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Resumo

Nesta monografia, são apresentados métodos experimentais para obtenção do cen-

tro de gravidade de corpos ŕıgidos, seguidos de definições precisas em cada experimento.

Na primeira parte, são mostrados os materiais utilizados e as suas respectivas dimensões

para a confecção desses corpos. Na sequência, apresenta-se um primeiro método para

obter o centro de gravidade e, em seguida, um segundo método, que se mostrou ser

mais completo. A partir da obtenção do centro de gravidade, foi definido e classificado

o equiĺıbrio como estável, instável e indiferente para corpos apoiados e suspensos. A

última parte consiste em explicar o equiĺıbrio de dois corpos interessantes; o equilibrista

antropomórfico e o pássaro equilibrista.

Palavras-chave: Centro de Gravidade, Corpo Ŕıgido
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Abstract

In this monograph, it is shown the experimental methods for obtaining the center

of gravity of rigid bodies followed by an accurate definition of each experiment. Firstly,

it shows the used materials and their respective dimensions for making these bodies. In

sequence, it is presented the first method to obtain the center of gravity and then, a second

method, which has been shown better regarding the first one. After obtaining the center

of gravity, the supported and suspended bodies were classified as stable, unstable and

indifferent. The last part relies on explaining the equilibrium of two interesting bodies;

the anthropomorphic equilibrist and the equilibrist bird.

Keywords: Center of Gravity, Rigid Body
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Caṕıtulo 1

Introdução

A aprendizagem de ciências naturais não é uma tarefa simples, pois muitas vezes somos

confrontados com conceitos que foram constrúıdos a partir da nossas vivências, ou seja, pelo

senso comum. Qual aluno não ficou surpreso ao saber que um corpo em movimento uniforme

sobre uma superf́ıcie sem atrito nunca atingirá o repouso? Esta situação, entre muitas outras,

coloca o aluno em conflito, pois parece que, às vezes, não há uma relação clara entre o conteúdo

ensinado pelo professor e o mundo real. Portanto, o desafio atual do professor é conseguir

trabalhar os conceitos e facilitar essa relação.

O ensino de f́ısica, de fato, tem sido um desafio para nós brasileiros. O processo de ensino-

aprendizagem não tem sido eficaz e uma medida desta ineficácia pode ser observado pelos resul-

tados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, PISA (Programme Internacional

for Student Assessment)[1]. O PISA teve sua primeira edição no ano 2000, sendo aplicado a

cada 3 anos. A edição PISA 2015 avaliou estudantes entre 15 anos e 2 meses e 16 anos e 3 meses

de 964 escolas brasileiras. Vale ressaltar que com o Brasil, primeiramente, são comparadas as

médias de páıses da América, como: Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Peru, Uruguai e

República Dominicana. Posteriormente, compara-se aos páıses que obtiveram notas próximas

(Estados Unidos, Espanha e Portugal) ou superior (Canadá, Coreia do Sul e Finlândia) a dos

páıses membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE (Or-

ganization for Economic Organization and Development).

A figura 1.1 mostra a média dos estudantes dos 14 páıses citados acima. Pode-se observar

que o Brasil ocupa a décima segunda posição no ranking, acima somente do Peru e da República
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Dominicana. A figura 1.2 mostra as médias destes páıses desde a edição PISA 2006 até a 2015.

Figura 1.1: Resultado da média dos páıses selecionados no exame do PISA [1].

Figura 1.2: Média do PISA 2006 até 2015, adaptado da Ref. [1].

Pode-se observar que o Brasil mantém um rendimento aproximadamente constante ao longo das

Instituto de F́ısica - UFF
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edições, o que é um ind́ıcio de que não houve uma melhora significativa no ensino de ciências

durante esses anos. Ressalto que esses resultados são referentes à parte de ciências.

O baixo rendimento do Brasil no PISA, um exame de grande importância internacional é, de

fato, uma forte sinalização de que o ensino de ciências não tem sido efetivo. Neste sentido, tem-se

feito esforços para superar esse problema, sendo o mais promissor o uso de práticas experimentais

no ensino de ciências [3]. José Moraes e Romualdo Silva [3] fazem importantes reflexões sobre a

importância de experimentos didáticos. Os autores destacam o fato de que muitas vezes as aulas

tradicionais, que tem ênfase teórica, não têm sido eficazes para a aprendizagem dos alunos. Isso

pode ser devido à falta de conexão entre o que é ensinado e a realidade deles. Neste sentido,

acredita-se que as atividades experimentais podem, de fato, fazer a conexão entre a sala de aula

e o ”mundo real”. De acordo com Cunha:

as atividades experimentais permitem aos alunos o contato com o objeto con-

creto, tirando-os da zona de equiĺıbrio e colocando-os em zona de conflito, cons-

truindo mais conhecimentos e posteriormente retornando a zona de equiĺıbrio.

