
ROTEIRO 20 – PÊNDULO SIMPLES E PÊNDULO FÍSICO

INTRODUÇÃO
Estamos cercados de oscilações, movimentos que se repetem. Neste roteiro vamos 

abordar oscilações mecânicas para uma classe de osciladores harmônicos simples em 
que a força restauradora está associada a gravidade. Trataremos do pendulo simples e do 
pendulo físico, uma vez que no mundo real, a maior parte dos pêndulos não podem ser 
considerados pêndulos simples.

Prática 1 – Pêndulo simples

OBJETIVOS
1. Verificar  fatores  que  influem  no  período  do  pêndulo  (amplitude  de  oscilação,  

massa, comprimento do fio).
2. Determinar o valor da aceleração da gravidade através do pêndulo simples. 

PREPARAÇÃO
• O que é um pêndulo?
• O que é período e freqüência?
• Do que depende o período de oscilação de um pêndulo?
• Determinar a equação para determinação da aceleração da gravidade através do 

pendulo simples.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Material necessário
• um pêndulo (2);
• um cronômetro ou relógio de pulso;
• dois prumos de engate com massas diferentes (3 e 4);
• um tripé universal com extensão (5);
• três niveladoras (opcional) 

Montagem
1. Montar o conjunto do pêndulo, conforme a figura 1.
2. Fixe  o  pêndulo  ao tripé,  através  do parafuso  central,  e  encaixe  o  fio  no  corte 

longitudinal existente na polia (1).
3. Nivele o sistema através das sapatas (3).
4. Ajuste a escala de maneira que a distância entre o ponto (P) de suspensão do 

pêndulo e a numeração inferior da régua seja de 1 m.



   

OBSERVAÇÕES  
a) As medidas sugeridas ao longo das atividades devem ser tomadas do ponto de 

suspensão  ao  centro  das  massas  (localizado  aproximadamente  no  meio  dos 
pesos).

b) Para  elevar  ou  baixar  o  pêndulo,  gire  para  a  esquerda  ou  direita  o  manípulo 
existente ao lado da polia elevadora (1).

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
1. Desloque  o  pêndulo  da  posição  de  equilíbrio  para  uma  amplitude  de 

aproximadamente 10 cm e abandone-o. Usando um cronômetro, meça o tempo 
que o pêndulo leva para uma oscilação completa. Repita 5 vezes estas medidas e 
anote-as.

2. Agora, meça o tempo que o pêndulo leva para oscilar 20 vezes.  Repita 5 vezes 
estas medidas e anote-as. Em seguida determine o tempo médio de uma oscilação 
completa. Porque é recomendado fazer-se este tipo de medida?

3. Determine a freqüência de oscilação deste pêndulo.
4. Desloque o pêndulo 5, 10, 15, 20 e 25 cm da posição de equilíbrio, solte-o e, para 

cada caso, anote o tempo gasto em 10 oscilações completas. Depois determine o 
período e a frequencia para cada caso. Organize estes dados em uma tabela.

OBS: Verifica-se, experimentalmente, que para grandes amplitudes surgem distúrbios no 
sistema e deixam de valer suas afirmações. Por isto recomenda-se que as amplitudes não 
sejam exageradas (maiores que 10°).

5. Com o prumo de menor massa, desloque o pêndulo de uma pequena amplitude e 
meça o tempo para 10 oscilações completas. Troque o prumo pelo de maior massa 
e refaça as medidas, nas mesmas condições, anotando os dados obtidos em uma 
Tabela. Determine para estes dados o período e a freqüência.

6. Varie o comprimento do pêndulo para 5 valores diferentes e em cada um deles 
determinar  o  tempo  de  10  oscilações.  Organize  seus  dados  em  uma  tabela, 
incluindo valores de período e frequência.

7. Verifique experimentalmente (visualmente), o que acontece com o período quando 
diminuímos o comprimento do pêndulo.

ANÁLISE DOS DADOS
(a) Observando dados obtidos nas questões 3.1 e 3.2 avalie se foram encontrados 

resultados  equivalentes  para  os  valores  de  período.  Sua  resposta  deve  estar  
baseada no valor dos desvios encontrados para cada caso.



(b) Como estão relacionados a freqüência e o período de um pêndulo?
(c) A partir dos valores tabelados no item 3.4, construa o gráfico do período contra a 

amplitude  deste  pêndulo.  Existe  alguma  relação  entre  pequenas  amplitudes 
sofridas pelo pêndulo e o período do mesmo?

(d) Construa o gráfico da freqüência contra as pequenas amplitudes deste pêndulo e 
tire conclusões.

(e) Utilizando os dados da tabela obtida no item 3.5, o que você conclui a respeito do  
período e da freqüência de um pêndulo (com comprimento fixo) quando variamos a 
sua massa oscilante?

(f) O que ocorre com o período de um pêndulo quando variamos o seu comprimento?
(g) Considerando a tabela do item 3.6, faça um gráfico do período versus comprimento 

do pêndulo. Qual a dependência do período com o comprimento do pêndulo?
(h) Deduza a expressão matemática que permite o cálculo do período de um pêndulo 

(simples) em função do seu comprimento e da aceleração gravitacional.
(i) Usando a expressão deduzida no item anterior e os dados da tabela do item 3.6, 

determine o valor da aceleração da gravidade e seu respectivo desvio.
(j) Comente as possíveis diferenças entre o valor obtido experimentalmente e o valor 

tabelado da aceleração da gravidade.



