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PÊNDULOS 
 
O que a procura por petróleo no solo, a mensuração da latitude de um ponto no planeta e a medida de um 
intervalo do tempo têm em comum? Tal pergunta, que pode parecer um tanto sem sentido em um primeiro 
momento, tem resposta: todos esses processos podem ser realizados com o uso de pêndulos específicos!  
 
Por meio da gravimetria, método utilizado para se medir pequenas variações do campo gravitacional terrestre, 
geofísicos podem inferir a presença de formações rochosas curvas no subsolo, o que pode ser um indício da 
presença de petróleo. Essas pequenas variações no campo gravitacional podem ser detectadas com o auxílio de 
pêndulos. Já a mensuração da latitude de um ponto na Terra pode ser medida com pêndulos de Foucault, que são 
grandes pêndulos que alteram suas direções de oscilação na medida em que a Terra rotaciona. Por fim, o fato de 
que as oscilações de um pêndulo serem praticamente isócronas para pequenas amplitudes o torna um 
instrumento interessante para se fazer medidas de intervalo de tempo.  
 
A relevância dos pêndulos fez com que os cientistas procurassem construir representações que descrevessem 
seus comportamentos. Essas representações podem ser muito complicadas, relacionando muitas grandezas em 
complexos modelos matemáticos. Talvez o mais modesto desses modelos é o modelo de pêndulo simples. 
Apesar de nele serem consideradas uma série de simplificações da realidade, ele é capaz de descrever com 
razoável precisão o comportamento de diversos pêndulos reais. Além disso, a compreensão de pêndulos mais 
simples pode nos auxiliar na compreensão de pêndulos mais complicados. Tal fato é ilustrado na Figura 01. 
 

 
Figura 01 – A compreensão do funcionamento de um relógio de pêndulo (a) é facilitada pelo entendimento do 

comportamento de um corpo pequeno que oscila suspenso por um fio leve e pouco elástico (b). Esse pêndulo pode ser 
conceitual e qualitativamente descrito pelo representação de pêndulos simples (c), e quantitativamente descrito, com certo 

grau de precisão, pelo modelo matemático (d). 
 
Episódio de Modelagem 
 
Cabe reiterar, no entanto, que no modelo de pêndulo simples, assim como em qualquer modelo científico, são 
consideradas diversas simplificações da realidade, o que limita o seu poder preditivo sobre pêndulos reais. Frente 
a tal fato, podemos nos perguntar: Até que ponto podemos considerar as dimensões do corpo suspenso em um 
pêndulo real desprezível de modo que podemos usar o modelo de pêndulo simples para representá-lo? Até que 
ponto podemos considerar que a amplitude de um pêndulo real é pequena? Até que ponto a força de arrasto 
com o ar influencia no período de um pêndulo real? Quando podemos dizer que a massa do fio de sustentação é 
desprezível? 
 
Nesta tarefa exploraremos o contexto de validade do modelo de pêndulo simples. Para isso, queremos que vocês 
explorem os limites nos quais a diferença entre o período predito pelo modelo de pêndulo simples e o medido 
com um pêndulo real é menor do que 5%. Sugerimos três experimentos distintos para o desenvolvimento dessa 
investigação. São eles: 
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Experimento 1 

 

Avalie o quanto a amplitude de 
oscilação de um pêndulo real 
influencia no seu período. Para isso, 
construa um pêndulo e meça o seu 
período diversas vezes utilizando 
amplitudes iniciais diferentes em 
cada uma das medidas. 
 

Experimento 2 
 

Avalie a influência das dimensões do 
corpo suspenso sobre o período de 
pêndulos reais comparando a 
previsão teórica com os dados 
experimentais para diferentes 
razões entre o diâmetro do corpo 
que oscila e o comprimento do fio 
que o sustenta. Para isso, meça o 
período de um pêndulo diversas 
vezes utilizando comprimentos do 
fio de sustentação distintos em cada 
uma das medidas. 

Experimento 3 
 

Avalie a influência da força resistiva 
do ar sobre o período de pêndulos 
reais. Para isso, meça o período de 
um pêndulo diversas vezes 
utilizando corpos suspensos com 
distintas dimensões. As dimensões 
dos corpos suspensos podem ser 
modificadas revestindo-os com 
bolas de isopor leves. 
 
 

Atividade experimental 
 
Delineie um experimento para realizar com o intuito de avaliar os limites nos quais a diferença entre o período 
predito pelo modelo de pêndulo simples e o medido com pêndulos reais é menor do que 5%. Você tanto pode 
desenvolver uma das três propostas apresentadas quanto confeccionar outro delineamento experimental. As 
Questões Norteadoras para o Desenvolvimento de Experimentos guiarão o seu trabalho nessa investigação. Reflita 
sobre cada uma delas durante o seu trabalho. 
 
Exercício Final 
 
Ao término da sua investigação, responda as questões do problema abaixo. 
 
Um engenheiro pretende dimensionar o cabo de sustentação de uma bola de 
destruição. Para isso, ele precisa de uma estimativa da máxima força necessária para 
sustentar a bola oscilante. Com o objetivo de realizar uma primeira avaliação, o 
profissional decidiu utilizar o modelo teórico de pêndulo simples para analisar o 
comportamento da bola de destruição. Responda as seguintes questões sobre essa 
análise: 
 
1) Que objetos da realidade são considerados? 
 
2) Que simplificações da realidade são consideradas? 
 
3) Que grandezas são importantes na avaliação do engenheiro? 

 

 
4) Que relação matemática permitirá se avaliar a tensão máxima exercida sobre o cabo de sustentação da bola de 
destruição? Explique-a partindo da mecânica newtoniana e destacando as simplificações da realidade que foram 
consideradas nesse modelo?  
 
5) Estime valores razoáveis para as grandezas relevantes para o problema sobre o movimento da bola de 
destruição e avalie a tensão que o cabo de sustentação dela precisa suportar. 
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