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RESUMO 

 

 

 

Diante as dificuldades enfrentadas pelos alunos com relação a sua aprendizagem significativa 

dos conceitos físicos, as pesquisas em Ensino de Física focalizam sua atenção no 

aprimoramento da metodologia do ensino de Física experimental. No entanto, há um número 

considerável de relatos que afirmam que a maioria das escolas apresentam problemas 

recorrentes com relação ao uso de um Laboratório Didático, chegando a ter o orçamento 

limitado para aquisição ou renovação de equipamentos voltados para a realização de 

atividades experimentais. Outro problema comum nas atividades de Laboratórios é ter parte 

da aula dedicada na montagem do experimento, na coleta de dados e na organização dos 

resultados, impossibilitando a interação, discussão e o envolvimento dos alunos junto ao 

professor. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo investigar sobre a aplicabilidade do 

smartphone visando desenvolver e aprimorar novos procedimentos de medição, equipamentos 

didáticos inovadores e, sistemas de aquisição na área da Física básica. Além disso, este 

trabalho está focado na interpretação da funcionalidade dos sensores para verificar a 

confiabilidade na aquisição de dados através da calibração, compensação e linearidade. O 

trabalho foi realizado usando um smartphone como instrumento de medida junto com 

equipamentos já existentes ou produzidos no laboratório. As atividades experimentais usando 

um smartphone descrevem os conceitos básicos de Movimento Harmônico Simples e medida 

da Indutância de uma Bobina. 
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ABSTRACT 

 

 

Faced with difficulties encountered by students in relation to their meaningful learning of 

physical concepts, as researches in Physics Teaching focus their attention not to improve the 

methodology of experimental physics teaching. However, there are a considerable number of 

reports that state most schools and recurrent problems regarding the use of a didactic laboratory, 

arriving at a limited budget for acquisition or renovation of equipment aimed at conducting 

experimental activities. Another common problem in laboratory activities observed frequently 

is to have part of the class dedicated to the assembly of the experiment, in data collection and 

in the organization of the results, making it impossible to interact, discuss and involve the 

students with the teacher. Thus, this work aimed to investigate the applicability of the 

smartphone in order to develop and improve new measurement procedures, innovative teaching 

equipment and acquisition systems in the area of Basic Physics. In addition, this work is focused 

on the interpretation of sensor functionality to verify reliability in data acquisition through 

calibration, compensation and linearity. The work was carried out using a smartphone, as a 

measuring instrument, together to equipment already in existence or produced in the 

Laboratory. Finally, experimental activities using a smartphone describe the basic concepts of 

Simple Harmonic Motion and Coil Inductance measurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vem passando por inúmeras mudanças tanto no campo político-sócio-

econômico quanto na cultura, ciência e tecnologia. Essas mudanças são constatadas em 

decorrência do uso da informação e do surgimento de novas tecnologias [1]. Inevitavelmente 

esse cenário produz um impacto na educação e obriga aos responsáveis do Ensino acompanhar 

inexoravelmente tais mudanças. Por exemplo, o Ensino de Física associado a atividades práticas 

teve várias mudanças, especialmente nas atividades que utiliza a metodologia amparada de 

análises sobre a experimentação que privilegia o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes 

níveis [2,3]. Em décadas anteriores, nesse tipo de atividades didáticas comumente era usado um 

laboratório devidamente equipado, porém diversos fatores dificultaram alcançar os objetivos 

de ensino. Parte da hora-aula utilizada era focada na montagem do experimento, na coleta de 

dados e na organização dos resultados. Uma mudança favorável no aprimoramento dessas 

atividades aconteceu com a introdução de computadores desktops, porém ainda essa tecnologia 

apresentava limitações de ordem prática. Os desktops necessitam de sensores e interfaces e é 

questionado a sua portabilidade porque limita seu deslocamento. Nessa linha do tempo, o 

notebook foi uma boa alternativa ao desktop, porém, ainda continuava necessitando de sensores 

e interfaces que influenciavam diretamente com o tempo disponível na aula para a montagem e 

configuração do equipamento experimental. 

Certamente, com o surgimento do smartphone já existe uma tendência em realizar novas 

mudanças na realização de atividades experimentais para resolver tanto o problema da 

mobilidade dos equipamentos didáticos quanto à necessidade de montar os sensores [4,5,6]. O 

smartphone tem como características essenciais a alta portabilidade e a acessibilidade de seus 

sensores possibilitando a realização de atividades práticas especialmente em Física. Diante 

dessa perspectiva, ainda existe uma questão básica a ser resolvida. Isto é, resolver o método de 

medida que deve ser assumida em cada atividade experimental usando um smartphone. Na fase 

inicial da aplicação do método deve estar inclusa a verificação da calibração, linearidade e do 

tempo de resposta do aparelho. 

Como a transposição didática numa disciplina de Física tem influência direta na motivação, 

interesse e desempenho do aluno, busca-se sempre novas alternativas de Ensino que usem 

instrumentos educacionais mostrando a medida de uma grandeza física envolvida na natureza 

de um fenômeno físico. Nesse sentido, os smartphones e seu envolvimento na montagem de 

equipamentos didáticos possibilitam diversos caminhos na construção e na geração de 
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conhecimento sobre o fenômeno em questão. No âmbito das atividades pedagógicas que se 

realizam nas sala de aula das escolas, a proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

intitulado "Atividades Experimentais de Física usando um smartphone" baseia-se na adequação 

do aparelho nas atividades de medições de grandezas físicas, uma vez que estes aparelhos estão 

massificados e a sua utilização nas atividades experimentais não coloca, a priori, restrições de 

seu uso no ambiente de estudo. Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar a 

qualidade na aquisição de dados experimentais com inovadores equipamentos didáticos de 

Física usando um smartphone. Ou seja, a proposta está focada em desenvolver procedimentos 

de medida e montagem de equipamentos inovadores de medida de grandezas presentes em 

tópicos de Física Básica, através de atividades experimentais que usam os sensores do 

smartphone. Durante a elaboração e teste dos equipamentos serão consideradas relevantes as 

atividades experimentais de alta confiabilidade e repetitividade. Neste TCC serão integrados os 

trabalhos referente à redução de incertezas e extensão da faixa de calibração dos sensores e 

aplicativos oferecidos em um smartphone junto com os equipamentos disponíveis em um 

Laboratório Didático, com a perspectiva de promover produtos, cuja característica seja de 

processar sinais ou proporcionar medidas. 

Até o presente, as vantagens do uso de smartphones montados em equipamentos didáticos 

de Física vêm sendo gradativamente reconhecida e há um número crescente de relatos 

descrevendo atividades práticas bem-sucedidas com esses aparelhos [7,8]. No entanto, há muito 

a ser feito quanto à investigação de procedimentos didáticos que adéquem sua aplicabilidade 

ao Ensino de Física Experimental usando um smartphone. A proposta desse trabalho está 

justificada pela necessidade de promover maiores alternativas de solução quanto a renovação e 

aquisição de equipamentos experimentais de física com maior acessibilidade nos Laboratórios 

Didáticos. Os aparelhos são amplamente difundidos entre os jovens em idade acadêmica e está 

presente no cotidiano do aluno tornando o smartphone acessível e prático para o uso de 

atividades experimentais de Física. 

Ressalta-se deste trabalho a inovação em desenvolvimentos de procedimentos de medida e 

tem por finalidade apresentar a construção de protótipo de instrumentos de medida nas 

atividades de laboratório e na educação. A proposta também tem um diferencial criativo dado 

que possibilita uma alternativa de redução de gastos em Laboratórios com a produção de novos 

equipamentos. Além disto, esse trabalho é relevante dado que focaliza o resultado da 

investigação e desenvolvimento das tecnologias que estão disponíveis e, em certa forma, 
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resolve parte da demanda de renovação periódica na instrumentação de coleta e controle de 

grandezas físicas. 

O TCC está estruturado em quatro capítulos. No capítulo 2 é apresentado a Fundamentação 

Teórica tratando a importância das atividades experimentais utilizando tecnologias voltadas 

para o Ensino de Física e, como a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel deveria ser 

aplicada no Ensino de Física em concordância das orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Além disso, será abordado conceitos básicos sobre o Movimento Harmônico 

Simples e conceitos básicos da Indutância. No capítulo 3, trataremos do funcionamento do 

sistema de detecção implementado no smartphone, monstrando o seu Hardware e Software. 

Além disto, falaremos brevemente sobre os tipos de sensores instalados no aparelho e as 

correlações com os príncipios físicos, dando enfase nos sensores de proximidade e 

magnetômetro, nos quais, são utilizados nos experimentos descritos no capítulo 4 que 

descrevem os métodos e as atividades experimentais realizadas em laboratório, utilizando 

sensores encontrados nos Smartphones. Dentre as experiências realizadas destacamos as 

atividades que caracterizam o MHS através do pendulo simples e do pendulo físico, que 

utilizam o sensor de proximidade do smartphone para as medidas do período. Destacamos 

também, outra atividade que consiste na medida da Indutância de uma Bobina, utilizando o 

sensor magnetômetro para as medidas do campo magnético da bobina.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Entre os educadores com frequência é discutida as contribuições das tecnologias nos espaços 

educativos, principalmente na Educação Básica. Muitos educadores trazem consigo 

questionamentos sobre o que efetivamente as mídias e tecnologias contribuem no 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno na escola [9]. Diante disso, neste capítulo será 

apresentado a importância das atividades experimentais utilizando mídias e tecnologias, 

baseando-se na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e no que diz as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre a experimentação no ensino de Física para 

construir novas possibilidades que estão a favor dos educadores, reconhecendo as tecnologias 

como recursos necessários, imprescindíveis no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

2.1 METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Entende-se como metodologia de ensino à aplicação de diferentes métodos no processo 

ensino-aprendizagem. A discussão sobre uso apropriado da metodologia para o ensino, como 

recurso didático, para promover a formação crítica do aluno tem como finalidade ressaltar a 

importância da didática e atitude do professor no processo de ensino-aprendizagem. O professor 

de Ciências usualmente tem adotado métodos de ensino como o Conteudista (tradicional), o 

Construtivismo (de Piaget) e o sociointeracionismo (de Vygotsky). Sendo assim, observa-se na 

escola uma aprendizagem escolar essencialmente receptiva. Isso não significa que está 

descartada as atividades que promovem a aprendizagem por descoberta. Reiteramos a 

importância didática do professor para a coexistência equilibrada da aprendizagem receptiva e 

da aprendizagem por descoberta que, desde o ponto de vista didático, é importante como 

motivadora e se adequada para facilitar certas aprendizagens com característica de rigor 

científico. 

