para ativar 

o Vuforia™5, a chave da licença (License Key). O desenvolvedor pode obter a 

licença de ativação do Vuforia™5 para cada aplicativo desenvolvido. Para registrar 

chave da licença, além do registro do nome é preciso configura-la, como Mobile e 

Starter para aplicativos em aparelhos móveis e a licença gratuita. 
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Figura 52 – Registro da chave da licença. 

 

Fonte: Autor. 

Como foi desenvolvido apenas um aplicativo, o FisicAR, foi necessário obter 

apenas uma licença. O nome escolhido foi Collision, Figura 53.  

Figura 53 – Código para ativar o Vuforia™5. 

 

Fonte: Autor. 

Após obter a chave da licença devemos copiar o código e inseri-lo na área 

correspondente a License Key no Unity com o Vuforia™5 adicionado (Subseção 

2.3.4). 

2.3.3 Cadastro do Marcador 

 

O Vuforia™5 utiliza marcadores por pontos aleatórios chamados de 

ImageTarget. O cadastro é feito diretamente no site do Vuforia. A imagem para o 

marcador deve conter o máximo possível de polígonos e contraste para melhor 

reconhecimento no software. O arquivo deve estar no formato jpg ou png, com no 

máximo 2 MB. 
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O nível de reconhecimento da imagem pelo software é medido como 

Augmentable. Zero estrela significa que o software não conseguirá reconhecer a 

imagem, cinco estrelas terá o melhor reconhecimento possível (Figura 54). 

Figura 54 – Cadastro da ImageTarget 

  

Fonte: Autor. 

Na figura abaixo estão representados os pontos de reconhecimento do 

marcador pelo Vuforia. 

Figura 55 – Pontos de reconhecimento da ImageTarget. 

 

Fonte: Autor. 

Concluído o cadastro da ImageTarget deve-se fazer o download do Dataset28 

na opção Unity Editor (Figura 56). 

Figura 56 – Download do Dataset 

 

Fonte: Autor. 

                                            
28

 Dataset representa uma cópia do banco de dados, usado principalmente em ambientes 

desconectados, ou seja, ambiente onde o usuário não fica todo o tempo conectado ao banco de 

dados central. 
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2.3.4 Configuração do Unity 5 

 

Quando baixamos o Vuforia™5 para o Unity 5, baixamos um arquivo 

compactado com algumas pastas contendo scripts, prefabs, etc. Esses arquivos 

serão adicionados ao Unity 5. 

Ao abrirmos o Unity 5, visualizamos a pasta Assets, é nela que iremos inserir 

todos os nossos arquivos, como animações, objetos 3D, scripts, etc. 

 

Figura 57 – Início do projeto no Unity 5 

 

Fonte: Autor. 

Para importar o Vuforia™5 para Unity 5, devemos acessar a aba Assets, em 

Import Package clicando em Custom Package, como vemos na Figura 58.  

Figura 68 – Importando o Vuforia™5 para Unity 5. 

 

Fonte: Autor. 
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Quando importamos o Vuforia™5 para o Unity 5 surgem dentro da pasta 

Assets, as pastas Editor, Plugins, StreamingAssets e Vuforia. A pasta Vuforia 

contém outras pastas. Não iremos editar nenhuma delas, apenas usar os arquivos 

contidos nas mesmas. Todos os arquivos dos objetos 3D, imagens, áudios, cenas e 

scripts serão adicionados em pastas dentro de Assets. 

Na Figura 59 temos três marcações, 1 é o prefab ARCamera, que deve 

substituir a Main Camera na janela Hierarchy, na marcação 2. A marcação 3 mostra 

onde a License Key deve ser inserida para ativar o Vuforia™5 no Unity 5. 

 

Figura 59 – Configurando Unity com Vuforia™5 e Inserindo a License Key. 

 

Fonte: Autor. 

Depois de ativar a License Key devemos adicionar o prefab ImageTarget na 

janela Hierarchy. Também devemos adicionar o Dataset que baixamos do site do 

Vuforia, para isso devemos ir na aba Assets, em Import Package clicando em 

Custom Package, da mesma forma que importamos Vuforia™5. 

Com prefab ARCamera selecionado devemos descer a barra de rolagem a 

direita até ver a opção de Load Data Set Collision e marcar a caixa com ✓ para 

selecioná-la. Também devemos marcar a opção Activate para ativa o Dataset 

Collision. 
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Figura 60 – Ativando o Dataset Collision. 

 

Fonte: Autor.  

Com o prefab ImageTarget ativado, na opção Data Set devemos escolher a 

opção Collision, que é o arquivo da nossa ImageTarget. Após esse procedimento já 

é possível observar a imagem do marcador na janela Game (Figura 61). 

Figura 61 – Ativando a ImageTarget. 

 

Fonte: Autor. 

Feitos esses procedimentos, estamos prontos para iniciarmos a construção, 

propriamente dita, do aplicativo. 

2.3.5 Concluindo o aplicativo 

 

No aplicativo FisicAR utilizamos três scripts, HomeScreen, MenuScript, e 

ScenesScript (APÊNDICE B), todos na linguagem C# (C Sharp). Fizemos a 

programação no MonoDevelop, que é um IDE incorporado ao Unity 5. 
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Criamos onze cenas no projeto do Unity. A primeira cena foi a Home Screen, 

ou tela inicial. É a cena de abertura do aplicativo. Nessa cena incorporamos o script 

HomeScreen, que é o responsável por toda configuração da mesma.  

O script HomeScreen informa o tempo que a sena deve ficar aberta e quando 

a próxima será aberta após a Home Screen fechar, e também configura o tamanho 

da imagem de fundo com a tela do smartphone. Como os smartphones contém telas 

de vários tamanhos, a imagem pode ficar pequena demais ou grande demais, por 

isso devemos configura-la de acordo com a tela do smartphone que estiver instalado 

o aplicativo.  

Figura 62 – Imagem da Home Screen. 

 

Fonte: Autor.   

Depois que a Home Screen é fechada, o script direciona para a cena Menu. 

Na cena Menu podemos escolher uma das nove colisões. O botão “PROXIMO” 

adianta o número da colisão e no botão VOLTAR volta a numeração da colisão. 

Para selecionar a colisão, basta clicar no número da colisão. O botão Roteiro do 

experimento, direciona para a página da web www.ehducar.net/fisicar-roteiro, onde é 

possível baixar e imprimir o roteiro desse experimento. 
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Figura 63 – Cena Menu. 

 

Fonte: Autor.  

As configurações de direcionamento para as cenas das colisões, configuração 

do estilo de texto e botões, textura de fundo e barra de progresso foram 

configuradas pelo script MenuScript. Quando selecionamos uma colisão somos 

direcionados para uma nova cena mostrando a barra de progresso do carregamento 

da cena que está sendo aberta. 

Todas as configurações das cenas das colisões são idênticas, mudando 

apenas os objetos 3D. Nas cenas das colisões contém o script ScenesScripts, 

responsável por toda a configuração da cena, como cronômetro, cor do texto, ajuste 

das letras e dos números com o tamanho da tela do smartphone, funções dos 

botões, etc.  

Além da configuração pelos scripts, nas cenas das colisões podemos utilizar a 

aba Inspector para editar a posição, a rotação e a escala dos objetos, entre outras 

configurações. 

Tudo que for editado e configurado nas cenas pode ser visualizado antes de 

exportar o aplicativo, basta clicar no botão play no Unity. 
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Figura 64 – Cena Collision01 ativa. 

 

Fonte: Autor. 

Quando todo projeto estiver concluído devemos exportá-lo no formato .apk. 

Clicando em Nemu no Unity, e depois em Build Settings. Devemos selecionar as 

cenas que serão incorporadas ao aplicativo, também devemos escolher a 

plataforma, no nosso caso foi o Android. Por último clicamos em Build (Figura 65) . 