(Cunha, 2002 apud Campos et al., 2012, p. 5)

Além de acreditar que as atividades experimentais tornam o processo de aprendizagem mais

concreto e natural, também há a questão da motivação que estas atividades podem proporcionar

aos alunos. Com isto, o processo de ensino-aprendizagem pode, de fato, ser mais eficaz, podendo

obter resultados mais promissores em relação aos atuais.

Para se ter ideia, José Moraes e Romualdo Silva, no mesmo artigo citado acima, fizeram um

levantamento do número de trabalhos publicados entre 1979 e 2011 com a temática: atividades

experimentais para o ensino de f́ısica. A figura 1.3 mostra um gráfico com o números de artigos

publicados nesse peŕıodo. Apesar da dispersão que o gráfico apresenta, é posśıvel observar com

clareza a tendência crescente (indicado pela reta vermelha) de artigos publicados com esse tema.

Isso evidencia a importância desse tema e justifica o crescente interesse pelo desenvolvimento e

utilização de práticas experimentais em sala de aula.

Em vista dos dados apresentados nos parágrafos anteriores, a presente monografia tem por

objetivo apresentar uma proposta pedagógica de investigação experimental dos conceitos rela-

cionados ao centro de gravidade de corpos ŕıgidos. Na verdade, a ideia central é localizar este

ponto nos corpos investigados e, posteriormente, entender e classificar o tipo de equiĺıbrio que o

mesmo apresenta em uma dada situação.

Para o objetivo desta monografia, foi utilizado como bibliografia principal o livro ”O Centro

de Gravidade e a Lei da Alavanca”[2]. A filosofia desse livro, que também foi utilizada nesta

Instituto de F́ısica - UFF
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Figura 1.3: Artigos publicados sobre o tema de experimentos didáticos no ensino de f́ısica

no peŕıodo de 1979 a 2011 [3].

monografia, é que o experimentalista, no caso o estudante, consiga ao longo dos experimentos

construir conceitos a respeito do centro de gravidade e das questões de equiĺıbrio. Para isso, em

cada experimento propõe-se uma nova definição do centro de gravidade e, vemos se a mesma é

capaz de explicar os experimentos seguintes. Caso não seja, é apresentada uma definição mais

refinada que seja capaz de explicar tanto a situação presente quanto as anteriores. Assim, fica

definida uma sequência que conduza o estudante a precisar refinar as definições à medida que

se avance nos experimentos.

Acreditamos que, mesmo que de maneira impĺıcita, o trabalho propõe a ideia de que não é

somente um conjunto de práticas experimentais em que o aluno, após a aula teórica, faz para

confirmar as teorias ensinadas que vai produzir a melhora na aprendizagem. Pelo contrário,

acreditamos que esta melhora se dará em utilizar os experimentos para aprender um conceito

e, se for pertinente, aplicar algum modelo que se ajuste às condições experimentais presentes.

Além de ser um procedimento mais próximo de como a ciência evoluiu e continua evoluindo,

torna-se uma via mais natural de aprendizagem.

Para perseguir os objetivos propostos, esta monografia foi dividida em 5 caṕıtulos, começando

pela introdução (caṕıtulo 1) e terminando nas considerações finais (caṕıtulo 5). O caṕıtulo 2 tem

por finalidade apresentar os materiais utilizados e os tamanhos dos objetos constrúıdos, para

que o leitor tenha noção das medidas que irá utilizar para reproduzir os resultados mostrados

nos caṕıtulos seguintes. O leitor que, de fato, desejar reproduzir os experimentos, pode começar

a leitura pelo caṕıtulo 2 e consultar o primeiro caṕıtulo assim que surgir a necessidade.
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No caṕıtulo 3, são apresentados experimentos que conduzem o leitor a uma definição de

centro de gravidade suficientemente precisa para os casos tratados nesta monografia. Além

disso, são mostradas duas maneiras experimentais para se obter o centro de gravidade de corpos

ŕıgidos. Ao fim, também é classificado o tipo de equiĺıbrio para cada situação como: estável,

instável e indiferente.

