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OBJETIVO  

O objetivo deste experimento é determinar o centro de massa de uma barra 
metálica com diferentes pesos agregados. , em seguida analisar o centro de massa 
do corpo humano.  

INTRODUÇÃO  

Centro de Massa de partículas 

Duas esferas de massas diferentes (m1 e m2) podem ser conectadas por meio 
de uma barra de  massa muito pequena ou desprezável (Fig. 1). Por tentativa e 
erro podemos encontrar a posição onde colocar um apoio, de modo que o conjunto 
fique em equilíbrio.  

Na situação ilustrada na Fig. 2, dizemos que o equilíbrio foi atingido. O 
ponto de apoio, nessas condições, marca aproximadamente o centro de massa 
(CM) do sistema. Mais precisamente, o CM em questão estará no eixo da barrae 
não na sua superfície lateral. Se a massa da barra não for desprezível, o que se 
encontra na Fig. 2 é o CG do conjunto m1+m2+mBarra, ou seja: 

 

𝑋"# =
𝑚&𝑥& + 𝑚)𝑥) + 𝑚*+,,+𝑥-./*+,,+

𝑚& + 𝑚) +𝑚*+,,+
 

 

 

É comum o uso da palavra centro de gravidade para representar o CM, 
quando o sistema está submetido a gravidade. Para o caso apresentado (forças 
gravitacionais exteriores paralelas entre si), o centro de gravidade coincide com o 
centro de massa (CM). No entanto, o CG só se pode definir se o sistema estiver 
submetido a forças gravitacionais exteriores, enquanto que o centro de massa 
existe mesmo que o sistema (m1 + m2) esteja isolado. Considerando um planeta e 
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o seu satélite, ou uma estrela dupla, não necessitaremos sequer do varão, aqui 
utilizado apenas para concretizar a experiência. Uma das propriedades mais 
importantes do CM é que podemos considerar concentrada nele toda a massa do 
sistema. Desta forma é possível obter o comportamento do sistema de forma 
bastante simplificada. 

A Fig. 3 mostra as órbitas de um sistema gravitacional binário, constituído pela 
componente primária (P) e pela componente secundária (S), com metade da massa da 
primária. Enquanto a componente principal vai ocupando as posições sucessivas P1, P2, 
P3, P4, etc., a secundária vai passando, respectivamente, por S1, S2, S3, S4, etc. As 
distâncias dos centros das duas estrelas ao foco comum (que é o CM do sistema) vão 
variando, devido à forma elíptica das órbitas, mas a relação entre elas mantém-se 
constante e, nest e caso, vale ½ , porque é essa a  relação entre a massa da secundária e 
a d a primária. Teremos assim 

 

Figura 3: Centro de Massa de um sistema binário em orbita gravitacional observado a 
partir de dois referenciais distintos. 

Na prática, como referência a primária, é usada a órbita relativa (da secundária em 
relação à primária). Essa órbita também é uma elipse, de maiores dimensões que qualquer 
das órbitas visíveis à esquerda, com a primária no foco. Como é extremamente raro que 
o plano orbital comum ao sistema se ja perpendicular à linha de visão do observador, a 
órbita observada apresenta-se distorcida pela perspectiva (órbita aparente). Devido a 
essa distorção, a primária não surge no foco da órbita relativa (Fig. 6).  
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Centro de Massa de corpos extensos 

 

Para corpos extensos, o centro de massa unidimensional, pode ser calculado a partir da 
relação: 

𝑥"# =
1
𝑀

𝑥	𝑑𝑚
45

46
 

enquanto que para varias dimensões, podemos usar uma generalização simples da equação 
acima, e expressar: 

𝑟"# =
1
𝑀

𝑟	𝑑𝑚
,5

,6
 

Ambas as equações acima sao generalizações da equação de centro de massa para 
partículas, partindo da soma de elementos infinitesimais de massa. A figura 4 ilustra a 
modelagem de uma perna humana. Para efeitos de cálculos é possível simplificar objetos 
extensos em pontos de concentração de massa. Em muitos casos a aproximação obtida é 
razoavelmente exata. Para objetos mais complexos esta modelagem pode se tornar uma 
aproximação grosseira.  

As figuras 5 e 6 ilustram algumas das técnicas e aplicações para o estudo do movimento 
humano a partir de uma análise de seu centro de massa. Nas figuras mencionadas a 
técnica de videoanálise é utilizada.  

 
Figura 4: Perna humana segundo 3 diferentes modelagens. A primeira, partindo 
de partículas, a segunda de corpos extensos cilíndricos e a terceira seguindo o 

formato em detalhes.  
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Figura 5: Homem vestido em preto com linhas marcadas em branco para 
filmagem ou fotografia estroboscópicas afim de analisar o movimento da 

caminhada. 

 
Figura 5: Laboratório de videoanálise e movimento de Auckland (2000). 
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PROCEDIMENTO 
EXPERIMENTAL 
 
MATERIAIS UTILIZADOS  

• Câmera digital; 

• Barra metálica homogênea; 

• Pesos variados; 

• Balança de precisão; 

•  Suporte/base para apoio; 

• Software de videoanálise; 

 
PARTE I 
 

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 
 
- Estabeleça o centro de massa da barra, utilizando uma linha de suspensão; 
- Modifique o sistema com a adição de uma massa previamente mensurada 
e determine o seu novo centro de massa;  

 
 
PARTE II 
Centro de Massa de um martelo e sua trajetória 

 
DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 
- Utilize a mesma técnica anterior para determinar o centro de massa 
aproximado de um martelo ou outro objeto não homogêneo similar. 
- Marque a posição do CM com uma fita; 
- Marque uma ponta do objeto com uma fita; 



	

	 7	

- Realize a filmagem, seguindo as orientações necessárias para realizar a 
videoanálise; 
 
 

PARTE III 
Centro de Massa do Corpo Humano em movimento 
 

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 
 
- Escolha alguém de sua equipe para realizar um movimento de salto (ou 
outro movimento de escolha1); 
- Marque as posições aproximadas do centro de massa dos braços e pernas;  
- Realize a filmagem, seguindo as orientações necessárias para realizar a 
videoanálise; 
- Determine a trajetória do centro de massa durante a execução do salto; 

 
PERGUNTAS E DISCUSSÃO  

 
1. Discuta as possíveis variáveis físicas que afetam cada medida; 
2. Como a distribuição de massas influenciam no centro de massa de 

um sistema? 
3. Analise o comportamento da trajetória do centro de massa de uma 

ponta do martelo e compare-a com a trajetória do centro de massa 
do mesmo.  

4. Analise as diferentes variáveis físicas que sejam de seu interesse (e.g. 
altura máxima, energia, potência do salto). 

5. Discuta os resultados obtidos e analise o contexto da utilidade dos 
conhecimentos estudados. 

 
 

2 
 
 
																																																													
1	Solicite	ajuda	do	professor.	
2	acesso	em:	http://meuprofessordefisica.com					
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ANEXOS 
 

 
Figura A1: Determinação do Centro de Massa humano usando balanças  
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Figura A1: Intersecções e eixos de rotação do corpo humano. 