As atividades experimentais são recursos educacionais que possibilitam melhores 

oportunidades para a aprendizagem de Física com rigor cientifico. Atualmente, para o 

desenvolvimento dessas atividades o professor pode contar com recursos como vídeos, 

microcomputadores, internet tablets e smartphones [11]. 
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As atividades experimentais são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno e, todas elas não necessariamente precisam serem desenvolvidas dentro de um laboratório 

utilizando diversos equipamentos. Por exemplo, algumas das atividades experimentais podem 

ser realizadas em sala de aula de forma demonstrativa. Além disso, com a experiência 

experimental demonstrativa abre espaço ao professor para considerar todas as dificuldades 

enfrentadas pelo aluno e, a oportunidade de reconsiderar sua forma de avaliação. Participar de 

um experimento chega a ser uma experiência útil na aprendizagem do aluno, uma vez que exige 

revisar, esclarecer, manusear, agir, integrando os diversos assuntos tratados durante as 

experiências. Essas exigências se adequam perfeitamente na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel (1978, p.41) que disse:  

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao 

que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 

especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma 

imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativa [12]. 

 

Para compreender as estratégias no ensino de Física, com base justamente na teoria de 

aprendizagem significativa de Ausubel (1980) que diz: “aprender de forma significativa é 

atribuir significado ao que é aprendido e relacioná-lo com o que já se sabe” [10]. Portanto, 

pode-se dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se 

a outras já existentes na estrutura cognitiva do aluno. Assim, o professor deve organizar e 

ordenar as atividades a serem desenvolvidas com seus alunos, levando em consideração as 

dificuldades de cada um com relação a disciplina. O professor ao apresentar a atividades aos 

alunos, deve primeiramente dialogar, na intenção de motivá-los a participar do trabalho, 

explicando a teoria (configurando o conhecimento prévio do aluno), os objetivos, os 

procedimentos que promovam a participação durante a experimentação. Fazer uma análise 

sobre a estrutura cognitiva dos alunos, ou seja, seus subsunçores, que segundo Ausubel é a 

variável que mais influencia a aprendizagem significativa. Ausubel (1980) propõem a utilização 

de organizadores prévios; materiais adequadamente relevantes e introdutórios como principal 

estratégia para manipular a estrutura cognitiva procurando aumentar a facilitação da 

aprendizagem [10]. Já na atividade avaliativa, o professor deve observar a compreensão, 

capacidade de interpretação e a aplicação do conhecimento para resolver situações-problemas. 

Deve analisar o aproveitamento dos alunos em termos de conteúdo, a capacidade dos alunos 

em diferenciar integrar e consolidar os conceitos trabalhados na organização do ensino. Todos 
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esses métodos podem ser vistos como estratégias eficientes para melhorar o ensino de Física e 

reduzir as dificuldades enfrentadas pelos alunos. 

 

2.2 OS PCNS E AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

Atualmente o ensino de Física é visto como um grande desafio para a maioria dos 

professores dessa área, devido à dificuldade que possuí em aproximar o ensino cientifico com 

a realidade do aluno utilizando apenas o método tradicional. Ou seja, lecionando apenas os 

livros didáticos. Sabe-se que o livro é um recurso didático fundamental, porém devemos 

reconhecer também que o modelo tradicional de ensino ainda continua sendo muito utilizado 

pelos educadores nas escolas de ensino fundamental e médio. Dessa forma, torna-se difícil para 

o aluno relacionar o conteúdo abordado com sua realidade. Isto ocorre porque muitos dos livros 

adotados apresentam conceitos poucos esclarecedores e que nem sempre contribui para a 

percepção dos alunos na complexidade das ciências [13]. Entendemos que o Ensino de Física 

deve progredir nas suas metodologias e estratégias no sentido de aproximar o conhecimento 

científico à aprendizagem significativa do aluno. Interligando com o que está a volta do 

estudante, as causas e as consequências dos fenômenos físicos nas mais diversas áreas e no 

mundo real [14]. Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) afirmam que:  

 

Contextualizar o conteúdo que se tem aprendido significa, em primeiro lugar, assumir 

que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. O tratamento 

contextualizado do conhecimento é recurso que a escola tem para retirar o aluno da 

condição de espectador passivo. [15] 

 

 

Tendo em vista a importância do uso de Atividades Experimentais para uma melhor 

compreensão dos fenômenos naturais, os PCNs propõem as escolas e professores que revejam 

suas metodologias de ensino buscando promover novas formas de construção do conhecimento 

pelos alunos. Nesta perspectiva, o propósito é trabalhar em sala de aula usando novos recursos 

didáticos com a finalidade de promover uma compreensão e um aprendizado significativo dos 

alunos. Os PCNs afirmam que: 

 

“É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode 

garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. ” [16] 



8 
 

Apesar da importância da Atividade Experimental defendida pelos autores, constata-se 

também um grande desinteresse e despreparo do professor para poder aplica-lo no Ensino de 

Física. Isso pode estar associado à falta de motivação e de condições de trabalho, o que resulta 

na acomodação ao ensino estritamente teórico-expositivo. Ou seja, apenas o espaço da 

instrumentação não é suficiente para atingir os objetivos que se pretende com as atividades 

experimentais. O professor também precisa estar preparado e despertado para a importância do 

uso das Atividades Experimentais em sala de aula. Sem conhecimento e valorização do uso 

dessas atividades, a ênfase do ensino dará maior espaço a um ensino tradicional fora do 

contexto. Em outras palavras, na medida em que exista um contingente maior de professores 

bem preparados, será possível explorar mais plenamente as potencialidades da experimentação 

[17]. 

 

 

2.3 CONCEITOS BÁSICOS DO MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES 

 

2.3.1  Pêndulo Simples 

 

O pêndulo simples é composto por uma partícula de massa m (chamada peso do 

pêndulo), suspensa por uma das extremidades de um fio inextensível, de massa desprezível e 

comprimento L, como mostra a FIG 2.1a. O peso está livre para oscilar em torno de uma reta 

vertical que passa pelo ponto fixo do fio. As forças que agem sobre a massa são a tração �⃗�  

exercida pelo fio e a força gravitacional 𝐹 𝑔, como mostrado na FIG 2.1b [18].  
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FIGURA 2.1 – (a) Esquematização de um pêndulo simples (b) Forças atuantes em seu movimento. 

 

Fonte: halliday, resnick, walker. fundamentos de física. vol. 2. 8 ed. editora ltc, 2009. 

 

A componente tangencial 𝐹 𝑔 sen θ da trajetória do peso, produz um torque restaurador que tende 

a levar o pêndulo para a posição de equilíbrio, como mostra a equação 2.1. 

𝐹 = −𝑚𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃        (2.1) 

 

Onde m é a massa, g é a aceleração da gravidade e F é a força restauradora, lembrando que o 

sinal negativo indica a restauração. Além disso, temos ainda que o período de uma oscilação 

depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade, como mostra a equação 

2.2. 

 

𝑇 = 2𝜋 . √
𝐿

𝑔
        (2.2) 

 

Onde L é o comprimento do fio, g é a aceleração da gravidade e T é o período. O 

desenvolvimento da equação encontra-se no livro Halliday.   

 

2.3.2  Pêndulo Físico 

 

O pêndulo físico consiste de um corpo rígido de massa m, suspenso por um eixo 

horizontal que o atravessa, em torno do qual o corpo pode girar, conforme mostra a FIG 2.2. 
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Na posição de equilíbrio, o eixo que o suspende na origem O, e o centro de massa CM do corpo 

estão na mesma linha vertical. A distância entre o eixo e o CM é denotado por d. Quando o 

corpo é levemente afastado de sua posição de equilíbrio na vertical, por um pequeno desvio 

angular, e liberado depois, passa a executar um movimento oscilatório em torno dessa posição 

de equilíbrio, dirigido pelo torque restaurador exercido pela força peso do próprio corpo [18]. 

 

FIGURA 2.2: Demonstração esquemática do pêndulo físico em forma de barra. 

 

Fonte: halliday, resnick, walker. fundamentos de física. vol. 2. 8 ed. editora ltc, 2009 

 

A determinação do momento de inércia do objeto, no centro de massa, será realizada a 

partir das medidas do período de oscilação do pêndulo físico. A análise do período do pêndulo 

físico é idêntica ao período do pêndulo simples até a equação 2.7 do anexo I, levando em 

consideração que a alavanca da componente restauradora  𝐹 𝑔 sen θ é d ao invés de L, conforme 

a equação 2.3.  

