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Centro de massa

• O centro de massa de um 
corpo pode ser entendido
como o ponto em que a 
força da gravidade atua
sobre esse corpo. 

• Nesse exemplo, o centro
de massa da mergulhadora
descreve uma parábola, 
como se sua massa
estivesse concentrada
nele.



Demostração do MIT sobre Centro de Massa



Corpos regulares e homogêneos
• Num corpo regular e homogêneo, o Centro de Massa 

coincide com o centro geométrico (controide).



Sistema de corpos
• Em um sistema formado por vários corpos, as 

coordenadas do Centro de Massa serão a média
ponderada dos componentes do sistema:

		
x =

x1m1 + x2m2 + x3m3
m1 +m2 +m3

		
y =

y1m1 + y2m2 + y3m3
m1 +m2 +m3



Exemplo



Figuras planas
• Se um objeto for pendurado, as linhas verticais

originadas no ponto de içamento se encontração no 
centro de massa



Figuras planas regulares compostas
A densidade superficial de uma
placa representa sua massa por
unidade de área

	
ρ = m

a
⇒m= ρ ⋅a



Exemplo
• Calcular o centro de massa da figura abaixo. 



Exemplo

CM (38, 19)



Exercício



Condição de equilíbrio sobre uma base
• Para que um corpo apoiado sobre uma base fique

em equilíbrio, a condição necessária é que a linha de 
seu centro de massa não saia da base do corpo. 



Tipos de equilíbrio

Estável: após uma perturbação, o 
corpo retorna à posição de 
equilíbrio.

Instável: após uma perturbação, 
o corpo se afasta da posição de 
equilíbrio.

Indiferente: após uma
perturbação, o corpo permanece
na nova posição.



Exemplos (corpos apoiados sobre uma base)

https://www.youtube.com/watch?v=0_o-chyDPUg



Condição de equilíbrio no içamento
• Nos corpos içados, o ponto de içamento deve estar

acima do centro de massa.



Condição de equilíbrio no içamento
• Quando um corpo é içado por um ponto que passa

pelo seu centro de gravidade, ele permece estável



Condição de equilíbrio em embarcações
• Numa embarcação, o centro de massa deve ficar

abaixo do centro de empuxo.
O Centro de 
Empuxo é a 
região da 
embarcação
onde se 
concentra a 
força de 
empuxo



Exemplos (embarcações)



Condição de equilíbrio em alavancas
• Uma alavanca estará em equilíbrio quando seu fulcro

(eixo) coincidir com o centro de massa do conjunto
que ela sustenta.

CM



Condição de equilíbrio em alavancas
• Por exemplo, fixando a origem “0”, o centro de 

massa em “x” dos dois corpos será:

0 1 2 43 5 6 7 8



Princípio da alavanca
• O princípio matemático da alavanca foi enunciado

por Arquimedes (século III aC), que teria afirmado: 
“Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a Terra”.



Princípio da alavanca
• A somatória dos momentos torçores produzidos pelas massas na alavanca é

igual a zero.

• O momento torçor é igual à força aplicada vezes a distância até o fulcro. 
Nesse caso, deve-se adotar uma convenção para o sinal do momento. Por
exemplo: sentido horário positivo e anti-horário negativo



Princípio da alavanca
• No caso anterior, fica:

		
M∑ =0

−20g×1+5g×4 =0

Obs: caso só existam
massas na alavanca, 
a fórmula pode usar
apenas as massas; se 
houver a aplicação
de forças, usar as 
forças.



Exemplo
• Calcular o valor da carga A para que a alavanca fique

em equilíbrio:

		

−10g×2−20g×1,5+10g×1+ Ag×1,5+5g×2=0
−20g−30g+10g+1,5gA+10g=0
1,5gA=20g+30g−10g−10g ⇒ 1,5gA=30g ⇒ A=20kg



Vigas bi-apoiadas
• A somatória das forças verticais e horizontais é igual

a zero
• A somatória dos momentos é igual a zero.
• Exemplo: calcular a reação nos apoios da viga abaixo:

1,0 m

http://structural-analyser.com/#tab_load_single

http://structural-analyser.com/


Vigas bi-apoiadas
• Se a carga for distribuída, encontramos seu centro de 

massa e aplicamos seu peso nele como carga
concentrada.

Rbx = 20kN, Rby = 27,75kN e Ray = 1,25kN.



Exercício
• Calcular as reações nos apoios considerando e 

exemplo de centro de massa, supondo sua massa
igual a 100 kg. (g=9,8 m/s2)

200

90