Após finalizado o aplicativo, elaboramos o roteiro mostrando como utilizar o 

aplicativo FisicAR e sugestão de como realizar as medidas e análise dos resultados. 

O roteiro foi disponibilizado no site do EhducAR29, podendo ser obtido por link direto 

no aplicativo, clicando no botão Roteiro do experimento, ou acessando diretamente 

a página www.ehducar.net/fisica-roteiro. 

  

                                            
29

 O EhducAR é um site com o domínio www.ehducar.net. Foi criado pelo autor para auxiliar os 

educandos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Figura 65 – Exportando arquivo em formato .apk. 

 

Fonte: Autor.  
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3 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional foi aplicado em uma turma do 1º ano do ensino médio 

de uma escola da rede pública estadual de educação em Alagoas. No período em 

que fizemos a pesquisa para verificar qual sistema operacional era mais usado pelos 

educandos, haviam 38 educandos frequentando as aulas. Deste grupo 10 

educandos não continuaram participando de nossas atividades, pois evadiram oito 

educandos, uma estava de licença por problemas de saúde e outra estava de 

licença maternidade, sobrando apenas 28. Um dos maiores problemas da escola é a 

evasão, que chega a cerca de 40% dos educandos matriculados. 

Uma solução para o problema da evasão é deixar as aulas mais atrativa, e o 

nosso produto educacional tem esse objetivo. 

3.1 Aplicação do produto educacional em sala de aula  

 

Na fase de aplicação do produto falamos com os educandos sobre o uso do 

nosso material educacional e da importância do uso do aplicativo na aula.  

O nosso projeto teve quatro etapas: estudo no livro didático; aulas expositivas 

do conteúdo de colisão; discussão de exercícios na aula; e aula com o aplicativo 

FisicAR. 

Todas as etapas da aplicação do produto educacional ocorreram no total de 

quatro aulas. A carga horária da disciplina de física na rede pública do estado de 

Alagoas é de apenas duas horas semanais. As aulas da turma do 1º ano ocorriam 

no mesmo dia da semana, intercalada pelo o intervalo de vinte minutos. 

O diálogo e discussão em grupos são fundamentais no aprendizado do 

educando, assim, a primeira etapa foi estudo com livro didático, onde os educandos 

se reuniram para leitura e discussão do tema abordado. Na segunda etapa, aula 

expositiva, o educador intermediou o conteúdo através de exemplos 

contextualizados e aplicados no dia-a-dia dos educandos, além de um experimento 

básico utilizando esfera de desodorante roll on e uma esfera com massa de modelar, 

para explicar as colisões elástica e inelástica. No experimento as duas esferas eram 

soltas da mesma altura, a esfera do desodorante roll on colidia com o solo, a Terra, 

e depois voltava quase para a altura inicial. A esfera com massa de modela colidia 

com o solo, sofria deformação e não era refletida.  
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Na terceira etapa, discutimos os exercícios que foram propostos no final da 

segunda etapa do projeto, para os educandos resolvê-los em casa.   

Ainda na terceira etapa aplicamos o pré-teste com dez questões, 

apresentadas no APÊNDICE A, para obter um levantamento do conhecimento prévio 

dos educandos. 

O pré-teste foi aplicado de forma individual e sem consulta no material 

didático. Esse teste teve duração de uma aula, 50 minutos.  

Figura 66 – Aplicação do pré-teste 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O resultado e análise do pré-teste estão na Subseção 4.1, onde analisamos 

os resultados obtidos em geral e individualmente. 

A última e mais importante etapa do nosso projeto foi a aula com o aplicativo 

FisicAR. Nessa aula, os educandos utilizaram o aplicativo para fazer medidas das 

velocidades em nove experimentos de colisões. 

Como 73,7% dos educandos utilizavam sistema Android, não era possível 

fazer as medidas dos experimentos individualmente. Além disso, dos 28 educandos 

que utilizavam sistema Android, apenas 17 haviam instalado o aplicativo em seus 

smartphones, e dois desses 17 educandos não estava com o smartphones na sala 

de aula. Devido a esses fatores, a turma foi dividida em sete equipes com quatro 

integrantes. As equipes foram formadas apenas para obter os dados do experimento 

e anota-los para análise posterior e conclusão individual, para então, elaborarem o 
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relatório. Uma equipe poderia auxiliar outra que estivesse com mais dificuldade, mas 

não podia compartilhar os dados obtidos nas medidas. 

 

Figura 67 – Aplicação do FisicAR. a) educandos obtendo os dados do experimento, b) 

educandos anotando os dados do experimento. 

 

Fonte: Autor. 

As medidas dos experimentos foram obtidas na primeira aula. A segunda 

aula, após o intervalo, os educandos se organizaram individualmente para 

realização do pós-teste, análise dos dados e resposta do questionário do roteiro. 

Nessa aula os educandos entregaram os dados das medições obtidos nos 

experimentos e a resolução do questionário do roteiro. O relatório, propriamente dito, 

ficou para ser entregue na aula seguinte. Assim, eles tiveram tempo para fazer uma 

análise e discussão mais minuciosa dos resultados. 

Depois de concluirmos todas as etapas da aplicação do nosso produto 

educacional, fizemos um questionário objetivando a avaliação da interação com o 

aplicativo por parte dos educandos. 
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Figura 68 – Educando na fase do pós-teste. 

 

Fonte: Autor. 

O questionário foi aplicado através do formulário do Google e 

disponibilizamos no website do EhducAR. Para o resultado ser o mais fiel possível a 

opinião dos educandos, não exigimos a identificação dos mesmos. Se exigíssemos 

a identificação dos educandos, poderiam se sentir coagidos a dar resposta que 

agradassem o educador. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Não fizemos verificação e análise criteriosa da eficácia desse produto 

educacional. Essa análise ficará para estudo posterior, como relataremos na seção 

6.1. Sabemos que é praticamente impossível realizar uma avaliação comparativa de 

um produto a partir de apenas uma aplicação. Em trabalho posterior, aplicaremos 

nosso produto educacional em diversas turmas, escolas distintas e outros 

educadores também participarão do projeto.  

Aqui iremos relatar apenas a aplicação do produto, avaliação do 

entendimento e capacidade de resolver problemas das situações apresentadas no 

pré-teste e comparar indiretamente com os resultados do pós-teste, assim como a 

aceitação e avaliação do produto pelos educandos. 

O produto foi aplicado no dia 1 de março de 2016, no término do ano letivo de 

2015. Esse atraso ocorreu devido à greve dos profissionais da educação da rede 

estadual de ensino. No dia da aplicação do produto constava 17 dispositivos com o 

FisicAR instalado, segundo a estatística de instalações de aplicativos do Google 

Play. 

Figura 69 - Estatística de instalações do app no Google Play. 

 

Fonte: Autor.  

4.1 Pré-teste 

 

Como dissemos anteriormente, antes de aplicarmos o projeto elaboramos um 

pré-teste com dez questões pertinentes ao assunto. A duração do teste foi de 50 

minutos. 
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O objetivo do pré-teste foi fazer um levantamento do conhecimento prévio de 

cada educando, identificar erros conceituais e capacidade lógica/analítica. O pré-

teste foi aplicado no dia 23 de fevereiro de 2016, no final da terceira etapa do 

projeto. 

O resultado individual do aproveitamento do educando está inserido na 

Tabela 4. Tivemos dois educandos com nota máxima, por outro lado, tivemos um 

educando com nota zero.  O valor médio do aproveitamento da turma foi de 50,0%, 

era valor para aprovação do educando, de acordo com o sistema de avaliação em 

vigor naquele ano letivo. 

Tabela 4 – Aproveitamento dos alunos. 

Alunos Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5 Q.6 Q. 7 Q. 8 Q. 9      Q. 10 Total 
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Fonte: Autor. 
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Na Tabela 5 está o número de acertos por questão do pré-teste. A questão 

com maior índice de acerto é a Questão 1. Já a questão que os educandos tiveram 

maior dificuldade foi a questão 10, que dependia da resposta das questões 

anteriores. 