No caṕıtulo 4, é discutido mais profundamente a questão do equiĺıbrio para dois corpos

ŕıgidos conhecidos como: o equilibrista antropomórfico e o pássaro equilibrista. Neste caṕıtulo,

todos os conceitos trabalhados nos caṕıtulos anteriores são utilizados para explicar o equiĺıbrio

destes corpos. Terminamos o trabalho com uma breve conclusão indicando os benef́ıcios que

esperamos alcançar com o uso pedagógico deste material.

Por fim, vale a pena ressaltar que todos os materiais utilizados nesta monografia são de baixo

custo: papel cartão, massa de modelar, palito de churrasco, entre outros. Isso permite que o

material seja utilizado facilmente em um ambiente de sala de aula e serve como um elemento

encorajador para seu uso efetivo, já que os próprios alunos podem fazer em suas casas o seu

próprio laboratório.

Instituto de F́ısica - UFF



Caṕıtulo 2

Figuras Planas e Volumétricas

Neste caṕıtulo será exemplificado como se obter as figuras planas ou volumétricas, mostrando

as dimensões em que as mesmas foram constrúıdas. Assim sendo, as seções descrevem as etapas

para a obtenção de tais figuras, motivando a sua reprodução.

2.1 Ćırculo, Retângulo e Paralelogramo

As primeiras figuras a serem discutidas nesta seção serão três: ćırculo, retângulo e paralelo-

gramo. Em cada uma destas figuras será mostrado cuidadosamente como o centro geométrico

foi obtido, já que este ponto terá um papel fundamental nos primeiros experimentos. Ressalto

que apesar de as dimensões dos mesmos serem informadas, elas não precisam ser exatamente as

mostradas, ficando somente para exemplo.

O ćırculo da figura 2.1(a) tem 8,0 cm de diâmetro e foi traçado com um compasso em papel

cartão. O centro do ćırculo foi identificado como o lugar onde a ponta do compasso furou o

papel para traçar o ćırculo.

O retângulo mostrado na figura 2.1(b) tem 6,0 e 12,0 cm de lados, os quais foram medidos

com uma régua. Para identificar o centro geométrico desta figura foram traçadas duas retas

ligando os vértices opostos, ou seja, as duas diagonais. O ponto onde ocorreu o encontro das

duas retas foi identificado como o centro geométrico do retângulo.

O paralelogramo mostrado na figura 2.1(c), como no caso do retângulo, tem 6,0 e 12,0 cm

Instituto de F́ısica - UFF



2.1 Ćırculo, Retângulo e Paralelogramo 15

Figura 2.1: Figuras de um ćırculo, retângulo e paralelogramo constrúıdos com papel

cartão.

de lados, os quais também foram medidos com uma régua. O ângulo interno de 30◦ foi medido

com um transferidor. Para encontrar o centro geométrico do paralelogramo, novamente foi

identificado o ponto de interseção entre as retas diagonais do paralelogramo.

A partir do ćırculo também pode ser obtida a coroa circular, como mostrado na figura

2.2. Novamente fazendo uso do compasso, pode-se desenhar dois ćırculos concêntricos de raios

interno e externo 6,0 cm e 10,0 cm, respectivamente. Para obter a coroa circular é preciso

somente extrair o ćırculo relativo ao raio interno.

Figura 2.2: Figura de uma coroa circular.

Instituto de F́ısica - UFF



2.2 Pontos Notáveis de um Triângulo Isósceles 16

2.2 Pontos Notáveis de um Triângulo Isósceles

O procedimento que será descrito abaixo pode ser feito para qualquer tipo de triângulo

(equilátero, isósceles e escaleno), porém nesta monografia serão somente apresentados os resul-

tados referentes ao triângulo isósceles. O triângulo constrúıdo no papel cartão possui aproxima-

damente 12,4 cm de lado, 6,0 cm de base e, consequentemente, 12,0 cm de altura.