 

𝑇 = 2𝜋 . √
𝐼

𝑚𝑔𝑑
               (2.3) 

 

           Onde I é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo em que oscila. Dessa forma, 

isolando-se o I na equação do período do pêndulo físico é possível determinar o momento de 

inércia em um determinado ponto, como mostra a equação 2.4. 
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𝐼𝑝 = 𝑚𝑔𝑑 . (
𝑇

2𝜋
)
2

               (2.4) 

 

            De acordo com o Teorema dos Eixos Paralelos é possível calcular o momento de inércia 

da barra no seu CM através do 𝐼𝑝 sem depender de fatores geométricos, conforme mostra a 

equação 2.5.  

 

                𝐼𝑝 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑚 . 𝑑2    (2.5) 

 

            Assim, sabendo o valor de 𝐼𝑝, a massa m e a distância entre a posição em que foi 

calculado 𝐼𝑝 e o CM, é possível calcular o momento de inércia da barra no seu CM. Até o 

presente capítulo foram descritos conceitos básicos do MHS, através do pêndulo simples e 

pêndulo físico. No capítulo 2.4 será descrito conceitos básicos de Indutância. 

 

 

2.4  CONCEITOS BÁSICOS DA INDUTÂNCIA 

 

Uma observação básica da física é a de que partículas carregadas em movimento 

produzem campos magnéticos. Isso significa que corrente também produz campo magnético. 

Esse aspecto do eletromagnetismo, que é o estudo combinado dos efeitos elétricos e 

magnéticos, foi uma surpresa para os cientistas na época em que foi descoberto. Surpresa ou 

não, ele se tornou extremamente importante para a vida cotidiana, já que constitui a base para 

um número imenso de dispositivos eletromagnéticos. 

Mais surpreendente ainda foi a descoberta do efeito oposto: um campo magnético pode 

gerar um campo elétrico capaz de produzir uma corrente. Essa ligação entre campo magnético 

e campo elétrico induzido, é hoje conhecido como Lei de Indução de Faraday [19]. Neste tópico 

será determinado a indutância de uma bobina produzida por uma corrente. Suponha que uma 

espira que envolve uma área A seja submetida a um campo magnético �⃗� , como na FIG 2.3. 

Neste caso, o fluxo magnético ∅𝐵 que atravessa a espira é dado pela equação 2.6. 

∅𝐵 = ∫ �⃗�  . 𝑑𝐴                (2.6) 
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Supondo que a espira esteja no plano e que o campo magnético seja perpendicular ao 

plano da espira, nesse caso podemos escrever o produto escalar da espira, conforme a equação 

2.7.   

 

𝐵 . 𝑑𝐴 cos 0 = 𝐵. 𝑑𝐴            (2.7) 

 

Além disso, com campo magnético uniforme é possível obter a equação 2.8. 

 

∅𝐵 = 𝐵. 𝐴            (2.8) 

 

 

FIGURA 2.3: Campo magnético produzido por uma corrente numa bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://def.fe.up.pt/eletricidade/inducao.html acessado em: 17/03/2017 

 

Dessa forma, conhecendo a equação do fluxo magnético e sabendo que a equação da 

Lei da Indução de Faraday é como mostra a equação 2.9. 

 

𝐿 =  
∅

𝑖
                         (2.9) 

 

Relacionando as equações 2.8 e 2.9 pode ser encontrado o valor da indutância da bobina, 

como mostra a equação 2.10. 
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𝐿 =  
𝐵𝐴

𝑖
                (2.10) 

 

Onde: L é a indutância; B o campo magnético; A área da bobina; i a corrente aplicada.  

 

É notório através dos estudos sobre indução que a corrente numa bobina produz campo 

magnético que atravessa as espiras da bobina. Assim, a bobina produz fluxo magnético através 

de si própria e qualquer alteração da corrente na bobina dá origem a variação desse fluxo, 

produzindo força eletromotriz induzida na bobina, que contraria a alteração da corrente. De 

acordo com a lei de Biot-Savart, o campo magnético produzido pela bobina é diretamente 

proporcional à corrente. Como tal, o fluxo magnético produzido pela bobina sobre si própria é 

proporcional à corrente [19]. Portanto se a corrente aumenta consequentemente o fluxo do 

campo magnético também aumentará. 

 

2.5 TEORIA DE ERROS E OS INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 

 

O erro de medição é a diferença entre o valor medido e um valor de referência. Se este 

valor de referência corresponde ao valor verdadeiro do mensurando então o erro verdadeiro é 

desconhecido, pois o valor verdadeiro nunca poderá ser definido. Se o valor de referência 

corresponde ao valor de um padrão de medição ou um valor convencional, então o erro pode 

ser determinado. Em medidas repetidas a parcela do erro que permanece constante é chamada 

de erro sistemático e aquela que varia de forma imprevisível é chamada de erro aleatório. O 

erro aleatório é aquele devido a causas desconhecidas que ocorrem mesmo que todos os erros 

sistemáticos tenham sido levados em conta. Esses erros têm características estatísticas e só 

assim podem ser considerados.  

Já os erros sistemáticos correspondem a erros previsíveis, mas que não se devem a um 

uso inadequado dos instrumentos. Nesta família de erros podemos listar os erros instrumentais 

(equipamento não calibrado, danificado), erros característicos do instrumento (diferença entre 

a curva ideal e a curva real de calibração), erros dinâmicos (caso um equipamento seja calibrado 

em condições estáticas e usado em medidas dinâmicas, tempo de resposta inadequado, resposta 

em frequência, distorções de amplitude e fase), e erros ambientais (aqueles derivados do 

ambiente onde o sistema de medição é utilizado como temperatura, pressão, vibrações, choques, 

altitude). Além destes, também nos deparamos com erros grosseiros devidos ao uso inadequado 

do instrumento como erros de leitura, erros de cálculo e registro de resultados e erros de inserção 
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(aqueles onde o instrumento é inserido de forma incorreta no local da medição) ou erros de 

aplicação. [20] 

Erros, Correção e Incerteza 

 Erro do sistema – desvio da saída de um sistema de medida do seu valor real ou ideal. 

o Erro Absoluto – diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Conforme 

a equação 2.11 

o Erro Relativo – porcentagem de erro em relação ao valor verdadeiro. 

∈ = 𝑥 − 𝑦            (2.11) 

Onde: x = valor medido, y = valor verdadeiro ou ideal e ∈= o erro absoluto.   

 Correção (r) – valor que deve ser adicionado ao valor medido para se obter o valor 

verdadeiro, conforme a equação 2.12. 

(𝑟) = 𝑦 − 𝑥 = −∈          (2.12) 

Onde: r = correção; x = valor medido, y = valor verdadeiro ou ideal e ∈= o erro absoluto  

Erro e Sensibilidade Dinâmicas 

 Sistemas de ordem zero – não apresentam qualquer dispositivo de armazenamento de 

energia. A caracterização dos principais tipos de resposta dinâmica está relativizada à 

ordem das equações diferenciais lineares que o representam. 

 A ordem da equação diferencial define o tipo de resposta, por exemplo, de primeira ou 

de segunda ordem. 

 Em um sistema de ordem zero, a sua saída segue proporcionalmente a sua entrada, 

contudo em um sistema de ordem mais elevada, a saída leva algum tempo para seguir a 

entrada.  

 Erro dinâmico apresenta dois componentes: 

o Componente transitório – predomina durante a fase inicial da aplicação de 

entrada. 

o Componente estacionário – predomina logo que a saída se estabiliza 

gradualmente. 
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 Sensibilidade Dinâmica – varia com o tempo até que a condição de equilíbrio seja 

alcançada. Essa sensibilidade relativa à sistemas de ordem superior depende, também, 

da frequência do sinal de entrada [22].  

Exatidão e Precisão 

 

O conceito de precisão refere-se ao grau de concordância de uma medição realizada 

diversas vezes em condições de repetitividade ou reprodutibilidade. Entende-se por 

receptibilidade o mesmo procedimento, operadores, sistema de medição, condições de operação 

e local onde são realizadas medidas repetidas de um objeto num curto espaço de tempo. Já a 

reprodutibilidade refere-se a diferentes procedimentos, operadores, sistema de medição, 

condições de operação e local onde são realizadas medidas repetidas do mesmo objeto. A 

precisão é uma medida de dispersão e geralmente é expressa como um desvio padrão, variância 

ou coeficiente de variação. A precisão está ligada a um erro aleatório [21]. 

 O valor medido da maioria dos sistemas não representa o valor verdadeiro. 

 Valor Verdadeiro (ideal) – valor comparativo de calibração do sistema. 

 Exatidão – capacidade de um sistema de instrumentos fornecer um resultado que é 

próximo do valor verdadeiro. 

A exatidão popularmente: é a aproximação a um valor teórico. A exatidão aumenta 

proporcionalmente à elevação dos valores da gama de funcionamento do transdutor. Apesar 

disso, a exatidão é, em geral, classificada com um desvio máximo provável a partir do valor 

verdadeiro [21], como mostra a equação 2.13. 

𝐴 = 1 − |
𝑦−𝑥

𝑦
|                      (2.13) 

Onde: x é o valor medido, y é o valor verdadeiro ou ideal e A é a exatidão (expresso 

geralmente em percentual) 

Repetitividade, Reprodutibilidade  

 

 Repetitividade – é a capacidade de um instrumento repetir a mesma medida para um 

dado valor quando uma mesma entrada é aplicada algumas vezes. 
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 Reprodutibilidade – operação de medição é considerada para um intervalo grande de 

tempo, realizado por pessoas diferentes e em locais diferentes (mesmo com 

instrumentos diferentes) [21]. 