Tabela 5 – Total de acertos por questão. 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acertos (%) 89,3 53,6 60,7 57,1 50,0 39,3 85,7 17,9 32,1 10,7 

Fonte: Autor. 

Com base nos dados da Tabela 5 foi possível desenvolver o Gráfico 3, que 

apresenta o total de acertos por questão. 

Gráfico 3 – Total de acertos por questão 

 

Fonte: Autor. 

O sistema avaliativo do ano letivo de 2015 era o semestral, somando o total 

de 100 pontos durante o ano letivo. A média para o educando ser aprovado era 50 

pontos (50%). Se o pré-teste fosse um dos instrumentos avaliativos, eles estariam 

na média para serem aprovados.  

Devido ao sistema bimestral, os educandos se acomodaram com nota 5 nas 

avaliações que tinha escala de 0 a 10 pontos, isso refletia no baixo desempenho de 

boa parte dos educandos, entre outros fatores. Percebendo a falha do sistema 

bimestral, a Secretaria de Estado da Educação (SEE), mudou o sistema avaliativo 

do ano letivo de 2016. Agora o sistema voltou a ser bimestral, são 40 pontos no total 
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do ano e 24 pontos para o educando ser aprovado. Cada bimestre corresponde a 10 

pontos, e deve obter nota mínima de 6 pontos, isso implica que o aproveitamento 

deve ser no mínimo 60% e não mais os 50%, como era em 2015. Portanto, para o 

sistema atual a turma estaria abaixo da média. 

4.2 Pós-teste 

Com aplicativo FísicAR buscamos fazer o educando pensar e refletir 

criticamente sobre os fenômenos simulado em cada experimento, expor suas 

análises e considerações. O pós-teste foi o relatório como um todo, mas demos 

ênfase no questionário que faz parte do mesmo, nele são avaliados os dados e 

análises discutidas pelos educandos.  

O educando teve a oportunidade de associar o experimento às informações 

obtidas ao longo das etapas anteriormente cumpridas e aos seus conhecimentos 

prévios, vivenciados no seu cotidiano, assim, desenvolvendo sua aprendizagem 

significativa. Como cada questão do pré-teste referia-se a um tipo de colisão, assim 

como, os experimentos do aplicativo FisicAR. Assim fizemos uma projeção 

comparando os resultados do pré-teste como os resultados do relatório para cada 

tipo de experimento. 

No momento da realização dos experimentos com o EducAR, dividimos a 

turma em 7 grupos com quatro educandos. O grupo foi formado apenas para realizar 

as medidas de tempo e deslocamento, desse modo permitimos que uma equipe 

pudesse ajudar a outra na obtenção dos dados, mas não podendo compartilhar os 

dados obtidos, os cálculos e análises foram realizados individualmente. 

Na Tabela 6 expomos o aproveitamento dos grupos. O valor 1 para os 

experimentos (Exp. 1, Exp. 2, etc.) refere-se aos acertos com relação aos cálculos 

das velocidades e comprovação ou não da conservação do momento linear. Em 

Tipo de Colisão, atribuímos 1 para as respostas corretas sobre o tipo de colisão de 

cada experimento. 
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Tabela 6 – Aproveitamento dos grupos 

* Questão errada devido a erro do próprio educando. ** Questão errada por causa da medida do 

experimento. 

Fonte: Autor. 

Os valores 0* refere-se as questões em que os educandos, de alguma forma, 

erraram nos cálculos. Os valores 0** refere-se as questões em que os educandos 

erraram por causa da imprecisão das medidas obtidas durante a realização dos 

experimentos. 

 Alunos Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 Exp.6 Exp.7 Exp.8 Exp.9 Tipo de 

Colisão 

E
q

u
ip

e
 1

 

08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 0* 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 0* 0* 1 1 1 1 1 0* 1 

E
q

u
ip

e
 2

 

01 1 1 0* 1 1 0* 0** 1 0* 0* 

04 1 1 1 0* 1 0* 0** 1 0* 1 

21 1 0* 0* 1 1 1 0** 1 1 0* 

28 1 1 0* 1 1 1 0** 1 0* 0* 

E
q

u
ip

e
 3

 

03 1 1 0* 1 1 1 0* 1 0* 0* 

22 1 1 0* 1 1 1 1 1 0* 1 

24 1 1 1 1 1 1 0* 1 0* 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 0* 0* 

E
q

u
ip

e
 4

 

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E
q

u
ip

e
 5

 

05 1 1 0* 1 0* 1 0* 1 0** 0* 

13 1 1 1 1 1 1 0* 1 0** 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0** 1 

18 1 1 1 1 1 1 0* 1 0** 1 

E
q

u
ip

e
 6

 

14 1 1 0** 1 1 1 1 1 0** 1 

15 1 1 0** 1 1 1 1 1 0** 1 

20 1 1 0** 1 1 1 1 1 0** 1 

27 1 1 0** 1 1 1 1 1 0** 1 

E
q

u
ip

e
 7

 

06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 1 1 1 1 1 1 1 1 0* 0* 

11 0* 0* 1 1 1 1 0* 1 0* 0* 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 0* 0* 
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Tivemos sete educandos com nota máxima e nenhum com zero. A menor 

pontuação registrada foi 5 pontos.  

Na Tabela 7 está representado o número de acertos por questão do pós-

teste. O resultado com maior número de acertos foi do experimento 1, que é 

equivalente a questão 1 do pré-teste, pois tratam da mesma situação, colisão 

perfeitamente elástica com massas iguais.  

O experimento 2 corresponde a questão 2 do pré-teste, colisão perfeitamente 

inelástica com massas iguais.  

O experimento 3 corresponde a questão 3 do pré-teste, colisão parcialmente 

elástica com massas iguais.  

O experimento 4 corresponde a questão 8 do pré-teste, colisão perfeitamente 

elástica com alvo pesado.  

O experimento 5 corresponde a questão 7 do pré-teste, colisão perfeitamente 

inelástica com alvo pesado.  

O experimento 6 corresponde a questão 9 do pré-teste, colisão parcialmente 

elástica com alvo pesado.  

O experimento 7 corresponde a questão 4 do pré-teste, colisão perfeitamente 

elástica com projétil pesado.  

O experimento 8 corresponde a questão 5 do pré-teste, colisão perfeitamente 

inelástica com projétil pesado.  

O experimento 9 corresponde a questão 6 do pré-teste, colisão parcialmente 

elástica com projétil pesado.  

Nas questões 10, tanto no pré-teste como no pós-teste, pedia para determinar 

o tipo de todas as colisões envolvidas em todas as situações anteriores. 

Tabela 7 – Total de acertos por resultados equivalente as questões do pré-teste. 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acertos (%) 96,4 89,3 57,1 56,3 96,4 32,1 96,4 96,4 100,0 75,0 

Fonte: Autor. 

O total de acertos por resultados equivalente as questões também estão no 

Gráfico 4. Nele podemos notar que a questão com maior número erros foi a questão 

6 (experimento 9). Esse resultado foi devido a alguns erros nos cálculos dos 

educandos, e principalmente porque duas equipes erraram nas medidas desse 

experimento. 
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Gráfico 4 – Total de acertos por resultados equivalente as questões do pré-teste. 

 

Fonte: Autor. 

Colocamos os resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste na Tabela 8 para 

compararmos os dados. Nota-se que, com exceções das questões 3 e 6, os 

resultados do pós-teste foram superiores ao pré-teste.  

Tabela 8 – Comparação ente o resultado percentual do pré-teste e do pós-teste. 

 Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5 Q. 6 Q. 7 Q. 8 Q. 9 Q. 10 

Pré-teste (%) 89,3 53,6 60,7 57,1 50,0 39,3 85,7 17,9 32,1 10,7 

Pós-teste (%) 96,4 89,3 60,7 64,3 96,4 32,1 96,4 96,4 100,0 75,0 

Fonte: Autor. 

