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Resumo 
 

Estudos recentes revelaram grandes dificuldades de 

aprendizado no conteúdo de Circuitos Elétricos. Um 

dos fatores que contribuem para existência desse 

problema é que a maioria dos métodos para o ensino 

deste conteúdo são pouco atrativos e usam 

instrumentos tradicionais que não apresentam 

visualmente a realidade que envolve este fenômeno. O 

uso de simuladores pode suprir esta carência e uma 

das áreas que permite criar este tipo de interação é a 

Realidade Virtual. Assim, mediante esses fatores de 

necessidades no ensino dos circuitos elétricos e 

potencialidades que área da Realidade Virtual possui 

surge à proposta de aplicar o uso de Realidade Virtual 

como ferramenta complementar ao ensino dos 

circuitos elétricos. Esta ferramenta pode ser descrita 

como um ambiente virtual tridimensional interativo 

que simula a montagem e análises de circuitos 

elétricos simples e tem como objetivo minimizar a 

problemática da dificuldade de aprendizagem no 

ensino dos mesmos.  

 

Abstract 
 

Recent studies have revealed major difficulties in 

learning the contents of electric circuits. One of the 

factors contributing to this problem there is that most 

methods for the teaching of this content aren’t 

attractive and use the traditional tools that don’t show 

the facts really surrounding this phenomenon. The use 

of simulators can improve and one of the areas that 

can create this kind of interaction is the Virtual 

Reality. With this necessity in the electric circuits 

teaching and a great resource in the area of Virtual 

Reality, it’s proposed to implement the use of Virtual 

Reality as a complementary tool to the teaching of 

electric circuits. This tool can be described as a three-

dimensional interactive virtual environment that 

simulates the work and analysis of simple electrical 

circuits and aims to minimize the problem of difficulty 

of learning in teaching them. 
 

1. Introdução 
O processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de 

circuitos elétricos, uma área de estudo da Física, vem 
apresentando dificuldades, causadas por falhas na 
fundamentação teórica, concepções alternativas, uso 
indiscriminado da linguagem e raciocínios errôneos 
[5]. 

Devido à constatação dessas dificuldades, surge 
como problema dessa pesquisa a dificuldade de 
aprendizagem no estudo dos circuitos elétricos.  

Sendo assim, é objetivo geral deste trabalho 
implementar um protótipo que irá minimizar as 
dificuldades no processo de ensino-aprendizado dos 
circuitos elétricos, tendo como objetivos específicos, 
modelar componentes elétricos de forma realística, 
desenvolver um ambiente virtual interativo e aplicar 
testes para obtenção de resultados [8], [4], [2]. 

 

2. Trabalhos Relacionados 
2.1 Critérios da análise 

Para a análise dos softwares foram levantados 
critérios relacionados à implementação do software e 
critérios voltados à aplicabilidade e capacidade de 
aprendizagem intuitiva que o software proporciona.  

Foram avaliados trabalhos relacionados ao ensino 
dos circuitos elétricos e da física, que utilizam ou não, 
técnicas de RV [8],[7], [3], [6].Após a análise destes 
trabalhos pôde-se notar a necessidade e a importância 
de sistemas que proporcionem tanto experimentações 
práticas como fundamentações teóricas e que tenham o 



intuito de despertar o conhecimento intuitivo do 
usuário e/ou educando. 

 

3. Metodologia  
3.1 Tecnologias de Apoio 

Vários pesquisadores apontam que novas 
tecnologias têm sido criadas para dar suporte ao 
desenvolvimento de aplicações em RV [11].  

Sendo assim, no desenvolvimento desse projeto 
foram utilizadas algumas dessas tecnologias para a 
construção do protótipo: 

a) OpenGL (manipulação dos objetos virtuais). 
b) 3D Studio Max (modelagem geométrica dos 

objetos). 
3.2 Diagrama da Arquitetura do Sistema 

O sistema proposto tem como intuito fornecer 
experimentações práticas e conceitos de todo o 
contexto envolvido na montagem e análise de circuitos 
elétricos simples ligados em série e em paralelo. Conta 
com uma interface gráfica modelada de formatos reais 
e de simples entendimento, sendo uma estratégia 
utilizada para explorar e proporcionar um 
conhecimento intuitivo para o usuário/educando e 
consequentemente a redução da dificuldade de 
aprendizagem deste conteúdo. Outra estratégia 
utilizada é a utilização de um mapa conceitual com a 
separação do conteúdo por módulos. 