Zona Morta 

 Zona Morta é a faixa onde o sensor não consegue responder [21]. 
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3. O SMARTPHONE E SEU USO NO LABORATÓRIO DIDÁTICO  

 

A palavra smartphone começou a ser usada quando houve a integração de sensores em 

telefones celulares e a introdução de mais interfaces de comunicação, tanto sem fio quanto com 

fio. Os smartphones são absolutamente populares e seu mercado está em expansão 

continuamente. Assim, o sucesso dos smartphones está levando a um desenvolvimento de 

tecnologias cada vez maior. Especialmente em desenvolvimento de sensores e sistemas 

microeletrônicos capazes de fornecer novos recursos e serviços aos usuários finais, reduzindo 

o custo através da integração de seus componentes ou melhorias nos desempenhos de Hardware 

[23]. Portanto, neste capítulo será descrito o funcionamento do sistema de detecção 

implementado no smartphone, demonstrando o Hardware e Software. Além dos tipos de 

sensores instalados no aparelho e as correlações com os príncipios físicos.  

 

3.1 TIPOS DE SENSORES INSTALADOS NO SMARTPHONE 

 

Hoje em dia, um smartphone comumente possui um sistema operacional multitarefa, 

um navegador de desktop completo, capacidade Wi-Fi, conexão 3G, um player de música, um 

GPS, uma bússola digital, câmera de vídeo, saída de TV, Bluetooth, tela sensível ao toque, 3D, 

aceleração de vídeo e Sensores Magnéticos Inerentes (IMS) [23]. O smartphone é considerado 

ideal para o usuário, pois é usado como um sistema de medição de caráter não invasivo além 

de ser portátil. O aparelho permite a medição de diferentes quantidades físicas diretamente de 

seus sensores incorporados [23]. A FIG 3.1 mostra os tipos de sensores instalados no aparelho 

e as respectivas correlações com os príncipios físicos envolvidos. 
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FIGURA 3.1: Tipos de sensores instalados no smartphone e as respectivas correlações com os 

príncipios físicos envolvidos. 

 

Fonte: http://www.peccs.org/Documents/Previous_Invited_Speakers/2014/PECCS2014_Daponte.pdf 

acessado em 23/04/2017 

 

  O funcionamento do sistema de detecção implementado no smartphone é efetuado 

através do desenvolvimento de softwares programando aplicativos especificos para cada tipo 

de sensor. Dessa forma, os sensores do smartphone podem medir algumas quantidades físicas 

relacionados aos princípios físicos especificados na FIG 3.1. Uma vez produzido o sinal 

correlacionado com a detecção da grandeza física, ele é transmitado ao Processador de 

Aplicação através de uma Interface Digital. A FIG 3.2  mostra alguns sensores do sistema de 

detecção instalado em um smartphone. O aparelho inclui sensores inteligentes composto por:  

transdutor (converte energia de uma forma para outra); o condicionamento do sinal (leva a saída 

do transdutor e converte-o em uma forma adequada para o processamento posterior); o ADC 

(converte o sinal analógico elétrico para um sinal digital); Interface Digital (que transmite o 

valor medido para aplicativo) [23]. 
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FIGURA 3.2: Estrutura interna dos hardwares de um smartphone modelo Iphone 5. 

 

 

Fonte:http://www.peccs.org/Documents/Previous_Invited_Speakers/2014/PECCS2014_Daponte.pdf 

acessado em: 23/04/2017 

 

Os dados adquiridos pelo aparelho podem ser obtidas através do HW (hardware) que é 

a parte física do smartphone formado por componentes eletrônicos como circuitos, placas, 

microsensores. Esses componentes são interpretados através de SW (software) que é 

responsável por interpretar e executar tarefas especificas. O software é classificado como a 

parte lógica cuja função é fornecer instruções para o hardware [24]. O Quadro 3.1 apresenta 

uma breve descrição dos tipos de sensores suportados pela plataforma Android. 
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Quadro 3.1: Tipos de sensores suportados pela plataforma Android. 

Sensor Tipo Descrição Usos 

Acelerômetro  HW Mede a força da aceleração em m/s2 aplicada  

ao dispositivo em todos os três eixos físicos  

(x, y e z), incluindo a força da gravidade 

Detecção de movimento 

(ao chacoalhar, ao bater,  

etc) 

Termômetro 

(temperatura 

ambiente) 

HW 

 Mede a temperatura em graus Celsius. 

 

Monitoramento da 

temperatura do ambiente 

Gravidade 

 

HW 

  e 

SW 

Mede a força da gravidade em m/s2 aplicada  

a um dispositivo em todos eixos físicos. 

 

Detecção de movimento 

(chacoalho, batida, 

 toque,, etc) 

Giroscópio HW Analisa a rotação em rad/s em torno de cada 

um dos 3 eixos. 

Detecção da rotação 

(giro, virada etc.) 

Luz 

 

HW 

 

Detecta e analisa a intensidade da iluminação 

ambiente em lx. 

 

Adaptar o brilho da tela  

em função da iluminação 

local. 

Aceleração 

Linear 

 

HW  

   e 

SW 

 

Mede a força de aceleração em m/s2aplicada 

ao aparelho em todos os 3 eixos físicos  

(x, y e z), excluída a força da gravidade. 

 

Monitoramento da  

aceleração ao longo de  

um único eixo 

 

Campo  

Magnético 

 

HW 

 

Mede os valores do campo magnético ao  

redor do dispositivo relativo a todos os 3  

eixos em µT 

. 

Criar uma bússola 

Orientação 

 

HW 

 

e 

 

SW 

 

Mede graduação da rotação que o dispositivo 

faz em torno dos3 eixos físicos. Através de  

um aplicativo, o desenvolvedor pode obter  

dados da matriz de inclinação e de rotação,  

com o uso do sensor de gravidade associado 

ao sensor de campos magnéticos. 

 

Determinar a posição  

do aparelho. 

 

Pressão HW Mede a pressão ambiente do ar em hPa  

ou mbar 

 

Monitorar as alterações  

na pressão atmosférica. 

Proximidade 

 

HW 

 

Mede a proximidade em relação a um objeto  

em cm a partir da tela. 

 

Determinar se o  

smartphone está próximo 

ao ouvido/rosto do  

usuário. 

Umidade 

Relativa 

 

HW 

 

Mede a umidade relativa do ambiente em  

percentuais (%). 

 

Monitorar o ponto de 

orvalho e umidade 

relativa 
 

Fonte: https://elias.praciano.com/2015/02/conheca-os-sensores-do-seu-smartphone-ou-tablet/ 
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3.2 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR PROXIMIDADE 

  

 

A principal característica deste sensor é identificar a distância entre o smartphone e a 

presença do seu corpo. Ao fazer uma ligação o sensor de proximidade irá medir a posição do 

corpo ou objeto e pausar as tarefas realizadas no dispositivo mantendo a tela desligada, evitando 

qualquer gesto feito de forma não intencional através da tela, como navegação na web, 

reprodutor de música ou vídeo, com propósito de poupar a bateria. Após finalizar o telefonema, 

o sensor vai continuar as tarefas atuais novamente [25]. Diante de tantas funcionalidades desse 

sensor, podemos utilizá-lo para fins experimentais. Por exemplo, em experiências que 

caracterizam o MHS. 

Diversos aplicativos podem ser utilizados para interpretá-lo, mas nas experiências 

descritas mais adiante foi utilizado o aplicativo Physics Toolbox Suite. Este aplicativo oferece 

em suas configurações o modo pendular, medindo o tempo que dura um evento, permitindo 

utiliza-lo em atividades experimentais, como por exemplo, realizar medidas do período de um 

pêndulo simples, pêndulo físico ou realizar medidas da velocidade de rotação de um disco. Mas 

é importante conhecer o modo de funcionamento antes de utilizá-lo para fazer qualquer 

experimento em laboratório ou em sala de aula. Por esse motivo explicaremos o seu 

funcionamento quando utilizado para fazer medidas experimentais. O princípio desse tipo de 

sensor de proximidade se baseia na detecção de objetos a partir de reflexão de raios de luz 

infravermelha. Portanto, se qualquer objeto entra em seu raio de alcance de 2,5 cm ele detecta 

a presença, como mostra a FIG 3.3. 
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FIGURA 3.3: Esquema do sensor proximidade emitindo luz Infravermelha. 

 

Fonte: https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/android/air-call-accept-atenda-as-

chamadas-com-um-simples-gesto/ acessado em 20/03/2017 

 

 

De outro lado, conjuntamente usando o sensor e o aplicativo, foram realizados testes 

afim de observar o seu funcionamento. A análise será apresentada através de uma sequência de 

imagens, que demonstram o funcionamento do sensor. A FIG 3.4 mostra o objeto em 

movimento antes de passar pelo sensor.  

 

FIGURA 3.4: Objeto indo ao encontro do sensor 

 

 

Quando o objeto passa pelo sensor, o aplicativo inicia o primeiro evento 1 e a contagem do 

tempo, conforme mostra a FIG 3.5. 
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FIGURA 3.5: Objeto passa pelo sensor e inicia a contagem do tempo. 

 

 

O objeto retorna, passando novamente pelo sensor e o aplicativo finaliza a contagem do tempo 

e finaliza o evento 1, conforme mostra a FIG 3.6. 

 

FIGURA 3.6: Objeto retorna e finaliza a contagem do tempo. 

 

.  

O objeto se afasta do sensor e em seguida volta novamente passando pelo sensor, conforme 

mostra a FIG 3.7. 

 

FIGURA 3.7: Objeto afastado do sensor. 

 

 

Ao passar pelo sensor o aplicativo inicia novamente a contagem do tempo e prepara o evento 

2, conforme mostra a FIG 3.8. 
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FIGURA 3.8: Objeto passando novamente pelo sensor. 