Prática 2 – Pendulo físico - Determinação experimental da 
aceleração gravitacional pelo processo do impacto

OBJETIVO
1. Estudar as propriedades de um pêndulo físico;
2. Medir a distância percorrida por um móvel em queda livre, a partir da posição de 

repouso, pelo processo de impacto;
3. Utilizar conhecimentos das equações de um corpo em queda livre para determinar 

o valor aproximado de “g”.

INTRODUÇÃO
Qualquer  corpo  rígido  capaz  de  oscilar  verticalmente  ao  redor  de  um  eixo 

perpendicular ao seu plano de movimento é denominado “pêndulo composto” ou “pêndulo 
físico”.

Simbolizamos, na figura a seguir, a haste que forma nosso pêndulo físico, a letra “C” 
posiciona o centro de massa do corpo; “E”, o eixo em torno do qual o corpo oscila; “θ”, o  
ângulo que o corpo será afastado da posição de equilíbrio; “d”, a distância entre o centro  
de  massa  e  o  eixo  de  sustentação  (E)  e  “m”  a  massa  do  corpo  (supostamente 
concentrada no seu centro de massa).

    

Figura 1

PREPARAÇÃO
• O que é um pêndulo físico?
• Qual a diferença entre um pêndulo físico e um pêndulo simples?
• Qual  a  expressão  do  período  de  um  pêndulo  físico?  Escreva  esta  equação 

considerando pequenos ângulos de deslocamento angular.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Material necessário
• um impactog;
• um metro de cordão;



• uma tira de papel milimetrado 400 mm x 15 mm (pode ser emendada);
• uma tira de carbono 400 mm x 15 mm (pode ser emendado);
• duas tiras de fita adesiva com 20 mm de comprimento;
• uma caixa de fósforo (ou isqueiro);
• um compasso;
• uma régua milimetrada;
• um tripé;
• três sapatas niveladoras (opcional).

MONTAGEM
1. Caso  a  haste  pendular  se  encontrar  acoplada  ao  conjunto,  solte  a  porca 

recartilhada “A”, recue o parafuso e liberte o pêndulo.
2. Prenda,  com  fitas  adesivas,  as  tiras  de  papel  milimetrado  e  carbono  (parte 

carbonada por cima), de tal modo que, quando a “bolinha” bater na haste, a tira de 
papel fique marcada pelo carbono.

3. Torne a colocar a haste pendular entre os parafusos de sustentação. Cuide para 
que  os  mesmos tenham suas  pontas  penetrando  nas  “moscas”  da  haste,  não 
apertando-a.

OBS: Não esqueça de apertar a contra-porca recartilhada para evitar que o parafuso se 
solte, deixando o pêndulo cair.
4. Dê um nó  numa  das  extremidades  do  fio  e  passe-o  pelo  orifício  existente  na 
bolinha  ( no sentido do orifício maior para o menor) encaixando o nó no seu interior.
5. Passe o fio pelas roldanas “F” e “C” e, utilizando a esfera e o fio como prumo, 
verifique se a haste pendular se encontra nivelada, caso contrário, nivele o conjunto 
através das sapatas.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
    1.  Suba a esfera até a proximidade do garfo que irá fixá-la e verifique se a  

mesma está tangenciando a haste pendular, caso contrário, solte a borboleta (E) e ajuste 
a roldana (F), para que esta condição se verifique. 

    2.  Remova o fio com a esfera e determine o período deste pêndulo.
OBS: Não esqueça das técnicas de cronometragem para reduzir as margens de erro e de 
não exagerar no afastamento do pêndulo (± 15º).
    3. Torne a colocar o fio com a esfera (conforme figura II), passando o cordão por baixo  
da arruela do parafuso “B”, contornando-o em forma de “U”, suspenda o pêndulo (num 
ângulo menor do que 15º) e aperte o parafuso para fixar o fio.

OBS: Evite que a ponta livre do fio fique solta, prenda-a com fita adesiva no trecho 
BG e esfregue a bolinha contra a haste de maneira a marcar, com o carbono, sua posição 
inicial.
    4.  Queime o cordão no trecho entre “C” e “F” e descreva o observado.
    5.  Que tipo de movimento descreve a bolinha até o momento do impacto?

    6.  Sem retirar o pêndulo e a folha de papel carbonada realize mais quatro 
impactos. (esta folha deve ser anexada ao relatório posteriormente)

  7.  Com o compasso, trace, na tira de papel, o menor círculo que contenha no seu 
interior a totalidade das marcas provocadas pelos cinco impactos. Meça o valor do raio 
deste círculo, usando como unidade o metro.

    8.   Apresente  em  uma  tabela  os  valores  das  distâncias  entre  o  ponto  de 
lançamento e a marca do impacto para cada queda da bolinha.

 



ANÁLISE DE DADOS

(a) Qual foi o procedime7nto adotado para medir o período do pêndulo físico?
(b) A partir do período médio do pêndulo, como você determinaria o tempo de queda 

da bolinha  até o instante do impacto com a haste? Apresente este cálculo e o seu 
resultado.

(c) Qual  a  expressão  matemática  que  você  utilizaria  para  determinar  o  valor  da 
aceleração gravitacional “g”,  com base no movimento de queda livre executado 
pela bolinha?

(d) Calcule o valor da aceleração gravitacional  levando em conta suas medições e 
observações. Apresente este valor com seu respectivo desvio

(e) Compare o valor experimental com o valor tabelado e com o valor encontrado na 
prática 1 para a aceleração da gravidade. Comente as possíveis diferenças.


