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APÊNDICE I – Alguns procedimentos de obtenção do centro de gravidade de

figuras planas

1. Demonstração da localização do centro de gravidade de um paralelogramo por

Arquimedes (287-212 a.C)

Arquimedes estabeleceu em Sobre o equilíbrio dos planos que “o centro de

gravidade de qualquer paralelogramo permanece sobre a linha reta unindo os

pontos médios dos lados opostos”. Começou por negar essa proposição, supondo a

localização do centróide num ponto, P, fora desse segmento de reta e posicionando-

o a uma certa distância do mesmo. A seguir, propôs dividir o paralelogramo original

num número par de paralelogramos similares entre si e com espessuras menores

que aquela da distância entre a linha reta traçada pelos pontos médios dos lados

opostos do paralelogramo original e o seu pressuposto centróide localizado fora

dessa linha.

Utilizou-se das condições de simetria do problema ao postular os centróides

dos paralelogramos menores similarmente posicionados e, portanto, localizados

todos de modo eqüidistante sobre uma mesma linha reta. Recorreu à noção de

simetria uma vez mais, ao concluir que o centro de gravidade do paralelogramo

permanece sobre a linha que une os centros de gravidade dos dois paralelogramos
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situados na região ao meio da figura original. Mas, o ponto P foi pressuposto fora

dessa região. Por reductio ad absurdum, Arquimedes demonstrou sua proposição.

2. Demonstração da localização do centro de gravidade de um triângulo qualquer

por Simon Stevin (1548-1620)

Stevin demonstrou em La statique (1586) que o centro de gravidade de qualquer

triângulo encontra-se na reta traçada do ângulo ao ponto médio do lado. Ele

inscreveu paralelogramos num triângulo, todos eles com a mesma altura.

Considerou a localização dos centros de gravidade de cada um desses

paralelogramos na reta que une os pontos médios dos seus lados, como foi

demonstrado por Arquimedes. Desse modo, o centro de gravidade da figura inscrita

no triângulo e constituída pelos paralelogramos, localiza-se sobre a reta AD

conforme o diagrama:

Entretanto, um número cada vez maior de paralelogramos pode ser inscrito

no triângulo tornando, respectivamente, menor a diferença entre a figura inscrita e o

triângulo. A partir daí, Stevin utiliza-se de um silogismo da lógica clássica. Desde

que os “pesos” das respectivas figuras não sejam iguais, haverá uma certa diferença

entre eles. Mas não pode haver tal diferença, visto que se pode fazer com que o

peso do triângulo difira, por menos que qualquer diferença, da soma dos “pesos” dos

paralelogramos que neles estão inscritos. Portanto os “pesos” da figura inscrita e do



247

triângulo são iguais e, desse modo, o centro de gravidade do triângulo está

localizado sobre a sua mediana.

No seu argumento, Stevin não recorre à reductio ad absurdum dos gregos. O

seu raciocínio caminha na direção da idéia do limite, em processo de elaboração

pelos matemáticos do século XVI, pois ele considerou que a diferença entre a figura

inscrita e o triângulo poderia ser tomada, por uma divisão continuada do triângulo,

tão pequena quanto qualquer quantidade desejada, o que levava a supor, inclusive,

que essa diferença pudesse não existir.

3. Estimativa da localização do centro de gravidade de uma figura plana irregular a

partir de uma aproximação poligonal da área da figura

Para a localização do centróide de uma figura irregular delimitada pelas retas

{(x,y): y=0}, {(x,y): x=b} e situada abaixo do gráfico de uma função contínua y(x) no

intervalo [a,b], pode-se, como aproximação, considerar a área da figura como a

somatória das áreas de retângulos obtidos a partir da divisão do intervalo [a,b] em n

subintervalos de larguras ∆x = b/n (admitindo a=0) e a altura de cada retângulo

como sendo y(<xi>), onde <xi> é a abscissa do ponto médio do i-ésimo subintervalo.

As coordenadas cartesianas do centróide do i-ésimo retângulo da aproximação

poligonal da figura irregular é (<xi>, ½y(<xi>)) e a sua área é y(<xi>)∆x. Desde que a

figura plana tenha uma densidade uniforme de massa, ρ, o momento de cada

retângulo em relação ao eixo y será dado por ρgy(<xi>)∆x<xi>.

O momento da aproximação poligonal em relação ao eixo y, My, é obtido a partir

da soma dos momentos de todos os retângulos, ou seja, My = ∑[ρg<xi>y(<xi>)∆x]

onde g representa a aceleração da gravidade.
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De maneira similar, o momento da aproximação poligonal em relação ao eixo x,

Mx, é dado por Mx = ∑{ρg1/2[y(<xi>)]2∆x}.

O centróide da aproximação poligonal tem coordenadas (x,y) de modo a

satisfazer a condição de que o produto de cada uma dessas coordenadas pelo peso

total da placa representada pela figura plana, ∑[ρgy(<xi>)∆x], seja igual,

respectivamente, aos momentos: Mx e My. Desse modo, garante-se que o centróide

da placa será invariante relativamente a qualquer posição que ela ocupe com

respeito à Terra.

