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1

Introdução

A ‘Dança dos Pêndulos’, é um conjunto de pêndulos que são colocados lado a lado
presos por fios com medidas diferentes. Quando colocados para realizar um movimento
começam a oscilar surgindo uma bela ‘dança’ sincronizada dos pêndulos, em determinado
momento os movimentos formam uma onda e em outros ficam desordenados, como apresentado em [1]. Após uma série de movimentações eles voltam a posição inicial, que é
a de equilı́brio. O Pêndulo de Ondas, pode ser uma grande ferramenta no auxı́lio do
processo de ensino e aprendizagem experimental de licenciandos e professores. Contudo,
este trabalho busca apresentar de modo resumido os cálculos envolvidos por trás desta
’dança’ e mostrar a importância dessa aplicação no ensino de Ondas e Oscilações, que são
conteúdos ministrados nas disciplinas de Fı́sica. Então foi desenvolvido um Pêndulo de
Ondas em uma aula da disciplina de Prática Pedagógica III, como atividade avaliativa
desta matéria, e o material está disponı́vel no Laboratório de Ensino da Matemática LEM da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA.

2

Desenvolvimento Teórico da Dança dos Pêndulos

O mundo está rodeado de oscilações, onde existem muitos objetos que se movem de
um lado para o outro. Um dos mais importantes movimentos oscilatórios na Fı́sica apresentados em [2] é o Movimento Harmônico Simples que são sistemas que possuem apenas
um grau de liberdade, ou seja, que tem apenas uma coordenada, por exemplo, o ângulo do
desvio da posição de equilı́brio do pêndulo. Todos os sistemas harmônicos simples são des2
critos pela Equação diferencial ddt2x = −ω 2 x onde ω é a frequência angular. O movimento
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2
realizado pelo pêndulo é periódico, isto é, repete-se de maneira cı́clica. Para pequenas
oscilações o pêndulo satisfaz a equação diferencial [2]. O perı́odo corresponde aoqtempo de
uma oscilação completa do pêndulo. Esse perı́odo é dado pela fórmula T = 2π Lg , onde
L é o comprimento do fio e g é a aceleração da gravidade, que equivale aproximadamente
g = 9, 8m/s2 . Desta equação a dimensão do fio é dada por
L=

T2
.g
4π 2

(1)

Assim é possı́vel perceber que o perı́odo não depende da massa do pêndulo e sim do
tamanho do fio, quanto maior for o fio o movimento será mais lento, do mesmo modo,
quanto menor ele for o perı́odo de oscilação será mais rápido. O pêndulo desenvolvido na
disciplina de Prática Pedagógica III, possui uma estrutura com N pêndulos e o tamanho
dos fios são diferentes, com o intuito de produzir a Dança dos Pêndulos. Foi ajustado o
comprimento mais longo do pêndulo para realizar 51 oscilações por minuto, para isso foi
substituı́do em (1) T = (60/51) obtendo o comprimento L = 34, 3cm. Com o objetivo de
construir o próximo pêndulo um pouco mais rápido, os comprimentos dos próximos fios
60
são encontrados na fórmula (1) usando T = 60
52 , depois T = 53 e assim sucessivamente.
Por fim, temos a experiência do Pêndulo de Ondas construı́do que produz uma incrı́vel
dança sincronizada.

3

Conclusão

Com base neste estudo, concluı́mos que o Pêndulo de Ondas auxilia na visualização
dos conceitos apresentados nos conteúdos de Oscilação e Ondas apresentados na disciplina
de Fı́sica nos cursos de licenciatura em matemática, pois ajuda a despertar o interesse e
compreensão do discente a respeito do conteúdo ministrado, devido a uma bela demonstração de como ocorre esse processo de oscilação e possibilita a análise do comportamento
quando o pêndulo é afastado da sua posição inicial, a de equilı́brio, produzindo movimentos bem coordenados e propiciando uma visualização hipnótica, onde seus ritmos se
combinam formando incrı́veis ondas visuais.
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