Primeiramente, é preciso relembrar que todo triângulo possui quatro pontos notáveis: cir-

cuncentro (C); baricentro (B); ortocentro (O) e incentro (I). Para os fins deste experimento será

preciso identificar esses quatro pontos no triângulo. Para auxiliar na identificação destes pontos

no ”triângulo principal”(ver fig. 2.3(e)) foram feitos outros quatro triângulos auxiliares, como

mostrado na figura 2.3(a-d).

Figura 2.3: As figuras (a)-(d) mostram os pontos notáveis de um triângulo isósceles. Na

letra (e) é mostrado um triângulo isósceles com os quatro pontos notáveis.

O circuncentro, C, como mostrado na figura 2.3(a), pode ser identificado no triângulo através

do encontro das mediatrizes, que são as retas perpendiculares a cada lado do triângulo passando

por seu ponto médio.

O baricentro, B, como mostrado na figura 2.3(b), pode ser identificado pelo encontro das

medianas, que são as retas que ligam os vértices ao ponto médio do lado oposto.

O incentro, I, como mostrado na figura 2.3(c), pode ser identificado com o aux́ılio de um

transferidor. Ele é o ponto onde ocorre a interseção das bissetrizes, que são as retas que dividem
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2.3 O ”T”e os Equilibristas 17

os ângulos dos vértices pela metade.

Por fim, o ortocentro, O, como mostrado na figura 2.3(d), pode ser identificado da seguinte

maneira: constrói-se os dois triângulos retângulos posśıveis que partilham por hipotenusa um

dos lados do triângulo original. Os catetos que completam estes dois triângulos retângulos são

perpendiculares aos dois lados do triângulo original. A interseção entre eles é o ortocentro. Com

isso, podemos concluir que o ortocentro é o encontro das ”alturas do triângulo”constrúıdas a

partir de dois vértices do triângulo original.

A figura 2.3(e) mostra o ”triângulo principal”com a identificação dos quatro pontos notáveis.

Para o triângulo isósceles, esses quatro pontos estão todos dentro do triângulo 1 e sobre a mesma

reta.

2.3 O ”T”e os Equilibristas

Além das figuras planas que já são bem conhecidas, há outros recortes que também serão

de grande interesse. Vale ressaltar que nesta seção as figuras planas foram constrúıdas com

papelão, por exemplo, de uma caixa de sapato. Isso foi necessário, pois as aplicações dessas

figuras requerem uma estabilidade maior do que poderia ser obtido se as mesmas fossem feitas

com papel cartão. A figura 2.4 mostra um recorte que possui o formato da letra ”T”. A altura

e o comprimento do braço do ”T”é de 20 cm.

A figura 2.5 mostra o recorte conhecido como o equilibrista antropomórfico. Por simplicidade,

as dimensões deste equilibrista já estão sendo mostradas na própria figura. Novamente ressalto

que o mais importante é manter as proporções e não as dimensões exatas das figuras que estão

sendo mostradas. Mantendo as proporções, será posśıvel reproduzir os experimentos mostrados

nos caṕıtulos seguintes.

Por fim, a última figura plana é um tipo semelhante à anterior, conhecida como pássaro

equilibrista (ver fig. 2.6). Para obter esta figura foi utilizado um molde já pronto fornecido pelo

1O único ponto que é sempre interior a qualquer tipo de triângulo (equilátero, isóscele e escaleno) é

o incentro. Os outros três pontos não precisam estar dentro do triângulo. Por exemplo, no triângulo

escaleno, o ortocentro e o circuncentro são exteriores ao triângulo, enquanto que o baricentro e o incentro

são internos. Os quatro pontos não estão sobre a mesma reta no caso do triângulo escaleno. No triângulo

equilátero, os quatro pontos são internos e sobrepostos.
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2.3 O ”T”e os Equilibristas 18

Figura 2.4: Figura plana em forma da letra T.

Figura 2.5: A figura mostra o equilibrista antropomórfico e suas dimensões em

cent́ımetros.

site ”Para Pais e Professores”[5].
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2.4 Cubo, ”Ovo” e uma Esfera 19

Figura 2.6: A figura mostra dois pássaros equilibristas retirados do site ”Para Pais e

Professores [5]”.

2.4 Cubo, ”Ovo” e uma Esfera

Algumas figuras volumétricas também serão importantes neste trabalho, dentre elas serão

utilizadas um cubo, uma esfera e um corpo em forma de ovo. A figura 2.7(a) mostra o recorte

para fazer um cubo, onde as ”abas” são feitas somente para facilitar o processo de colagem.