Das considerações anteriores, obtêm-se que:

x = Σ[<xi>y(<xi>)∆x] / ∑[y(<xi>)∆x]

y = Σ[1/2 [y(<xi>)]2∆x] / ∑[y(<xi>)∆x]

O gráfico a seguir representa a figura plana irregular abordada no curso de

mecânica aplicada:

Considerando a partição da figura em 16 retângulos (n=16), obtém-se como

aproximação paras as coordenadas do seu centróide o par ordenado (0.57b,

0.39y(b)).
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4. Determinação da localização do centro de gravidade de uma figura plana

irregular por integração

Uma vez que os somatórios presentes nas expressões de Mx, My e do peso da

placa equivalente a uma figura irregular sejam feitos tomando-se o limite quando n→

0, as expressões para a determinação das coordenadas (x,y) do centro de gravidade

passam a conter integrais:

x= 1/A ∫xy(x)dx

y = 1/A ∫1/2[y(x)]2dx

Os limites de integração são os extremos do intervalo [a,b]. A área total da figura,

A, é obtida a partir de ∫y(x)dx no mesmo intervalo. Os elementos de área dA são

dados por y(x)dx.

Das expressões para o centróide obtêm-se, para as coordenadas da figura plana

oferecida aos alunos do curso de mecânica aplicada: x = 4/7b e y= 2/5y(b). Como os

parâmetros da figura original eram: b=196 mm e y(b)=252 mm; então, x = 112 mm e

y = 100,8 mm.

5. Estimativa da localização do centro de gravidade de uma figura plana pelo

processo grafostático conhecido como “polígono funicular”

Para figuras planas que possam ser decompostas em outras figuras mais

elementares, com os seus centros de gravidade facilmente localizáveis, como

acontece com os retângulos, círculos, triângulos, pode-se localizar o centróide da

figura original, a partir de um procedimento baseado na construção gráfica de um



250

polígono de forças e seu correspondente “polígono funicular”. Tal procedimento se

baseia na idéia da substituição do sistema de forças que representa os pesos das

partes da figura por um outro equivalente constituído de pares de componentes

dessas forças, iguais, opostas e colineares e, portanto, que se cancelam

vetorialmente, restando apenas duas delas que, quando combinadas, determinam

uma resultante do sistema e a linha de ação da mesma.

Para demonstração e detalhamento do procedimento, determina-se, no diagrama

a seguir, o centro de gravidade de um paralelogramo, segundo a sua divisão em

dois triângulos retângulos e um retângulo.

(a) Polígonos funiculares para a determinação dos eixos de gravidade do retângulo
coincidentes com as direções das resultantes R e R’.

(b) Polígonos de forças.

Localizam-se os centróides das figuras componentes e seus pesos, proporcionais

às respectivas áreas, são representados pelos vetores-força: 10 (dois vetores) e 40,

de tal modo que o peso total do paralelogramo, R, é obtido pela soma vetorial:
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10+40+101. Numa primeira etapa, as linhas de ação correspondentes aos pesos das

partes componentes são traçadas, supondo que o paralelogramo esteja posicionado

num plano vertical que corresponderia ao plano dessa página, conforme retratado no

diagrama. A seguir, é construído um polígono de forças com os vetores-pesos das

partes componentes (figura b, à esquerda), escolhendo-se um pólo, P1, arbitrário, a

partir do qual são traçados os raios do polígono de forças: 1, 2, 3 e 4. As direções

desses raios equivalem àquelas das componentes nas quais os pesos dos triângulos

e do retângulo serão resolvidas. Assim, a primeira força-peso, 10, tem suas

componentes nas direções dos raios 1 e 2; a força-peso 40 é decomposta nas

direções de 2 e 3 e, a segunda força-peso, 10, é decomposta nas direções dos raios

3 e 4. Segmentos de retas com as mesmas direções desses raios são transpostos

para a formação do polígono funicular e estão indicados, respectivamente, por 1’, 2’,

3’ e 4’.

As componentes de 10 e 40 na direção do raio 2 se cancelam, assim como as

componentes de 40 e o segundo vetor-peso 10, na direção do raio 3, também se

cancelam. Logo, o sistema original das duas forças-peso 10 e a força-peso 40 pode

ser substituído por duas forças componentes atuando nas direções dos raios 1 e 4

do polígono de forças (ou, correspondentemente, nas direções de 1’ e 4’ do polígono

funicular). Desse modo, ao se prolongar os segmentos na direção de 1’ e 4’ e,

traçando no cruzamento desses prolongamentos um outro segmento paralelo ao

vetor R, obtém-se a linha de ação da força resultante que corresponde ao peso do

paralelogramo.

Para a obtenção de um segundo eixo de gravidade da figura, raciocina-se como

se ela fosse reposicionada no plano vertical segundo uma rotação de, por exemplo,

90o graus. A situação equivale a considerar a linha de ação dos vetores-pesos das

                                                          
1
 Os termos em negrito representam grandezas vetoriais.
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partes componentes rotacionadas, todas, de 90o em sentido oposto à rotação

imaginária do paralelogramo. Para essa nova situação, procede-se, como

anteriormente, à construção dos polígonos de forças (conforme figura b, à direita) e

funicular (à direita do paralelogramo). No cruzamento das duas linhas de ação das

resultantes R e R’, localiza-se o centro de gravidade do paralelogramo.

O nome funicular ou “consistindo de uma corda” atribuído ao polígono

representado na figura (a) do diagrama se deve ao fato de que os segmentos de reta

1’, 2’, 3’ e 4’ e os prolongamentos de 1’ e 4’ se comportam como fios flexíveis e

inextensíveis submetidos às forças-peso das partes componentes da figura e ao

próprio peso total do paralelogramo.