O resultado da questão 10 faz-nos ponderar sobre um fato muito importante, 

a maioria dos estudantes pareceu entender quando as colisões eram elásticas ou 

inelásticas. Isso nos faz especular que o aplicativo pode ter contribuído para tornar o 

educando capaz de identificar os tipos de colisões que ocorrem no seu cotidiano. 
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Gráfico 5 – Total de acertos por questão no pré-teste e no pós-teste. 

Fonte: Autor. 

Tivemos resultados em que os cálculos não condiziam com o tipo de colisão 

(valor de   errado, ou a não conservação do momento linear), mesmo assim, o 

educando respondeu a questão 10 com o tipo correto de colisão. Nas 

considerações, no relatório, o educando justificou a possível contradição: 

“... mesmo o valor do momento linear total não sendo o mesmo antes e 

depois da colisão no experimento 2, acho que essa colisão deve ser perfeitamente 

inelástica... ”   

Esse é um fragmento das considerações finais do relatório do educando 19, 

que errou os cálculos dos experimentos 2,3 e 9, mas soube dizer quais eram os 

tipos de colisões em cada experimento. 

Investigando individualmente cada educando podemos verificar o aumento no 

rendimento comparando os acertos e erros no pré-teste e pós-teste.  

O maior aumento de rendimento foi no educando 19, que teve um aumento de 

250% no pós-teste comparado com o pré-teste. O menor resultado foi da educanda 

26, ela aumentou 11,1% no rendimento. Esse é o máximo que ela poderia aumentar 

no rendimento, pois no pré-teste tirou 9 pontos e o máximo só poderia ser 10 pontos 

(11,1%), isso não significa que não houve aprendizagem para esse educando. 

4.3 Avaliação do produto educacional 
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Objetivando verificar a aceitação do aplicativo por parte dos educandos, 

aplicamos um questionário para avaliação do produto educacional.  

Nas etapas de aplicação do produto educacional foram abordadas algumas 

metodologias de ensino. Os educandos classificaram por grau de importância 

algumas metodologias de ensino, que em sua opinião poderiam ser mais úteis para 

o processo ensino-aprendizagem.  

Também foi perguntado se esse aplicativo pode tornar o aprendizado mais 

interessante, se era mais fácil aprender utilizando esse aplicativo ou outros 

similares, se os educadores de Física deveriam utilizar este aplicativo para auxiliar 

nas aulas sobre Colisão e Conservação do Momento Linear, como eles classificam o 

uso do aplicativo FisicAR, e como eles avaliam o aplicativo de maneira geral, 

considerando suas possíveis contribuições e possibilidades de uso em sala de aula. 

As questões e suas respectivas respostas estão listadas abaixo, em seguida 

fazemos análise e discussão sobre cada resultado. As afirmações, que não são 

objeto do questionário, sobre relatos dos educandos, foram em diálogos informais 

onde eles se sentiram à vontade para expressar opiniões e justificativas. 

 

1 – Classifique, os métodos utilizados nas aulas, de acordo com o grau de 

importância. 

 

Tabela 9 – Grau de importância atribuída pela turma. 

 Grau de importância atribuída  

Forma de ensino-aprendizagem  1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Estudo com livro didático 0% 14,3% 25,0% 60,7% 

Aula expositiva 0% 32,1% 39,3% 28,6% 

Discussão de exercícios na aula 0% 53,6% 35,7% 10,7% 

Aula com o aplicativo 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fonte: Autor. 

Quando questionados sobre o grau de importância das metodologias de 

ensino utilizadas, 100% dos educandos indicaram a aula com aplicativo em RA para 

o 1º lugar. Em 2º lugar, com 53,6%, ficou aula com discussão de exercícios. Com 

39,3%, a aula expositiva ficou em 3º lugar. Estudo com o livro didático ficou mais 

votado para o 4º lugar, com 60,7% dos educandos. A análise desses dados é 

bastante subjetiva e não foi investigada e por isso não será discutida aqui. 
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2 – Usar esse aplicativo pode tornar o aprendizado do assunto mais 

interessante. 

 

Tabela 10 – Respostas da Questão 2. 

Discordo totalmente 0,0% 

Discordo 0,0% 

Concordo 28,6% 

Concordo totalmente 71,4% 

Fonte: Autor. 

Pelo resultado da questão anterior, era esperado que os educandos 

concordassem que o uso desse aplicativo torna o aprendizado mais interessante. 

Como podemos verificar na Tabela 10, nenhum educando disse que discordava 

dessa afirmação. 

 

3 – É mais fácil aprender se usarmos esse aplicativo ou outros similares. 

 

Tabela 11 – Respostas da Questão 3. 

Discordo totalmente 0,0% 

Discordo 0,0% 

Concordo 35,7% 

Concordo totalmente 64,3% 

Fonte: Autor. 

Como na segunda questão, aqui também esperávamos que pouco ou 

nenhum educando discordasse de que é mais fácil aprender se usarmos esse 

aplicativo ou outros similares. No entanto apenas 64,3 % concordaram totalmente, 

conforme tabela 11. A análise dessa constatação é bastante complexa e não foi 

investigada e por isso não será discutida aqui. 

 

4 – Os educadores de Física deveriam utilizar esse aplicativo para auxilia-los 

nas aulas sobre Colisão e Conservação do Momento Linear. 

 

Com base no resultado do desempenho dos educandos era de se esperar 

que um percentual elevado concordasse que educadores de Física deveriam utilizar 

esse aplicativo para auxiliá-los nas aulas sobre Colisão e Conservação do Momento 
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Linear, uma vez que, os próprios educandos conseguiram assimilar melhor o 

conteúdo com esse aplicativo. No entanto, apenas 57,1% concordaram totalmente. 

Tabela 12 – Respostas da Questão 1. 

Discordo totalmente 0,0% 

Discordo 0,0% 

Concordo 42,9% 

Concordo totalmente 57,1% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5 - O uso do aplicativo FisicAR pode ser considerado como: 

 

Tabela 13 – Respostas da Questão 5. 

Muito difícil 0,0% 

Difícil 7,1% 

Moderado 25,0% 

Fácil 25,0% 

Muito fácil  42,9% 

Fonte: Autor. 

Essa foi uma questão importantíssima para análise do produto educacional. 

Era de extrema importância obter informações a respeito da percepção dos 

educandos em relação à utilização do aplicativo desenvolvido. A maioria achou o 

aplicativo muito fácil, mas dois educandos disseram que era difícil. Em aulas 

posteriores à aplicação do produto, esses educandos se identificaram e falaram que 

acharam difícil porque não conseguiram marcar o tempo precisamente. Eles faziam 

parte da Equipe 6, que erraram os dados de duas colisões. 

É aceitável que alguns educandos classifiquem o aplicativo como de difícil 

uso uma vez que sua utilização depende de alguma afinidade com medidas 

experimentais além de outras aptidões de cunho mais subjetivo.  

 

6 – Como você avalia o aplicativo FisicAR de maneira geral, considerando suas 

possíveis contribuições e possibilidades de uso em sala de aula? 

 

Mesmo com as dificuldades nas obtenção e análise dos dados, 100% da 

turma considerou que de maneira geral o aplicativo FisicAR foi uma contribuição 
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positiva na sala de aula. Esse era o resultado que almejávamos, mesmo com todas 

as dificuldades que poderiam aparecer, esperávamos que os educandos 

considerassem o aplicativo algo positivo para sua aprendizagem. 

Tabela 14 – Respostas da Questão 5. 

Negativo 0,0% 

Indiferente 0,0% 

Positivo 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação detalhamos o desenvolvimento e a aplicação do produto 

educacional FisicAR com o objetivo de utilizá-lo para auxiliar a execução de 

experimentos de Física sobre colisões para educação básica usando Realidade 

Aumentada em Sistema Android. 