A Figura 1 representa arquitetura do software, 
demonstrando a visão geral das partes que compõe o 
sistema e da comunicação envolvida nessas partes. 
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Figura 1. Arquitetura do sistema. 

A arquitetura proposta é formada pelas seguintes 
partes: 

- Ambiente Virtual 
- Interface Gráfica do Usuário - GUI. 
- Mapa Conceitual. 
- Módulos Virtuais 
- Experimentos 
- Conceitos 
 

3.2.1 Ambiente Virtual 
O ambiente virtual é constituído de um mapa 

conceitual e dois módulos que são responsáveis pela 
parte de experimentação e por conceitos teóricos. A 
experimentação consiste na montagem e análise dos 
circuitos, já a parte conceitual é responsável em 
fornecer toda fundamentação teórica relacionada aos 
circuitos. Todas essas funcionalidades de simulação e 
interação são atribuídas a biblioteca Gráfica OpenGL. 

 
3.2.2 Interface Gráfica do Usuário – GUI 

A GUI interpreta uma ação e envia a resposta 
atualizando a interface gráfica do sistema. 

A GUI corresponde à ação do mapa conceitual 
(Figura 9) que ativa os módulos do sistema (Em Série e 
Paralelo) possibilitando o acesso do conteúdo e a 
atualização do cenário.  

 
3.2.3 Mapa Conceitual 

O mapa conceitual é responsável por dividir o 
conteúdo em módulos e fazer a distribuição em local e 
momento adequado dos conceitos teóricos e práticos 
pertencentes a cada módulo. 
 

3.3.4 Módulos Virtuais 
O software é composto por dois módulos sendo um 

voltado aos circuitos elétricos ligados em série e o 
outro em paralelo, neles o usuário pode simular 
experimentos e solicitar conceitos relacionados aos 
circuitos. 

 

4. Implementação 
Inicialmente os objetos geométricos necessários no 

ambiente virtual foram modelados no software 3D 
Studio Max e exportados para o formato .3DS. O 
protótipo realiza a leitura do arquivo e disponibiliza 
uma matriz de índices de vértices, vértices, normais, 
materiais e texturas dos objetos. 
 

4.1 Movimentação dos objetos virtuais 
Uma das interações desse protótipo é a 

movimentação dos objetos virtuais, sendo que apenas 
os objetos virtuais que representam os componentes 
elétricos (lâmpadas e fios) têm permissão para se 
movimentar. Essa movimentação pode ser feita pelo 
uso do mouse ou teclado. Esta interação baseia-se pela 
transformação geométrica de translação, possibilitando 
que o objeto se desloque nos eixos ‘x’, ‘y’ e ‘z’.  
 

4.2 Manipulação das propriedades dos 

componentes elétricos 
Os componentes elétricos desse protótipo são os 

objetos virtuais que representam as lâmpadas, fios e a 



fonte de energia. Durante sua utilização, o usuário pode 
manipular algumas propriedades desses componentes 
elétricos, como a voltagem e a potência dos mesmos. 
 

4.3 Análise das medidas elétricas do circuito 
De acordo com a manipulação das propriedades dos 

componentes elétricos valores são definidos e esses são 
fundamentais para o resultado das medidas elétricas 
desses componentes. Para demonstrar esses valores são 
necessários alguns cálculos. Um algoritmo foi 
construído para encontrar a potência real de uma 
lâmpada. 
 

4.4 Luminosidade das Lâmpadas 
A intensidade da luminosidade das lâmpadas do 

circuito é alterada de acordo com a potência real de 
cada lâmpada. Outro algoritmo foi construído para 
demonstrar com realismo a alteração da potência de 
uma lâmpada e qual o efeito causado no ambiente. 
 

5. Funcionamento do Sistema 
 

A escolha do módulo é a primeira ação em que o 
usuário faz durante o processo de utilização do 
protótipo. Esse processo de escolha é representado por 
um mapa conceitual, no qual um nó separa duas 
entidades, sendo que cada uma representa um módulo 
do sistema. 

A Figura 2 representa o mapa conceitual deste 
protótipo, ou um menu para o usuário. 

 

 
 Figura 2.  Mapa Conceitual. 

Para a escolha do módulo, basta o usuário clicar na 
entidade que representa o tipo de circuito elétrico que 
deseja ser estudado.  

