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TUTORIAL TRACKER 

O Tracker é um software gratuito que nos auxilia a analisar conceitos da Física através do vídeo. 

Esse programa confecciona rapidamente gráficos a partir de dados obtidos nos vídeos e o ajuste de 

curvas para os fenômenos físicos em estudo. 

Para utilizar o software é necessário gravar um vídeo, seja com celular, filmadora ou câmera 

fotográfica. 

Como obter o software 

Acessar o site (link) http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ e efetuar o download do software no 

seu computador. Vide a figura abaixo: 

 

Como instalar o software 

Localize o software que foi feito o download no item anterior e de dois “cliques” para executar a 

instalação e siga as orientações. 

Como abrir o software 

Localize na área de trabalho do seu computar o ícone  ou no menu de programas o programa 

“Tracker” e de dois “cliques” para executar 

Como alterar o idioma do software 

Caso a versão instalada esteja em inglês selecione o menu “Edit” depois “Language” e por fim 

marque o idioma desejado (Português BR). Vide a figura abaixo: 

http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
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Como usar o tracker 

Conforme figura abaixo, clique em “Abrir” para que o vídeo que você gravou pelo celular ou pela 

câmera fotográfica seja inserido no programa.  

 

O vídeo é aberto no seu primeiro frame. Abaixo do vídeo é apresentada uma barra de ferramentas. 
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Um aspecto importante do software se refere às configurações do vídeo. Clicando na “Barra de 

rolagem do video” com o botão do lado esquerdo do mouse e escolhendo “Ajustes de Corte de 

Vídeo” aparecerá a seguinte janela: 

 

Nesta janela é possível que você indique em qual quadro a analise deverá começar e quando 

deverá começar, pois nem sempre iremos utilizar a filmagem inteira para tal estudo. 

Assim, basta inserir o frame inicial da parte do vídeo que lhe interessa na caixa "Quadro inicial" e o 

final na caixa "Quadro final". 

Este mesmo ajuste pode ser realizado deslocando as setas indicadas nos círculos vermelhos na 

figura abaixo: 
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Calibrar o software 

Após abrir o vídeo, o passo seguinte a ser tomado na análise de um vídeo com o Tracker é calibrar a 

escala do vídeo. 

 

Para isso, basta clicar em "Fita métrica com transferidor", escolher “novo” e escolher “Fita de 

calibração” (figura acima). Com isso, aparecerá sobre o vídeo uma seta azul (indicada pela seta 

vermelha acima) que permitirá a calibragem. É necessário que se saiba as medidas de algum objeto 

que aparece no vídeo, o que pode ser facilitado pela inserção de uma régua no fundo do 

experimento durante a filmagem do fenômeno de interesse. Arrastando as pontas da flecha azul e 

clicando sobre o valor apresentado ao seu lado você pode inserir o valor do comprimento do objeto 

já conhecido e, assim, as medidas realizadas pelo software serão dadas em função da escala 

proposta na calibragem. 

O segundo aspecto essencial da análise de vídeos é a definição da posição do referencial. Para 
isso, basta clicar em "Eixos" (veja figura acima). Um eixo de coordenadas aparecerá sobre o vídeo. 
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É possível movê-lo clicando sobre a origem dele e, mantendo o botão esquerdo do mouse acionado, 
arrastando-o sobre o vídeo. Além disso, ele pode ser rotado. Para isso, clique sobre a pequena linha 
apresentada próxima da origem (indicada pela seta azul na figura acima) e mova o eixo conforme 
seu interesse. 
 
Marcando pontos e construindo gráficos 
 
A análise do movimento de um corpo começa na marcação de pontos no vídeo. Para isso, clique em 
"Novo" e em "Ponto de Massa" (figura abaixo). 
 

 
 
Mantendo a tecla Shift do seu teclado acionada, clique sobre o objeto que você quer estudar com o 
botão esquerdo do mouse. Automaticamente o software passará para o próximo quadro do vídeo. 
Repita o processo até o último frame, ou seja, você marcará todos os pontos que deseja analisar no 
vídeo. 
Após marcados os pontos, o Tracker pode confeccionar os gráficos automaticamente. Basta clicar 
na seta que se encontra no canto superior direito do software (figura abaixo). 

 
 
Em seguida, clicando-se sobre o eixo das ordenadas do gráfico (figura acima) é possível escolher 
outras variáveis para este eixo do gráfico. O mesmo vale para o eixo das abscissas.  
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Inserindo vetores no vídeo 
Após a marcação dos pontos de massa nos frames é possível a inserção de vetores no vídeo. Para 
isto, clique sobre os botões condizentes na barra de ferramentas superior. 

 
Estes vetores são automaticamente calculados em função dos pontos de massa marcados 
anteriormente. É possível ainda que eles sejam multiplicados pela massa, possibilitando assim a 
inserção de vetores que representem a força resultante sobre os objetos e o momentum linear dos 
mesmos. 
 
Analisando os gráficos 
O software permite ainda a análise dos gráficos por ele produzidos. Para isso, execute um duplo 
clique sobre o gráfico. Será aberta uma janela denominada "Data Tool (Ferramenta de Dados)". 
 

 
Com isso, é possível traçar as melhores curvas que descrevem o gráfico (figura acima). Para isto, 
clica-se em "Fit", escolhe-se o tipo de curva que se deseja e clica-se em "Autofit". Clicando em 
"Area", o software calcula a área limitada pelos dados representados no gráfico e o eixo das 
abscissas. 
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