Na elaboração do Produto Educacional tivemos algumas dificuldades com a 

programação. O aplicativo foi produzido utilizando os softwares Unity 5 e Vuforia™ 

5, com a linguagem de programação C#. Esses recursos eram novidades para nós. 

Para contornar esse problema tivemos que fazer um curso básico de programação 

utilizando essas ferramentas. Depois da conclusão do curso e do auxílio de 

videoaulas na internet, conseguimos concluir o nosso aplicativo. 

Os resultados apresentados é uma prova que o desenvolvimento de 

aplicativos educacionais, como o FisicAR, pode contribuir muito para a 

aprendizagem dos educandos.  

Na aplicação do produto, o educando passou da postura de mero receptor de 

informações, para alguém que constrói seu próprio conhecimento. É nesse ponto 

que entra o educador como incentivador, um intermediador, buscando fazer o aluno 

a trabalhar e participar em cada momento da aprendizagem, isso foi possível com a 

intervenção do aplicativo FisicAR. 

Tanto na educação ou ambientes de entretenimento a Realidade Aumentada 

é uma tecnologia que muda dramaticamente a maneira de interação e como olhar 

para as coisas. 

FísicAR serviu como um exemplo de como as tecnologias podem ser 

combinados a criatividade para oferecer uma nova qualidade ao ensino de Física.  

Como perspectivas de continuidade do nosso trabalho pretendemos inserir o 

roteiro no próprio aplicativo, colocar opção para inserir valores de massa dos 

objetos, o valor do coeficiente de restituição e o valor da velocidade inicial para o 

projétil.  Além de poderem determinar a velocidade e momento linear no próprio 

aplicativo. 

Também pretendemos criar questionário e avaliação dos dados no próprio 

aplicativo, deixando-o com aspecto de game, e um ranking de pontuação no 

aplicativo que pode estimular a competitividade entre os educandos, fazendo com 

que eles busquem melhorar seus resultados. Assim os educandos podem utilizar o 
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aplicativo em qualquer momento e em qualquer lugar. Ao fazerem uso do material 

fora da sala de aula para o aprofundamento de seus estudos e realização de 

atividades propostas, conseguirão maior aproveitamento no processo ensino-

aprendizagem. 

Pretendemos também exportar o aplicativo para iOS, Windows phone, 

Windows 10 e Linux. Depois aplicá-lo em diversas turmas, em escolas distintas e 

com outros educadores para posterior análise criteriosa da eficácia do FisicAR no 

ensino de física. 
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APÊNDICE A – Pré-teste 

 

Questão 01 – Duas bolas de bilhar A e B possuem a mesma massa, 200g, e podem 
se mover sem atrito em um plano horizontal (mesa). A bola A se move com 
velocidade de 5m/s e colide com a bola B numa colisão perfeitamente elástica e 
frontal.  Considerando a bola B em repouso, qual é a velocidade sua, após a 
colisão? 

 

a) vB = 2m/s 
b) vB = 3m/s 
c) vB = 4m/s 
d) vB = 5m/s 
e) vB = 6m/s 

 

Questão 02 – Uma criança brincando com massa de modelar fez duas bolas A e B 
que possuem a mesma massa de 10g. Ela atira a bola A com velocidade inicial de 2 
m/s, em direção a bola B que está em repouso. Após a colisão as duas bolas ficam 
grudadas e se movimentam com velocidade V. Utilize a lei da conservação do 
momento linear e determine o valor de V. 

 

a) V = 1m/s 
b) V = 2m/s 
c) V = 3m/s 
d) V = 4m/s 
e) V = 5m/s 

 

Questão 03 – Em um jogo de bola de gude, uma criança atira a bola 1 contra a bola 
2, com velocidade inicial de 8 m/s. O coeficiente de restituição da colisão é de 0,5. 
Considere as massas iguais a 5 g, a velocidade final da bola 1 igual a 2 m/s e que a 
bola 2 estava em repouso. Determine o valor da velocidade da bola 2, após a 
colisão. 

 

a) V = 2m/s 
b) V = 3m/s 
c) V = 4m/s 
d) V = 5m/s 
e) V = 6m/s 

 

Questão 04 – Uma bola de boliche e uma bola de golfe colidem. A bola de boliche 
tem massa de 5kg e a bola de golfe tem massa de 50g. As velocidades das bolas, 
antes da colisão, são dadas por viB = 12m/s para a bola de boliche e vig = 0m/s para 

a bola de golfe. A bola de boliche, após a colisão, tem velocidade vfB  12m/s e o 
coeficiente de restituição vale 1. Qual é o valor da velocidade final da bola de golfe? 
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a) vfg = 6m/s 
b) vfg = 12m/s 
c) vfg = 18m/s 
d) vfg = 24m/s 
e) vfg = 30m/s 

 

Questão 05 – Uma bola de bilhar e uma bola de gude colidem sem conservar a 
energia cinética. A bola de bilhar tem massa de 500g e a bola de gude tem massa 
de 5g. As velocidades das bolas, antes da colisão, são dadas por viB = 10m/s para a 
bola de bilhar e vig = 0m/s para a bola de golfe. A bola de bilhar, após a colisão, tem 

velocidade vfB  10m/s. Qual é o valor da velocidade final da bola de gude? 

 

a) vfg = 5m/s 
b) vfg = 10m/s 
c) vfg = 15m/s 
d) vfg = 20m/s 
e) vfg = 25m/s 

 

Questão 06 – Dois caixotes com tomates lidem frontalmente. O caixote 1 tem de 
1000 tomates e caixote 2 tem 10 tomates. O caixote 1 tinha velocidade de 15m/s e o 
caixote 2 tinha velocidade de 0m/s, no momento antes da colisão. Considere os 
caixotes com massas desprezíveis e que os tomates têm a mesma massa, o 
coeficiente de restituição vale 1/3 e que a velocidade final do caixote 1 é 
aproximadamente 15m/s. Calcule a velocidade do caixote 2. 

 

a) 15m/s 
b) 20m/s 
c) 25m/s 
d) 30m/s 
e) 35m/s 

 

Questão 07 – Duas bolas colidem frontalmente e ficam coladas após a colisão. A 
bola 1 tem massa de 1,5g e a bola 2 tem massa de 150g. A bola 1 tinha velocidade 
de 3m/s e a bola 2 tinha 0m/s, no momento antes da colisão. A velocidade do 
conjunto após a colisão será aproximadamente igual a: 

 

a) 0m/s 
b) 10m/s 
c) 20m/s 
d) 30m/s 
e) 40m/s 

 

Questão 08 – (Fuvest-SP) Dois caixotes de mesma altura e mesma massa, A e B, 
podem movimentar-se sobre uma superfície plana sem atrito. Estando inicialmente A 
parado próximo a uma parede, o caixote B aproxima-se perpendicularmente à 
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parede com velocidade V0, provocando uma sucessão de colisões elásticas no plano 
da figura. 

 

Após todas as colisões, é possível afirmar que os módulos das velocidades dos dois 
blocos serão aproximadamente: 

 

a)              

b)    
  

 
          

c)               

d)    
  

√ 
      

  

√ 
  

e)              
 

Questão 09 – Uma bola de futsal com massa igual a 0,4 kg, movendo-se sobre uma 
superfície muito lisa com velocidade 36 km/h, colidiu contra a trave. O coeficiente de 
restituição é 0,25. O módulo da variação do momento linear da bola em kg · m/s é: 

 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 

 

Questão 10 – Considerando as nove questões anteriores, marque a alternativa que 
respetivamente indica os tipos de colisões para cada questão. 