 

 

Aplicativo encerra o evento 2 finalizando a contagem do tempo, conforme mostra a FIG 3.9. 

 

FIGURA 3.9: Objeto retorna e o aplicativo encerra a contagem. 

 

 

Como pode ser observado, quando um objeto passa pelo sensor, ele inicia a contagem do 

tempo até que o objeto retorne novamente para o aplicativo finalizar a contagem. Ou seja, o 

aplicativo só irá registrar o valor do tempo do evento quando o objeto retornar. 

 

 

3.3  PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR MAGNÉTICO 

 

 O sensor magnético do Tablet ou Smartphone utiliza a moderna tecnologia de estado 

sólido para criar um sensor de efeito Hall em miniatura que detecta o campo magnético da Terra 

ao longo de três eixos perpendiculares X, Y e Z.  Em cada direção podem ser medidos campos 

de até ± 2 mT e os resultados são normalmente dados em μT, o que indica que a resolução do 

sensor é, provavelmente, melhor que 1 μT. Para se ter uma ideia do que é possível medir com 

esse magnetômetro, o campo magnético na superfície da Terra varia de 20 a 70 μT, dependendo 

do local (no Brasil ele vai de 23 a 28 μT) e imãs de porta de geladeira produzem campos da 

ordem de 1 mT. Os magnetos de terras raras podem gerar mais de 1 T e não devem ser 

aproximados do dispositivo pois podem danificá-lo [8]. 
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O sensor de efeito Hall produz tensão que é proporcional a  força e a polaridade do 

campo magnético ao longo do eixo que cada sensor é direcionado. A tensão detectada é 

convertida em sinal digital representando a intensidade do campo magnético, como mostra na 

FIG 3.10. Outras tecnologias utilizadas para magnetômetro podem incluir dispositivos 

magneto-resistivos que alteram a resistência medida com base em mudanças no campo 

magnético [26]. 

 

FIGURA 3.10: O princípio efeito Hall funciona por detectar uma tensão em uma superfície metálica (A 

tensão Hall) em resposta a um campo magnético perpendicular à superfície metálica 

 

 

Fonte:https://www.memsic.com/userfiles/files/publications/Articles/Electronic_Products_Feb_%2

02012_Magnetometer.pdf 

 

 

O magnetômetro é fechado em um pequeno chip eletrônico que muitas vezes 

incorporam outro sensor (normalmente construído em acelerômetro) que ajudam a corrigir as 

medidas magnéticas brutas usando informações de inclinação do sensor auxiliar. São 

microsensores baseados na tecnologia MEMS (Sistemas MicroElectroMecânicos) como mostra 

a FIG 3.11. Além das informações gerais de rotação, o magnetômetro é crucial para detectar a 

orientação relativa do seu dispositivo em relação ao norte magnético da Terra [27]. Pode ser 

também usado como Bússola, se caso for utilizado o aplicativo correto para este fim. Ao realizar 

experiências com este aplicativo, é possível observar o efeito da rotação do dispositivo em 

relação ao norte magnético ou o seu efeito ao mover um ímã perto de seu dispositivo. 
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FIGURA 3.11: Comparação de um microchip com uma moeda. Este microchip é baseado na 

tecnologia MEMS é utilizada especialmente para design de acelerômetros, giroscópios e 

magnetômetros. 

 

 

Fonte: http://www.peccs.org/Documents/Previous_Invited_Speakers/2014/PECCS2014_Daponte.pdf 

  

 

As leituras do magnetômetro são relatadas em unidades de micro Tesla (μT), mas 

dependendo do aplicativo que for utilizado para realizar a leitura do sensor, como o aplicativo, 

Physics Toolbox Suite, que comporta o aplicativo Magnetometer, pode oferecer as leituras do 

campo magnético em Gaus (G). Este aplicativo exibe gráficos em tempo real para os três eixos 

do magnetômetro. Ao realizar experiências com este sensor, é possivel observar a leitura do 

campo magnético em função do tempo. 

 

 

3.4  MÉTODOS DE MEDIÇÃO USANDO OS SENSORES 

 

A medição é o ato de obter informação quantitativa acerca de um fenômeno físico, por 

comparação com outra grandeza de referência. Ou seja, com uma unidade de medida ou 

padrão. O objetivo de uma medição é determinar o valor do mensurando, isto é, o valor da 

grandeza específica a ser medida. Outro objetivo da medição é atribuir um valor a uma 

constante fundamental; determinar tendências; controlar um processo; correlacionar um dado 

comportamento com outros parâmetros quando se pretende conhecer a sua dependência. Todas 

as medidas estão sujeitas a uma certa variação provocada por pequenos erros do processo de 

medição e variações de parâmetro medido. Neste contexto, erro não significa engano, mas sim 

uma variação aleatória normal, devida às próprias limitações do sistema de medida [28]. 

Existem dois processos de medição: direta e indireta. A medição direta de uma grandeza 

física se dá pela comparação direta entre a grandeza e a escala do instrumento utilizado para 
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medi-la. Em se tratando de experimentação utilizando sensores presentes em Smartphones, 

podemos citar, por exemplo, o sensor proximidade que obtém de forma direta os resultados do 

período de um pendulo simples. Contudo, há grandezas as quais não temos acesso diretamente 

a fim de medi-las. A obtenção do valor dessas grandezas se faz por meio de medidas indiretas 

de outras grandezas, das quais a grandeza de interesse é função. Ao mencionar, por exemplo, o 

sensor magnético que pode medir o campo magnético de uma bobina submetida a uma corrente 

contínua, dessa forma, é possível obter a indutância. A medição indireta é um método mais 

delicado que depende de outros fatores. Este método fornece uma precisão menor e por esse 

motivo devemos levar em consideração a ideia de propagação de incertezas. [29] 
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4. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE FÍSICA USANDO APLICATIVOS DE 

SMARTPHONE 

 

Neste capítulo serão descritas as atividades experimentais realizadas em laboratório, 

utilizando sensores encontrados na maioria dos Tablets e Smartphones. Dentre as experiências 

realizadas será destacado as atividades experimentais do Movimento Harmônico Simples 

através do pêndulo simples e do pêndulo físico, que utilizam o sensor de proximidade para as 

medidas do período. Além disso, foi realizada outra atividade experimental que consiste na 

medida da Indutância de uma Bobina. Nessa medição usamos o sensor magnetômetro do 

smartphone para as medidas do campo magnético da bobina, que está submetida a uma corrente 

elétrica contínua externa. Será descrito com detalhes a elaboração do material para realização 

das experiências e análise dos resultados, as facilidades e dificuldades encontradas ao utilizar 

os sensores. 

 

 

4.1   PÊNDULO SIMPLES 

 

  Neste capítulo será demonstrado com detalhes a montagem do experimento pêndulo 

simples e a calibração do sensor de proximidade que utiliza o aplicativo Physics Toolbox Suíte 

para interpretá-lo, com o objetivo de confirmar experimentalmente que o período do pêndulo 

simples depende apenas do comprimento do fio e da gravidade e além disso, calcular a 

aceleração da gravidade através da equação do período de oscilação.  

 

4.1.1 Montagem do Pendulo Simples e calibração do sensor proximidade 

 

Nesta experiência foram utilizados para montagem os seguintes materiais: (i) 

Smartphone; (ii) um Fio com 60 cm, 80 cm, 1m, 1,20 m, 1,40 m; (iii) três objetos de diferentes 

materiais. (Teflon, Alumínio e Aço) com mesma geometria cilíndrica e tamanho; (iv) uma 

balança; (v) um suporte tripé e (vi) uma trena; Antes de tudo pesou-se os objetos (Teflon, 

Alumínio e Aço) cujas massas são 13 g, 33g, 96 g respectivamente. Inicialmente a experiência 

foi realizada apenas com o fio de 60 cm. A montagem do pêndulo é mostrada na FIG 4.1. 

  

 



30 
 

 

FIGURA 4.1: Montagem do pêndulo simples utilizando o sensor proximidade para medida 

dos períodos. Nesta experiência a massa está à 6 cm de distância do smartphone. O pêndulo 

deve estar sempre alinhado na vertical ficando perpendicular com o smartphone mantendo 

sempre a mesma distância ao ser abandonado para oscilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de iniciar as medições é importante fazer a calibração do sensor para garantir a 

funcionalidade correta do instrumento. Para isso foi instalado um aplicativo Proximity Sensor 

Reset. Este aplicativo possui um procedimento de 4 etapas que permite restaurar o sensor para 

o funcionamento original corrigindo qualquer problema de software.  

 Na primeira etapa o aplicativo pede para tocar poucas vezes na localização do sensor de 

proximidade (que se encontra geralmente perto do alto-falante superior) usando o dedo 

indicador, como mostra a FIG 4.2. 
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FIGURA 4.2: Primeira etapa de calibração do aplicativo Proximity Sensor Reset. 

 

 

 Na segunda etapa o aplicativo pede para cobrir a localização do sensor de proximidade 

com a mão (para obter o valor fechado e depois dar sequência), conforme mostra a FIG 4.3 

 

FIGURA 4.3: Segunda etapa do aplicativo Proximity Sensor Reset. 

 

 

 Terceira etapa, remover a mão da localização do sensor de proximidade para obter o 

valor distante e, em seguida, tocar no próximo botão abaixo, conforme mostra a FIG 4.4 
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FIGURA 4.4: Terceira etapa do aplicativo Proximity Sensor Reset. 

 

 

 E a última etapa para confirmar e salvar a nova configuração de calibração, clicando no 

botão OK abaixo para confirmar as novas configurações, conforme mostra a FIG 4.5. 