Circuito elétrico é um conjunto de componentes 
ligados uns aos outros e conectados aos pólos de uma 
fonte de energia. Assim esses componentes transportam 
energia elétrica que irá se transformar em energia 
luminosa ou energia cinética. De acordo com a 
disposição desses componentes elétricos, surge a 

denominação de circuitos elétricos em série ou em 
paralelo [9]. 

Depois de selecionado a opção do módulo, o 
ambiente virtual é atualizado e exposto às propriedades 
e atributos de cada módulo. 
 

5.1 Características dos Módulos  
Pode-se entender que em um circuito elétrico ligado 

em série a mesma corrente elétrica flui por todos os 
componentes do circuito. Um exemplo de circuito em 
série é o conjunto de luzes de Natal (“pisca-pisca”), 
caso uma das lâmpadas se danifique não haverá fluxo 
de corrente e nenhuma das luzes se acenderá. Em um 
circuito elétrico em série é normal que a intensidade 
das lâmpadas fique mais fraca a medida que elas vão se 
afastando da fonte de energia, isto acontece porque 
soma-se o consumo da amperagem, resultando na 
redução da voltagem. Já em um circuito elétrico ligado 
em paralelo, todas as luzes e equipamentos possuem a 
mesma voltagem e caso uma lâmpada se danifique as 
demais lâmpadas e os outros dispositivos continuarão 
em funcionamento, um exemplo de circuito elétrico 
paralelo são as instalações elétricas de uma casa [9]. 

As funcionalidades dos módulos são expostas em 
duas vertentes, a primeira constitui na experimentação 
e/ou simulação do referente tipo de circuito 
selecionado, a segunda é responsável pela parte de 
solicitação dos conceitos relacionados à fundamentação 
teórica desse circuito. 

Em relação à primeira vertente, duas ações distintas 
podem ser executadas. Uma está relacionada à análise 
do circuito onde é apresentado um circuito elétrico já 
montado, referente ao módulo que está sendo utilizado 
(série ou paralelo), no qual o usuário alterará as 
propriedades associadas à voltagem e potência dos 
componentes elétricos e a ele é retornada uma análise 
relacionada aos valores das medidas elétricas de cada 
componente elétrico do circuito (neste caso as 
lâmpadas), como também a mudança da intensidade de 
cada lâmpada do circuito com relação aos valores 
obtidos desta análise.  

As medidas elétricas abordadas nas análises são o 
Volt, o Watt a OHM e a Amper.  

Volt é a força que impulsiona o elétron. Amper 
representa a quantidade de elétrons que passa pelo fio 
por segundo. OHM é a unidade que serve para medir a 
resistência dos materiais à passagem da corrente 
elétrica. Watt é o resultado da multiplicação da 
voltagem pela amperagem ou então a multiplicação da 
resistência pela amperagem ao quadrado. Esta última 
foi a unidade que se estabeleceu para determinar o 
consumo de energia elétrica [9]. 



 A Figura 3 apresenta a interface de análise do 
circuito. 

 
Figura 3.  Tela de Análise do circuito em série 

Na Figura 4 apresenta-se uma das telas da parte 
destinada a fundamentação teórica. 

 
Figura 4.  Tela de fundamentação teórica dos 
componentes elétricos 

As ações de interatividade podem ser realizadas por 
meio da barra de navegação do protótipo. Nela está 
atribuída o acionamento das chamadas de outros 
eventos como mudança de módulos, movimentações de 
componentes e do ambiente e solicitação da 
fundamentação teórica. 

 

6. Resultados da Avaliação do Protótipo 
 

Para avaliação desse protótipo foram selecionados 
vinte participantes, todos os alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio da Rede Particular de Ensino de uma 
escola. Após a seleção, os participantes foram 
agrupados em dois grupos formados por dez 
integrantes cada um. Como o protótipo tem como 
característica ser uma ferramenta complementar ao 
ensino foi então, ministrada uma aula teórica pelo 
professor da disciplina (neste caso a disciplina 
envolvida era Física) para os participantes envolvendo 
o conteúdo relacionado ao do protótipo. Ao término 
dessa aula o primeiro grupo foi encaminhado para a 
apresentação e utilização do protótipo, ao final, os dois 
grupos responderam um questionário referente a 
conceitos dos circuitos elétricos. A segunda etapa desta 
avaliação consistiu em apresentar ao segundo grupo. 
Com isso foi possível fazer um comparativo em relação 
à quantidade de acertos antes e depois da utilização do 
protótipo. 
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