 

a) todas foram colisões perfeitamente elásticas; 
b) todas foram colisões perfeitamente inelásticas;  
c) as colisões das questões 1, 2, e 3 foram perfeitamente elásticas, as questões 

4, 5 e 6 foram perfeitamente inelásticas e as demais parcialmente elásticas;  
d) as colisões das questões 2, 5, e 7 foram perfeitamente elásticas, as questões 

1, 4 e 8 foram perfeitamente inelásticas e as demais parcialmente elásticas;  
e) as colisões das questões 1, 4, e 8 foram perfeitamente elásticas, as 

colisões das questões 2, 5 e 7 foram perfeitamente inelásticas as demais 
foram parcialmente elásticas. 
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APÊNDICE B – Scripts 

 

B.1 HomeScreen 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class HomeScreen : MonoBehaviour { 
 
 public Texture HomeScreenTexture;  
 public float chronometer;  
 public int TimitTime = 3;  
 private bool LoadLevelMenu; 
 
 void Start () { 
  
 } 
 
 void Update () { 
  chronometer += Time.deltaTime; 
 
  if (LoadLevelMenu == true) { 
   Application.LoadLevel ("Menu"); 
   LoadLevelMenu = false; 
   chronometer = 0; 
  } 
 
  if (chronometer >= TimitTime) { 
   LoadLevelMenu = true; 
 
  } 
 } 
 
 void OnGUI (){ 
 
  GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/2, 
Screen.height/2-Screen.height/2, Screen.width, Screen.height), 
HomeScreenTexture); 
 } 
 
} 
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B.2 MenuScript 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MenuScript : MonoBehaviour { 
  
 public Texture MenuTexture, EXIT;  
 public GUIStyle ButtonReport, ButtonNext, TextConfig 
 public Font FontType;  
 public int CorrentSelection, FontSize = 5;  
 public Texture [] collision; 
 
 //========================================================== 
 
 public string Collision01, Collision02, Collision03, Collision04, Collision05, 
Collision06,Collision07, Collision08, Collision09; 
 public Texture Tela, loading; 
 public string loadingTest = "Carregando"; 
 public Color colorText = Color.white; 
 public Font Textloading; 
 [Range (0.5f, 10.5f)]  
 public float SizeTextloading = 1.5f;  
 [Range (1, 10)] 
 public int widthloading = 8; 
 [Range (1, 10)] 
 public int heightloading = 2; 
 [Range (-4.5f, 4.5f)] 
 public float positonloading = 4; 
 [Range (-8, 4)] 
 public float positonTextloadingX = 2;  
 [Range (-4.5f, 4.5f)] 
 public float positonTextloadingY = 3;  
 private bool Showloading = false; 
 private int processing = 0; 
 
 //========================================================== 
  
 void Start () { 
  CorrentSelection = 0; 
 } 
  
 void Update () { 
 
 
 } 
 
 //========================================================== 
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 IEnumerator Sceneloading (string scene){ 
  Showloading = true; 
   
  AsyncOperation loadinG = Application.LoadLevelAsync (scene); 
  while (!loadinG.isDone) {// enquanto o carregamento nao estiver 
garregado, a variavel loadging recebe o envento ... 
   processing = (int)(loadinG.progress*100); 
   yield return null; 
  } 
 } 
 
 //========================================================== 
 
  
 void OnGUI (){ 
 
  GUI.skin.font = FontType; 
  GUI.skin.label = TextConfig; 
  GUI.skin.button = ButtonNext; 
  TextConfig.fontSize = Screen.height / 70 * FontSize;  
  ButtonNext.fontSize = Screen.height / 70 * FontSize;  
 
  GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/2, 
Screen.height/2-Screen.height/2, Screen.width, Screen.height), MenuTexture); 
 
  GUI.Label (new Rect (Screen.width / 2 - Screen.width / 4, Screen.height 
/ 4 - Screen.height / 16, Screen.width / 2, Screen.height / 8), "Escolha o valor do 
experimento"); 
  
  if (GUI.Button (new Rect (Screen.width / 2 - Screen.width / 10, 
Screen.height / 2 - Screen.height / 4, Screen.width / 5, Screen.height / 2), "", 
GUIStyle.none)){ 
 
   if (CorrentSelection == 0) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision01)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 1) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision02)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 2) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision03)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 3) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision04)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 4) { 
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    StartCoroutine (Sceneloading (Collision05)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 5) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision06)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 6) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision07)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 7) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision08)); 
   } 
 
   if (CorrentSelection == 8) { 
    StartCoroutine (Sceneloading (Collision09)); 
   } 
  } 
 
 
  if (CorrentSelection == 0) { 
   GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/10, 
Screen.height/2-Screen.height/4, Screen.width/5, Screen.height/2), collision 
[CorrentSelection]); 
   
   if (GUI.Button (new Rect (Screen.width/1.5f, Screen.height/2.7f, 
Screen.width/5.5f, Screen.height/5), "PROXIMO")){ 
    CorrentSelection = CorrentSelection +1; 
   } 
  } 
   
   
  if (CorrentSelection > 0 && CorrentSelection < (collision.Length -1)) { 
   GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/10, 
Screen.height/2-Screen.height/4, Screen.width/5, Screen.height/2), collision 
[CorrentSelection]); 
 
   if (GUI.Button (new Rect (Screen.width/1.5f, Screen.height/2.7f, 
Screen.width/5.5f, Screen.height/5), "PROXIMO")){ 
    CorrentSelection = CorrentSelection +1;  
   } 
 
   if (GUI.Button (new Rect (Screen.width/7.5f, Screen.height/2.7f, 
Screen.width/5.5f, Screen.height/5), "VOLTAR")){ 
    CorrentSelection = CorrentSelection -1;  
   } 
  } 
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  if (CorrentSelection >= (collision.Length -1)) { 
   GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/10, 
Screen.height/2-Screen.height/4, Screen.width/5, Screen.height/2), collision 
[CorrentSelection]); 
   if (GUI.Button (new Rect (Screen.width/7.5f, Screen.height/2.7f, 
Screen.width/5.5f, Screen.height/5), "VOLTAR")){ 
    CorrentSelection = CorrentSelection -1; 
   } 
  } 
 
  ButtonReport.fontSize = Screen.height / 100 * FontSize; 
  GUI.skin.button = ButtonReport; 
 
  if (GUI.Button (new Rect (Screen.width/2-Screen.width/12, 
Screen.height/2+Screen.height/3.5f, Screen.width/6, Screen.height/12), "Roteiro")){ 
   System.Diagnostics.Process.Start 
("http://www.ehducar.net/fisicar-roteiro"); 
  } 
 
  if (GUI.Button (new Rect (Screen.width / 1.08f, Screen.height / 30.2f, 
Screen.width / 12, Screen.height / 8), EXIT, GUIStyle.none)) { 
   Application.Quit (); 
   Debug.Log ("Saio"); 
  } 
 
 //========================================================== 
 
  if (Showloading == true) { 
   GUI.contentColor = colorText; 
   GUI.skin.font = Textloading; 
   GUI.skin.label.fontSize = 
(int)(Screen.height/50*SizeTextloading);//(int) e- para transformar uma variaveil float 
em uma variavel inteira 
     
   GUI.DrawTexture (new Rect (0,0,Screen.width, Screen.height), 
Tela); 
 
   float positonX = (Screen.height/10)*positonTextloadingX; 
   float positonY = (Screen.height/10)*positonTextloadingY; 
   GUI.Label (new Rect (Screen.width / 2 + positonX, Screen.height 
/ 2 + positonY, Screen.width, Screen.height), loadingTest + " " + processing + "%"); 
    
   float widthL = Screen.width*(widthloading/10.0f); 
   float heightL = Screen.height/50*heightloading; 
   float positonYY = (Screen.height/10)*positonloading; 
   GUI.DrawTexture (new Rect (Screen.width/25 - widthloading/2 
,Screen.height/2 - (heightL/2) + positonYY ,widthL*processing/100.0f, heightL), 
loading); 
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  } 
 