 

FIGURA 4.5: Quarta etapa do aplicativo Proximity Sensor Reset. 
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4.1.2 Aquisição de dados do pêndulo simples  

 

Após a calibração, a experiência foi realizada utilizando os três objetos (Teflon, 

Alumínio e Aço), que foram abandonados para oscilarem há uma distância de 6 centímetros do 

eixo vertical de equilíbrio. Através do aplicativo do smartphone, mediu-se o período de 10 

oscilações para cada objeto e em seguida feito a média, assim obtivemos o período médio para 

cada objeto, como é mostrado na FIG 4.6. 

 

FIGURA 4.6: Montagem do pêndulo simples utilizando o sensor de proximidade do smartphone 

para medida dos períodos. Utilizando apenas um fio com comprimento de 60 cm. 

 

 

Nesta experiência, será verificado com base na teoria do MHS que a oscilação do 

pêndulo simples não depende da massa. Para verificação, será utilizado na experiência apenas 

um fio de comprimento 60 cm e será variado as massas. Os resultados podem ser observados 

na Tabela 4.1 onde mostra os valores dos períodos obtidos durante para cada objeto. Esses 

resultados também são mostrados no gráfico da FIG 4.7. 

 

Tabela 4.1: Período de cada objeto em função do número de oscilações 

Número de 

Eventos 

Período (ms) 

Objeto Teflon 

Período (ms) 

Objeto Alumínio 

Período (ms) 

Objeto Aço 

1 921 923 920 

2 921 920 921 

3 925 930 930 

4 925 930 929 

5 926 930 931 

6 926 929 928 

7 927 930 930 

8 926 940 930 

9 939 940 940 

10 941 940 940 
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FIGURA 4.7: O gráfico demonstra o período dos objetos Teflon de massa 13 g, Alumínio de massa 33g 

e Aço de massa 96 g. Utilizando apenas um fio de comprimento 60 cm.   

 

 

 

 

A curva em preto é referente aos períodos do objeto Teflon, a curva em vermelho é 

referente aos períodos do objeto Alumínio e a curva em azul é referente aos períodos do objeto 

Aço. Observasse que mesmo havendo uma variação da massa os períodos são os mesmos, 

confirmando experimentalmente o que diz a Teoria do MHS.  

 

 

4.1.3  Calculo da aceleração da gravidade 

 

Para encontrar o valor de g foram necessárias as medidas de 5 pontos, onde em cada 

uma delas foi utilizada um fio com comprimento diferente, 60 cm, 80 cm, 1m, 1,20m e 1,40m 

respectivamente, em cada uma foi obtido o período de 10 oscilações. Nesta experiência foi 

utilizado apenas o objeto de alumínio de massa 33g. Podemos então, determinar o valor de g 

através do desenvolvimento da equação 2.2 do capítulo 2, como uma equação linear do tipo 

𝑦 = 𝑚 . 𝑥 , sendo: 

 

𝑦 ≡ 𝑇2          (4.1) 

 

𝑚 ≡  
4𝜋2

𝑔
           (4.2) 

 

𝑥 ≡   𝑙            (4.3) 
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Ou seja, através da equação 2.2 obtemos a equação de uma reta (𝑇2 versus 𝑙), onde m é 

o valor experimental que podemos adquirir com o ajuste dos pontos no gráfico da FIG 4.9. Os 

dados dos períodos para cada comprimento do fio são apresentados na tabela 4.2 e no gráfico 

da FIG 4.8. 

 

Tabela 4.2: Valor médio do período para cada comprimento do fio. 

 

Comprimento  

(m) 

Período T  

(ms) 

Período 𝑻𝟐 

(ms) 

0,6 1.140,00 2.280,00 

0,8 1.675 3.350,00 

1 2.060 4.120,00 

1,2 2.435,00 4.871,00 

1,4 2.787,00 5.575,00 
 

 

FIGURA 4.8: O gráfico demonstra o período T2 em função do comprimento do fio L. utilizando apenas o objeto 

alumínio de massa 33g.  

 

 

 

Com a regressão linear foi possível fazer um ajuste dos pontos e analisar a inclinação 

da reta igual a 4.055, como mostra a FIG 4.9, e, assim, calcular o valor de g. 
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FIGURA 4.9: Gráfico com Regressão linear ajuste do conjunto de dados. 

 

     

 

 

Analisando os gráficos, é notório que conforme o comprimento L está aumentando o 

período T2 possui um aumento progressivo, confirmando experimentalmente o que diz a Teoria 

do MHS, que a variação do período depende do comprimento e da gravidade local. O gráfico 

da FIG 4.9 mostra o ajuste dos pontos da reta e assim obtivemos o valor da inclinação e dessa 

forma, é possível calcular o valor da aceleração da gravidade através do valor experimental 

obtido. 

4𝜋2

𝑔
= 

𝑇2

𝑙
          (4.4) 

 

4𝜋2

𝑔
= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙         (4.5) 

 

𝑔 = 
4𝜋2

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
         (4.6) 

 

𝑔 = 
4𝜋2

4.055
          (4.7) 

 

 

Portanto: 

g =  9,72 m/𝑠2                            (4.8) 
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Assim, por meio da experiência do pêndulo simples e dos estudos do MHS foi possível 

demonstrar a independência do período em relação as massas. Além disso, foi calculado o valor 

da aceleração da gravidade g igual a 9,72 m/𝑠2. Assim, foi observado que alguns fatores durante 

a experimentação contribuem para obtenção dos resultados, como por exemplo, a calibração do 

sensor, o posicionamento da massa do pendulo em relação ao smartphone e o movimento 

realizado pelo pendulo.  Por esse motivo a repetitividade do experimento é fundamental. 

 

 

4.2    PÊNDULO FÍSICO 

 

Neste capítulo será demonstrado com detalhes a montagem do experimento pêndulo 

físico que utiliza o aplicativo Physics Toolbox Suíte para interpretar o sensor de proximidade, 

com o objetivo de determinar o momento de inércia de um objeto metálico em relação ao centro 

de massa CM.  

 

4.2.1 Montagem do pendulo físico e calibração do sensor proximidade 

 

Nesta experiência foram utilizados para montagem os seguintes materiais: (i) Um 

smartphone (com aplicativo Physics Toolbox Suite); (ii) Uma barra metálica medindo 1,50m 

de comprimento e com furos de aproximadamente 6mm (a barra foi lixada e pintada com tinta 

spray); (iii) Dois suportes universais (tripé), sendo um suporte para a barra metálica e o outro 

para apoiar o Smartphone; (iv) Uma trena; (v) Uma régua; (vi) Um paquímetro; (vii) Dois 

suportes de papelão com 17,07 mm de largura e o outro 6,80 mm de largura. 

O equipamento utilizado nesse experimento é um suporte com eixo horizontal, no qual 

é pendurado a barra metálica. O segundo suporte é regulável e serve como apoio ao smartphone. 

A barra metálica que pesa 750 gramas, mede 1,50 metros possui furos que estão distribuidos ao 

longo do seu comprimento, sendo que um furo coincide com centro de massa da barra que 

geometricamente se encontra ao meio, ou seja, 75 centímetros. Antes de iniciar o procedimento 

experimental é fundamental fazer a calibração do sensor, para garantir melhor funcionalidade 

e evita possíveis erros ou possíveis falhas durante seu uso, como também nos assegura obter 

resultados mais confiáveis.  

Partindo para a prática experimental, inicialmente a barra é levemente afastada de sua 

posição de equilíbrio na vertical com ângulo de aproximadamente θ ≈ 12º, e liberado para 

oscilar. Medem-se os períodos para cada furo, através do Sensor Proximidade no smartphone. 
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A princípio foram feitos alguns testes, e ao longo dos testes foi necessário fazer algumas 

adaptações com um pedaço de papelão na barra metálica, pois a mesma possui um comprimento 

de 25 centímetros que ao passar pelo sensor poderia alterar os valores dos períodos. Com a 

adaptação à barra, obtemos maior precisão nos dados obtidos através do sensor Proximidade, 

conforme mostra a FIG 4.10. 

 

FIGURA 4.10: Adaptador de (6,80mm) para a barra para medidas de oscilações com 

menores velocidades, com propósito de reduzir os erros nas medidas.   

 

 

 

 

Durante a experiência, houve algumas dificuldades com relação à adaptação do 

smartphone ao equipamento. No primeiro teste, o sensor apresentava um erro na leitura 

enquanto o pêndulo oscilava, algumas oscilações eram lidas pelo sensor, outras não. Ao 

observar essa falha, foi analisado o que poderia estar acarretando tal erro. Depois de vários 

testes, e levando em consideração todas as hipóteses sobre o problema, foi constatado que era 

necessário utilizar um adaptador adequado para os pontos mais distantes e outro adaptador para 

os pontos mais próximos do pendulo devido a velocidade de oscilação que variava conforme 

os pontos se aproximavam do centro de massa da barra. Na FIG 4.11, mostra que foi utilizado 

o adaptador de 17,07 mm de largura, mais adequado para oscilações com maiores velocidades. 

Deve-se ter muita atenção quanto as medidas do adaptador, pois quanto maior a largura maior 
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será a incerteza das medidas e se a largura for muito pequena o sensor pode não detectar 

algumas oscilações. 

 

FIGURA 4.11: Adaptador de (17,07 mm) para a barra para medidas de oscilações com 

maiores velocidades, com propósito de reduzir os erros nas medidas.   