 //========================================================== 
  
 } 
  
} 
 

B.3 ScenesScript 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ScenesScript : MonoBehaviour { 
 
 public GUIStyle TextConfig, ButtonCronometer, ButtonMenu;  
 public Font FontType;  
 public int  FontSize = 5;  
 public float cronometro, chronometer1; 
 public float Inicial; 
 public float Final; 
 public Font Fonte; 
 
  
 void Start () 
 { 
   
 } 
  
  
 void Update () { 
   
  cronometro += Time.deltaTime; 
 } 
  
 void OnGUI () { 
   
  GUI.skin.font = FontType; 
  GUI.skin.label = TextConfig; 
  GUI.skin.button = ButtonMenu; 
  TextConfig.fontSize = Screen.height / 70 * FontSize;  
  ButtonMenu.fontSize = Screen.height / 70 * FontSize;  
 
  if (GUI.Button (new Rect (Screen.width / 1.14f, Screen.height / 1.14f, 
Screen.width / 9, Screen.height / 9), "Menu")) { 
   Application.LoadLevel ("Menu"); 
  } 
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  GUI.skin.button = ButtonCronometer; 
  ButtonCronometer.fontSize = Screen.height / 70 * FontSize;  
   
  GUI.Label (new Rect (Screen.width / 20 , Screen.height / 20, 
Screen.width / 4, Screen.height / 8), cronometro.ToString()); 
   
  GUI.Label (new Rect (Screen.width / 3.5f , Screen.height / 20, 
Screen.width / 4, Screen.height / 8), "T1 =" + Inicial.ToString()); 
   
  GUI.Label (new Rect (Screen.width / 2, Screen.height / 20, 
Screen.width / 4, Screen.height / 8),"T2 =" + Final.ToString()); 
   
   
  if (GUI.Button (new Rect (Screen.width / 50, Screen.height / 1.54f, 
Screen.width / 6, Screen.height / 3), "")) { 
   if (chronometer1==0){ 
    Inicial= cronometro; 
    chronometer1=-1; 
   } 
 
   if (chronometer1 ==-1 && Inicial != cronometro){ 
    Final= cronometro; 
    chronometer1=-2; 
   } 
 
   if ( chronometer1 ==-2 && Final != 0 && Final != cronometro){ 
    Final = Inicial = chronometer1 = 0; 
   } 
  } 
   
 } 
} 
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APÊNDICE C – Roteiro do aplicativo 
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Objetivos 

 Conhecer e identificar os tipos de colisões; 

 Verificar a lei de conservação do momento linear e a lei de conservação da 

energia mecânica em colisões entre dois corpos; 

 Determinar o coeficiente de restituição e relacioná-lo ao tipo de colisão.  

Materiais Utilizados 

Materiais Quantidades 

 Aparelho móvel com sistema Android 01 

 Caneta 01 

Conhecendo o FísicAR 

O FísicAR é um aplicativo para aparelhos móveis com sistema Android. O 

desenvolvimento do aplicativo foi feito utilizando os softwares Unity 5 e Vuforia™ 5. 

Foi elaborado como um produto do Programa Nacional de Mestrado Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF). 

Botões do menu 

Figura 1 – Menu do FísicAR. 

   

Fonte: Autor. 

No menu os botões e   servem para voltar ou adiantar o número 

do experimento de colisão que será selecionado, respectivamente. 

O botão com o número tem a função de selecionar o experimento. 

O botão    leva para a página www.ehducar.net/fisica-roteiro, 

onde está disponível esse roteiro. 

O último botão do menu é , o botão sair. 
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Botões na tela das cenas dos experimentos 

Figura 2 – Sena da medição do tempo do experimento no FísicAR. 

 

Fonte: Autor. 

Na tela do experimento o botão  é usado para marcar o tempo inicial, o 

tempo final e zerar o cronômetro. Para marcar o tempo inicial basta clicar o botão 

apenas uma vez, para marcar o tempo final clicar pela segunda vez, e para zerar o 

cronometro clica a terceira vez. Para marcar um novo tempo inicial e tempo final, é 

só repetir o procedimento anterior. 

O botão  volta para o menu. 

Colisão e Conservação do Momento Linear  

As colisões entre corpos podem ter três características, as colisões 

perfeitamente elásticas, as parcialmente elásticas e as colisões perfeitamente 

inelásticas.  

Quando a energia cinética total não se conserva, dizemos que ocorreu uma 

colisão perfeitamente inelástica e os corpos permanecem juntos depois da colisão. 

Nesse tipo de colisão a energia cinética é dissipada na deformação dos corpos 

envolvidos na colisão. A colisão parcialmente elástica acontece quando uma 

pequena parte da energia cinética é dissipada e os corpos não permanecem juntos 

depois da colisão (SERWAY; JEWETT, 2008). 

Podemos distinguir os tipos de colisões verificando se a lei de conservação da 

energia cinética e a lei de conservação do momento linear são satisfeitas, mas 
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também podemos determinar o tipo de colisão analisando o coeficiente de 

restituição. 

O coeficiente de restituição (e) é uma grandeza adimensional que 

corresponde à razão entre a velocidade relativa depois e a velocidade relativa antes 

da colisão: 

  
                                  

                                  
 

Na Tabela 1 contém os valores do coeficiente de restituição para cada tipo de 

colisão. 

Tabela 1 – Tipo de colisão relacionada com a conservação da energia e com o 

coeficiente de restituição. 

Tipo de colisão Energia cinética Coeficiente de restituição 

Perfeitamente elástica Conserva  1 

Parcialmente elástica Não conserva 0 < e < 1 

Perfeitamente inelástica Não conserva 0 

Fonte: Autor. 

Agora vamos considerar os casos para colisão unidimensional com alvo 

estacionário. 

Colisões parcialmente elásticas 

Vamos chamar de projétil o corpo em movimento, corpo A, e de alvo o corpo 

em repouso, corpo B. Para as colisões parcialmente inelástica devemos utilizar a 

Equação 01 para determinar os valores das velocidades dos corpos, tanto para 

colisão com massas iguais, como para colisão com o alvo pesado ou com o projétil 

pesado. 

   ⃗      ⃗      ⃗   

Colisões perfeitamente elásticas – Massas iguais (     ) 

Para um exemplo de colisão unidimensional com corpos de massas iguais 

podemos considerar hipoteticamente a colisão entre dois carros idênticos, e que não 

haja deformação nos carros durante a colisão (Figura 3).  

  

(08) 

(01) 
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Figura 3 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional de corpos com 

massas iguais. 

 

Fonte: Autor. 

As colisões elásticas conservam tanto o momento linear como a energia 

cinética, uma vez que  ⃗    , a velocidade final do projétil também deve ser zero, 

podemos usar as seguintes equações para todas as colisões perfeitamente elástica 

unidimensional com o alvo parado: 

 ⃗   
     

     
 ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗   

Como      , então das Equações 02 e 03 temos que  ⃗     e  ⃗    ⃗  , 

ou seja, depois da colisão o projétil fica em repouso e o alvo se movimenta com a 

velocidade que o projétil possuía antes da colisão. 

Colisões perfeitamente inelásticas – Massas iguais (     ) 

Em uma colisão real entre dois carros, normalmente, ocorre deformação 

nesses veículos. Se os carros ficarem presos um ao outro se movendo com a 

mesma velocidade, e desconsiderando a perda de energia devido a forças externas, 

essa colisão pode ser considerada perfeitamente inelástica (Figura 4). 

Figura 4 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional de corpos com 

massas iguais. 

 

Fonte: Autor. 

Nesse caso para velocidade final temos: 

 ⃗⃗  
  

     
 ⃗   

(04) 

(02) 

(03) 
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Se levarmos em consideração que      , temos 

 ⃗⃗  
 

 
 ⃗   

Portanto em colisões perfeitamente inelásticas unidimensionais entre corpos 

com a mesma massa e o alvo em repouso, a velocidade final será metade da 

velocidade inicial do projétil. 

Colisões perfeitamente elásticas – Alvo pesado (     ) 

Em uma colisão perfeitamente elástica unidimensional com alvo pesado, por 

exemplo, um carro colidindo com um ônibus, e novamente considerando que não 

haja deformação nos veículos (Figura 5) e nem perda de energia para o ambiente 

externo, é possível determinar a velocidade finais dos dois veículos.  