 

 

 

Nos pontos mais distantes com relação ao centro de massa o pêndulo oscilava com uma 

velocidade maior. Dessa forma, foi utilizado o adaptador que mede 17,07 mm de largura, assim, 

o sensor conseguia detectar as oscilações do pendulo. Por outro lado, nos pontos mais próximos 

do centro de massa (aproximadamente 20,15,10, e principalmente 5 cm) tendem a diminuir sua 

velocidade, assim, foi utilizado o adaptador que mede 6,80 mm de largura. Dessa forma, com 

esse adaptador o sensor consegue detectar as oscilações com velocidade menores.  

Além dos ajustes supracitados, outros foram necessários. A barra metálica possui furos 

de 6,15 mm de diâmetro e com espaçamento entre elas de 5 cm. Para melhor adaptação da 

experiência utilizamos um suporte medindo 3,15 mm de diâmetro, mais adequado para a 

experimentação, permitindo que a barra metálica oscilasse livremente reduzindo o atrito entre 

a barra e o suporte que a segura, como mostra a FIG 4.12.  
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FIGURA 4.12: Suporte para a barra medindo (3,15mm), mais adequado 

para as oscilações com propósito de reduzir os erros nas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

4.2.2. Aquisição de dados e análise de resultados do pêndulo físico 

 

Neste primeiro teste não foi realizado nenhum tipo de ajuste no equipamento e os dados 

foram coletados para compararmos com os demais testes. As medidas foram realizadas da 

seguinte forma: inicialmente foram coletados os valores de 10 oscilações para cada posição da 

barra metálica, que estão distanciadas a cada 5 cm. Em seguida foi feita a média, somando-se 

os valores obtidos pelo sensor e dividido por 10 oscilações, dessa forma obtemos o valor médio 

do período gasto em cada ponto, veja a Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: Dados adquiridos no primeiro teste, sem nenhum tipo de ajuste. 

 

RESULTADO DAS MÉDIAS 

Medidas do 1º teste 

Posição (m) Tempo (ms) 

0,70 801,7 

0,65 831,7 

0,60 779,9 

0,55 861,9 

0,50 780,2 

0,45 780,9 

0,40 770,5 

0,35 912,5 

0,30 912,8 

0,25 973,3 
 

0,20 984,6 

0,15 1.227,60 

0,10 1.714 

0,05 2.049,90 

 

 

No segundo teste algumas adaptações já haviam sido realizadas, como por exemplo, 

passamos a utilizar os dois adaptadores na barra metálica durante as medidas. Dessa maneira, 

quando a barra oscilava com uma velocidade maior, usávamos um adaptador medindo (17,07 

mm). Assim, o sensor conseguiria detectar a presença do adaptador. E nos pontos mais 

próximos do centro de massa, trocávamos o adaptador medindo (6,80 mm), dessa maneira o 

sensor também conseguiria detectar oscilações mais lentas da barra. Os resultados foram 

coletados da mesma maneira do primeiro teste. Ou seja, 10 oscilações para cada posição, 

conforme mostra a Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Dados adquiridos no segundo teste, com ajustes nos adaptadores da barra metálica. 

 

RESULTADO DAS MÉDIAS 

Medidas do 2º teste 

Posição (m) Tempo (ms) 

0,70 791,3 
  

0,65 791,1 

0,60 791,7 

0,55 791,2 

0,50 792,7 

0,45 791,6 

0,40 792,5 

0,35 719,9 

0,30 833,7 

0,25 974,4 

0,20 1.167,5 

0,15 1.288,50 

0,10 1.639 

0,05 2.143,10 

 

 No terceiro teste, foi utilizado os dois adaptadores na barra metálica (17,07 mm) para 

maiores velocidades e (6,80 mm) para menores velocidades. O suporte para apoiar a barra que 

media 4,17 (mm) foi trocado por outro mais adequado medindo (3,15 mm). Dessa forma, é 

possível observar os resultados na Tabela 4.5 a que foi adquirido da mesma maneira que as 

medições anteriores, ou seja, os valores de 10 oscilações para cada posição foram coletados. 
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Tabela 4.5: Dados adquiridos no terceiro teste, utilizando os dois adaptadores da barra 

metálica (17,07 mm) e (6,80 mm) e ajuste no suporte de eixo horizontal que segura a barra 

que mede (3,15mm). 

 

RESULTADO DAS MÉDIAS 

Medidas do 3º teste 

Posição (m)) Tempo (ms) 

0,70 1.116,50 
 

0,65 923,9 

0,60 913,2 

0,55 912,1 

0,50 892,5 

0,45 882,5 

0,40 891,6 

0,35 882,7 

0,30 903,5 

0,25 1.045,50 

0,20 1.207,50 

0,15 1.484,50 

0,10 1.747 

0,05 2.141,20 

 

 

Após a realização dos três testes descritos anteriormente, com todos os ajustes 

necessários, foi feito uma análise através do gráfico construído no aplicativo gratuito de 

computador SciDavis. O gráfico da FIG 4.13 demonstra as curvas correspondentes para cada 

teste respectivamente realizados.  
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FIGURA 4.13: O gráfico nos oferece as curvas correspondentes aos testes realizados. Sendo a curva preta 

referente a curva teórica. A curva em vermelho referente ao primeiro teste realizado A curva verde referente 

ao segundo teste. E a curva azul referente ao terceiro teste. 

 

 

 

A realização de vários testes foi muito importante, pois, foi possível aprimorar cada vez 

mais o experimento, fazendo todas as adaptações necessárias numa tentativa de reduzir os erros 

nas medidas. No gráfico da FIG 4.13 é possível fazer uma análise da curva em preto referente 

a curva Teórica com as demais curvas experimentais correspondentes a cada teste realizado, 

como a curva em vermelho referente ao primeiro teste realizado onde não havia os ajustes 

necessários. A curva verde referente ao segundo teste, onde havia utilizado os dois adaptadores 

(17,07 mm) para as oscilações com maiores velocidades e (6,80 mm) para oscilações com 

menores velocidades. E a curva azul referente ao terceiro teste, onde havia utilizado além dos 

dois adaptadores para a barra, o suporte de 3,15mm de diâmetro que a apoia.  Portanto, 

observasse que conforme foi realizado os ajustes na experiência foi possível reduzir alguns 

erros nas medidas e com isso, aproximar a curva experimental (curva azul) referente ao terceiro 

teste com a curva Teórica (curva preta). 

Para os cálculos do momento de inércia 𝐼𝑝, foi escolhido aleatoriamente a posição de 70 

cm com relação ao centro de massa da barra, utilizando os resultados da Tabela 4.5 e calculando 

a partir da equação 2.4. 

 

𝐼𝑝 = 0,750 . 9,8 . 0,70 . (
1,1

2𝜋
)
2

       (4.11)  

 

𝐼𝑝 = 0,157 𝑘𝑔.𝑚2       (4.12) 
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Com o valor do momento de inércia do ponto 70 cm, foi calculado o momento de inércia 

no centro de massa da barra, através da equação 2.5 do capítulo 2, conforme mostra a equação 

4.13 

 

0,157 =  𝐼𝑐𝑚 + 0,750 (0,70)2      (4.13)  

  

𝐼𝑐𝑚 = 0,3675 − 0,157       (4.14)  

 

Portanto:  

𝐼𝑐𝑚 = 0,210 𝑘𝑔.𝑚2       (4.15)  

 

Por meio da experiência do pêndulo físico foi possível calcular o valor do momento de 

inércia da barra no seu centro de massa, através da posição aleatoriamente escolhida. No 

capítulo 4.3 será descrito a experiência da Indutância utilizando o sensor magnético para as 

medidas do campo magnético B. 

 

 

4.3   INDUTÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Neste capítulo será demonstrado com detalhes a montagem do experimento indutância 

e a calibração do sensor magnético que utiliza o aplicativo Physics Toolbox Suíte magnetômetro 

para interpretá-lo, com o objetivo de calcular a indutância de uma bobina submetida a uma 

corrente elétrica de até 1 mA 

 

4.3.1 Montagem do experimento e calibração do sensor magnético 

 

Nesta experiência utilizaremos para a montagem do equipamento os seguintes materiais: 

(i) smartphone com aplicativo Physics Toolbox Suite Magnetômetro e com o aplicativo GPS 

Status (ii) uma bússola; (iii) uma bobina (iv) uma fonte de tensão; (v) um amperímetro. (vi) 

cabos para conexão (vii) uma chave de fenda esmaltada (viii) paquímetro. Inicialmente foi 

utilizada a chave de fenda esmaltada para testar a localidade do sensor no smartphone, como 

mostra a FIG 4.14. 
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FIGURA 4.14:  Localização do sensor magnético no smartphone através do 

aplicativo Physics ToolBox Suite Magnetômetro. Sua verificação foi possível 

utilizando a chave de fenda esmaltada 

.  

A seta aponta para a localização do sensor no smartphone que coincide com o ícone 

vermelho do aplicativo. É importante ressaltar que o teste do sensor é fundamental, para ter 

certeza da localização, pois, cada modelo de smartphone possui configuração diferente. 

Portanto, antes de realizar atividades experimentais com o auxílio do smartphone para aquisição 

de dados, a identificação do sensor e a sua calibração do mesmo, são essenciais para garantir a 

boa funcionalidade. A calibração do sensor é fundamental, pois, proporciona uma leitura mais 

exata e confiável evitando qualquer tipo de alteração na excecução do sensor. Em alguns 

modelos de smartphones podem ter este recurso ajustado diretamente no aparelho através do 

menu de serviço. Como este é um painel que não fica acessível para o usuário, é preciso digitar 

um código no smartphone para acessá-lo, e cada aparelho possui o seu código. Em casos de 

aparelhos que não possuem esse tipo de recurso, existem outras alternativas de calibração. 

Como por exemplo, é possível calibrar a bússola do dispositivo no próprio aplicativo do Google 

Maps seguindo apenas dois passos. Primeiramente abra o aplicativo Google Maps e em seguida 

Segure o smartphone à sua frente e desenhe o número oito com ele algumas vezes, conforme 

na FIG 4.15. 
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FIGURA 4.15: Demonstração de calibração do sensor magnético utilizando o Google Maps 

do próprio smartphone. 

 

Fonte: http://mobizoo.com.br/dicas/mapa-doidao-veja-como-calibrar-bussola-do-seu-

celular/ acessado em 24/04/2017 

 

Outro método de calibração seria utilizando o aplicativo GPS status & Toolbox, basta 

ativar a opção “calibrar” e girar o aparelho duas vezes ao redor de seus três eixos. Conforme 

mostra a sequência de imagens na FIG 4.16. 

 

FIGURA 4.16: Demonstração da calibração ao redor dos três eixos. (a) movimento para frente 

(b) movimento para trás (c) movimento girando para esquerda. (d) movimento girando para a 

direita. (e) movimento para a direita (f) movimento para a esquerda. 

 

 

 

 

 

       (a)    (b)         (d) 

        (d)                                   (e)                             (f) 

Fonte: http://mobizoo.com.br/dicas/mapa-doidao-veja-como-calibrar-bussola-do-seu-

celular/ acessado em 24/04/2017 
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Feito o procedimento da calibragem o sensor está pronto para ser usado, sem risco de 

ocorrer nenhuma alteração. Diversos aplicativos podem ser utilizados para interpretá-lo, mas 

na experiência descrita mais adiante foi utilizado o aplicativo Physics Toolbox Suite. Este 

aplicativo oferece para a leitura do sensor duas configurações, o modo de leitura digital e o 

modo de leitura gráfica medindo o campo magnético em função do tempo. 

É importante observar o ambiente em que será realizado o experimento, pois, geralmente 

dentro de um laboratório possui diversos equipamentos que compõe materiais como imã que 

pode influenciar na execução do experimento, ocasionando alterações na leitura do sensor. 

Pensando nisso, o experimento foi realizado em um ambiente onde o sensor estivesse livre da 

influência de quaisquer materiais que poderiam interferir nos resultados.  Com o aplicativo GPS 

Status & Toolbox e com a bússola manual foi possível verificar a direção do campo magnético 

da Terra, conforme na FIG 4.17. 

FIGURA 4.17: Verificação do campo magnético da Terra, utilizando o aplicativo GPS Status 

e uma bússola manual.  

 

 

Após a verificação podemos iniciar o primeiro procedimento, que consiste em 

posicionar a bobina de forma que esta fique na mesma direção da bússola. Ou seja, na mesma 

direção do campo magnético da Terra. Com os cabos de conexão foi feita a montagem do 

circuito da bobina em série com o amperímetro e a fonte de tensão, conforme mostra a FIG 

4.18, a diferença de potencial de 2 Volts foi mantida constante durante todo experimento, 

variando somente a corrente.  
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FIGURA 4.18: A montagem do circuito da bobina em série com o amperímetro e a fonte de tensão. 

Com uma ddp de 2 Volts constante durante todo experimento. O smartphone foi posicionado na 

direção do campo magnético da Terra.  

 

   

 

 

4.3.2 Aquisição de dados e análise de resultados da indutância 

 

Conforme o valor da corrente foi sendo variado o sensor magnético respondia através 

do aplicativo Physics Toolbox Suite magnetômetro. Através de alguns testes realizados 

constatamos que a resposta que o sensor magnético envia ao aplicativo não é imediata, mesmo 

feito o procedimento de calibração do sensor. Com todo embasamento teórico e com a 

realização do experimento, foi obtido os resultados conforme mostra na Tabela 4.6 e no gráfico 

da FIG 4.19.   

 

Tabela 4.6: Campo magnético produzido por uma corrente elétrica de até 1 mA.  

 

I (mA) x(μT) y (μT) z (μT) Total  (μT) Módulo de B (μT) 

0,1 5,75 4,25 37 37,81 37,6845459 

0,2 19,25 49,5 -17,51 52,83 55,92327422 

0,4 46,5 32,75 -65 87,15 86,37020609 

0,5 24,75 27,25 -87,25 96 94,69787484 

0,6 28 48,25 -94 110,36 109,3071933 

0,7 15,75 69,75 -87 111,86 112,6149413 

0,8 -23,55 62 -90,5 113,15 112,2000557 

0,9 -10 89 -93,75 131,58 129,6536251 

 

 

Z 

X 
Y 
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FIGURA 4.19: Gráfico do fluxo magnético em função da corrente elétrica. A curva preta é referente ao eixo 

x; a curva vermelha é referente ao eixo y; a curva verde é referente ao eixo z. e a curva azul é referente ao 

campo magnético total. 

 

 

Analisando o gráfico da FIG 4.19 observasse a curva preta referente ao eixo x, onde 

praticamente não possui alteração, pois, não há passagem do campo magnético. A curva 

vermelha é referente ao eixo y, onde apresentasse uma curva crescente por estar direcionado 

para o campo do campo magnético da Terra. A curva verde referente ao eixo z onde possui uma 

linearidade do ponto 0,5 em diante, por motivo desconhecido. E a curva em azul referente ao 

campo magnético total.   

Para melhor análise do comportamento do fluxo magnético da bobina em função da 

corrente, o gráfico da FIG 4.20 mostra o fluxo magnético total obtido pelo smartphone (curva 

preta) e o módulo do fluxo magnético em função da corrente elétrica (curva vermelha), que foi 

calculado para comparar com os dados obtidos pelo smartphone.  

 

FIGURA 4.20: Gráfico do fluxo magnético total (curva preta) obtido pelo smartphone e fluxo magnético total 

em módulo (curva vermelha) em função da corrente elétrica de até 1 mA.  
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  O gráfico da FIG 4.20 demonstra o comportamento das duas curvas do fluxo magnético 

em função de uma corrente elétrica contínua de até 1 mA. Pode ser observado que há uma 

proporcionalidade entre o fluxo magnético e a corrente. Além disso, através dessa prática 

experimental e com os dados obtidos, podemos calcular o valor da indutância da Bobina através 

da equação 2.10. Como podemos observar, o cálculo da indutância da bobina depende apenas, 

do campo magnético, da corrente e da área da bobina que foi medida utilizando o paquímetro e 

vale 61,93 m𝑚2.  Portanto, utilizando a relação linear do B na direção em z e a corrente 

aplicada, obtemos a indutância da Bobina, conforme mostra a equação 4.21 

 

𝐿 =  
110.10−6 𝑥 (61,93.10−3)

(0,5.10−3)
 ⇒ L= 13,618 mH     (4.21)  

 

Utilizando a relação linear do modulo do B total e a corrente aplicada, obtemos a 

indutância da Bobina, conforme mostra a equação 4.22. 

  

𝐿 =  
80.10−6 𝑥 (61,93.10−3)

(0,7.10−3)
 ⇒ L= 9.9 mH     (4.22) 

 

Por meio da experiência descrita neste capítulo, foi possível observar através dos 

gráficos a proporcionalidade entre o campo magnético e a corrente aplicada, além disso, 

calcular o valor da indutância de uma bobina que mede 61,93 m𝑚2, utilizando os pontos 

lineares do gráfico no eixo z e os pontos lineares do módulo de B total.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou elaborar os experimentos do 

pêndulo simples, pêndulo físico e indutância, voltados para o ensino de Física básica. Sendo 

que a atividade experimental atua como mediador fundamental do mundo real e dos conceitos 

que devem ser apresentados aos alunos na educação básica. A introdução dos smartphones 

podem facilitar o desenvolvimento de experimentos didáticos, pois, tem como características a 

alta portabilidade e acessibilidade de sensores em que auxiliam na coleta e apresentação dos 

dados de forma prática, dando oportunidade para a discussão e interpretação dos resultados 

encontrados. Dessa forma, é possível uma aula com maior rendimento, promovendo a interação, 

motivação e o interesse dos alunos. Além disso, neste trabalho foi caracterizado o 

funcionamento dos sensores de proximidade e magnetômetro, nos quais, foram usados nos 

experimentos pêndulo simples, pêndulo físico e a indutância de uma bobina. E também foram 

descritos outros sensores presentes na maioria dos aparelhos de smartphones atuais.  

Foi realizado uma investigação sobre a inclusão do smartphone como uma ferramenta 

auxiliadora para os equipamentos já existentes no laboratório didático. Nas experiências que 

caracterizam o MHS o sensor de proximidade do smartphone foi utilizado para a coleta dos 

períodos realizados pelo pêndulo simples e pêndulo físico. No experimento da indutância o  

objetivo era obter o valor da indutância de uma bobina, utilizando o sensor magnético para as 

medidas do campo magnético da bobina submetida a uma corrente contínua. Os resultados 

foram satisfatórios, levando em consideração as adaptações necessárias, a calibração que é 

fundamental e a repetitividade da experiência. 

É notório a eficácia dos smartphones nos laboratórios didáticos de Física. A obtenção 

dos resultados pode ser feita de forma rápida e prática, dando oportunidade para outras questões 

importantes, como, a compreensão do fenômeno físico ocorrido, a interação e discussão entre 

os alunos. Dessa forma, abrindo muitas possibilidades de atuação, inclusive fora da escola, 

aproximando situações cotidianas aos temas abordados em sala de aula. Para finalizar, a ideia 

implementada neste trabalho, pode ser explorada em trabalhos futuros, pois, o smartphone 

possui inúmeros recursos úteis para experimentação, com possibilidades de buscar novas 

alternativas na área de Física básica. 
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