Figura 5 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional com o alvo 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

Utilizando as Equações 02 e 03, temos 

 ⃗   
     

     
 ⃗     ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗     

Portanto a velocidade final do projeto tem o mesmo módulo e sentido oposto 

de sua velocidade inicial, e a velocidade final do alvo é zero, isto é, o projétil atinge o 

alvo e é ricocheteado de volta com a mesma velocidade, enquanto que o alvo 

permanece parado.  

Colisões perfeitamente inelásticas – Alvo pesado (     ) 

Quando o projétil atinge o alvo com massa muito maior que ele em uma 

colisão perfeitamente inelástica, como o caso de um carro colidindo na traseira de 
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um ônibus (Figura 6), os dois veículos ficam presos e se movem com velocidade 

final  ⃗⃗. 

Figura 6 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional com o alvo 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

Para determinar a velocidade final, vamos utilizar a Equação 04, então: 

 ⃗⃗  
  

     
 ⃗     

Isso significa que o projétil atinge o alvo com velocidade inicial  ⃗   e depois 

fica preso em repouso junto com o alvo. 

Colisões perfeitamente elásticas – Projétil pesado (     ) 

Para colisões nessas condições, podemos utilizar novamente as Equações 02 

e 03 para determinar as velocidades dos corpos envolvidos. 

 ⃗   
     

     
 ⃗    ⃗    

 ⃗   
   

     
 ⃗     ⃗   

Quando a massa do projétil é muito maior que a massa do alvo e entram em 

uma colisão perfeitamente elásticas o alvo continuam se movendo praticamente com 

a mesma velocidade, enquanto que o alvo de movimento com o dobro da velocidade 

inicial do projétil, como mostra a Figura 7.  

Figura 7 – Estágios da colisão perfeitamente elástica unidimensional com o projétil 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 
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Colisões perfeitamente inelásticas – Projétil pesado (     ) 

A Equação 04 pode ser usada para calcular a velocidade final dos corpos em 

colisão perfeitamente inelástica em qualquer situação, inclusive em uma colisão com 

o projétil muito mais pesado que o alvo. Portanto: 

 ⃗⃗  
  

     
 ⃗    ⃗   

Na Figura 8 temos uma ilustração dos estágios da colisão para essas 

condições. Essa é uma colisão que ocorre nas estradas brasileiras, um veículo 

pesado colide com um veículo leve e o arrasta como se não tivesse nenhum 

obstáculo, os dois se movimentam praticamente com a mesma velocidade que o 

veículo pesado tinha antes da colisão.  

Figura 8 – Estágios da colisão perfeitamente inelástica unidimensional com o projétil 

pesado. 

 

Fonte: Autor. 

O estudo de corpos em colisão tem diversas aplicações na ciência e na 

tecnologia. Uma das mais importantes aplicações é no desenvolvimento de item de 

segurança como na produção de capacete, coletes de segurança, entre outros, mas 

ressaltamos a importância para item de segurança em veículos, bem como a sua 

própria fabricação. Em uma colisão os veículos se deforma para dissipar parte da 

energia cinética, isso minimiza os danos no condutor, podendo inclusive salvar a sua 

vida. 

Montagem do Experimento 

Primeiramente deve-se instalar o aplicativo FisicAR no aparelho que será 

utilizado no experimento. O aplicativo FisicAR está disponível no Google Play30.  

Em seguida deve-se imprimir a ImageTargad (Figura 9), as setas para 

marcação das posições e a pista de marcação. A ImageTargad e as setas devem 

                                            
30

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MNPEF.EhDucar 



114 

 

 

ser recortadas e colocadas sobre a pista de marcação. As setas devem marcar a 

posição inicial e a posição final para cada medida de velocidade dos veículos. 

Figura 9 – ImageTargad. 

 

Fonte: Autor. 

Inicie o aplicativo FisicAR para começar os experimentos virtuais em 

Realidade Aumentada. 

Figura 10 – Home Screen. 

 

Fonte: Autor. 

Inicie os procedimentos experimentais com siderando os dados da tabela 02. 

Tabela 2 – Massas dos corpos envolvidos nas colisões. 

Objeto Massa (kg) 

Carro 1.000  

Ônibus 100.000 

Fonte: Autor. 

Abaixo está a Tabela 3 com a numeração, o tipo de colisão e o valor do 

coeficiente de restituição de cada colisão. 
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Tabela 3 – Dados das colisões.  

Nº da colisão Tipo de colisão e 

1 Colisão elástica  1,0 

2 Colisão inelástica  0,0 

3 Colisão parcialmente 0,5 

4 Colisão elástica 1,0 

5 Colisão inelástica 0,0 

6 Colisão parcialmente 0,5 

7 Colisão elástica 1,0 

8 Colisão inelástica 0,0 

9 Colisão parcialmente 0,5 

Fonte: Autor. 

 

Procedimento experimental 

1. Escolha uma opção no menu do aplicativo (Figura 1). 

2. Utilize as setas para fazer duas marcações na pista para determinar o 

deslocamento, anote o valor da posição inicial e da posição final (Figura 11). 

Figura 11 – Determinação da posição inicial e posição final, utilizando as setas.  

 

Fonte: Autor. 

3. Aponte a câmera para a ImagemTargad. 

4. Quando o projétil (primeiro carro) passar pela primeira marcação aperte no 

botão do cronômetro para marcar o tempo inicial (T1), quando o projétil 

passar pela segunda marcação aperte novamente o botão do cronômetro 

para marcar o tempo final (T2). Se for necessário zerar os valores dos tempos 

marcados, basta clicar no botão do cronômetro pela terceira vez. 
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Figura 12 – Determinação do intervalo de tempo do projétil antes da colisão. 

 

Fonte: Autor. 

5. Faça novas marcações em outros pontos sobre a pista para determinar o 

deslocamento e o intervalo de tempo do projétil depois da colisão. Por último 

faça mais duas marcações para determinar o deslocamento e o intervalo de 

tempo do alvo depois da colisão (Figura 13). 

Figura 13 – Determinação do intervalo de tempo do alvo depois da colisão. 

 

Fonte: Autor. 

6. Determinado deslocamento e intervalo de tempo para o projétil e o alvo, antes 

e depois da colisão, calcule a velocidade para cada móvel e determine o 

coeficiente de restituição. Anote os dados do experimento na Tabela 4. 

7. Determine o momento linear para cada móvel, antes e depois da colisão. 

Anote os resultados na Tabela 5. 

8. Repita o procedimento para todos os 9 experimentos. 
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Tabela 4 – Valores dos tempos, dos deslocamentos e das velocidades dos móveis. 

         .                                                                      

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

         .                                              

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

Tabela 5 – Valores do momento linear  

         .              

 ⃗      ⃗          ⃗        ⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗⃗⃗            ⃗⃗⃗⃗       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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Questionário 

Questão 01 – Preencha a tabela abaixo com o tipo de colisão para cada 

experimento. 

Nº do Exp. Tipo de colisão 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Questão 02 – Considerando a tolerância de erro de 5%, a lei de conservação do 

momento linear foi satisfeita em quais colisões? Justifique sua resposta. 

 

Questão 03 – Considerando a tolerância de erro de 5%, a lei de conservação da 

energia mecânica foi satisfeita em quais colisões? Justifique sua resposta.  
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Pista de marcação 

 

1 cm  

2 cm  

3 cm  

4 cm  

5 cm  

6cm   

7 cm  

8 cm  

9 cm  

10cm   

11 cm  

12 cm  

13 cm  

14 cm  

15 cm  

16 cm  

17 cm  

18 cm  

19 cm  

20 cm  

21 cm  

22 cm  

23 cm  

0 cm 



120 

 

 

ImageTargad e setas para marcação das posições 

 

 

 

Pista de marcação 
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