A figura 2.7(b) é o cubo montado a partir do recorte, cuja aresta possui 5,0 cm. As figuras

2.8(a) e (b) mostram a esfera e o ”ovo” feito com massa de modelar, onde a esfera possui

aproximadamente 2,0 cm de diâmetro e, o ”ovo”, por sua vez, apresenta dimensões similares à

esfera.

Por fim, este caṕıtulo teve como objetivo mostrar as figuras geométricas, planas ou vo-

lumétricas, que foram confeccionadas para a discussão dos experimentos e conceitos sobre o

centro de gravidade presentes no caṕıtulo 3. Para cada figura geométrica foram informadas as

dimensões utilizadas, fazendo com que a reprodução das mesmas seja facilitada por, no mı́nimo,

utilizá-las em proporção.

Instituto de F́ısica - UFF



2.4 Cubo, ”Ovo” e uma Esfera 20

Figura 2.7: A figura (a) é o recorte para construir o cubo. A figura (b) é o cubo constrúıdo

a partir do recorte da figura (a)

Figura 2.8: As figuras (a) e (b) mostram uma esfera e um ”ovo” feitos com massa de

modelar.
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Caṕıtulo 3

Centro de Gravidade e Equiĺıbrio

Este caṕıtulo tem por objetivo apresentar definições do centro de gravidade baseadas nos

experimentos com figuras planas ou volumétricas. Ao final, relaciona-se o centro de gravidade

com os estados de equiĺıbrio estável, instável e indiferente.

3.1 Primeiro Método

Nesta seção, serão mostrados alguns experimentos com as figuras planas que foram apresen-

tadas no caṕıtulo 2. Nosso propósito é mostrar que um trabalho experimental, convenientemente

guiado, pode ser uma estratégia bem sucedida na construção de conceitos de f́ısica básica pelos

estudantes, num processo que os façam se engajar na produção das ideias centrais relaciona-

das ao tema em questão. Para uma abordagem mais dinâmica dos experimentos e exibição da

forma em que os conceitos são constrúıdos e aprimorados, foram escolhidos três estudantes com

experiências educacionais distintas para responder às questões pertinentes aos experimentos.

A fim de acompanhar a evolução dos conceitos aprendidos pelos estudantes, primeiramente,

foi perguntado a todos a seguinte questão: O que é o centro de gravidade (CG)? A partir

disto, também podemos comparar as respostas dos estudantes ao final do último experimento

com aquelas dadas no ińıcio para termos uma medida do ńıvel de aprendizado. As respostas à

primeira questão foram as seguintes:

Estudante A: ”É o local de maior dobramento do tecido espaço-tempo.”
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Estudante B: ”Acho que seja alguma coisa relacionada à lei de mesmo nome. Acredito que

seja o que faça os objetos cáırem.”

Estudante C: ”É o ponto (P1) que ao pendurar um corpo com um ponto (P2), preso e livre

para girar, formará um segmento de reta vertical P 1P 2 após atingir o repouso independente de

qual é o ponto P2”

Para os experimentos a seguir, foi utilizado como suporte um palito de churrasco e, como

base, um isopor, como ilustrado na figura 3.1. O experimento 1 envolve um ćırculo, um retângulo

e um paralelogramo (ver figura 2.1).

Figura 3.1: Figura (a) é uma foto do palito de um churrasco e (b) o mesmo palito em um

suporte de isopor.

O procedimento para localizar o centro de gravidade do ćırculo, do retângulo e do paralelo-

gramo foi, a partir de ”tentativa e erro”, encontrar um ponto de apoio (ou se posśıvel mais de

um) onde os corpos ficassem em repouso. 1 2 Ao realizar o experimento, foi observado que o

único ponto de apoio em que as três figuras ficavam em repouso eram os seus respectivos centros

geométricos (ver figura 3.2).

Com esse experimento, os estudantes A, B e C fizeram a seguinte afirmação:

1Entende-se por repouso a ausência de movimento entre dois corpos, ou seja, não há variação relativa

da posição entre os corpos.
2Os pares de corpos considerados nos experimentos são sempre a figura geométrica em questão e a

terra. Se os corpos não caem em direção à terra (no referencial da terra), ou seja, na vertical definida

pela direção do centro da terra e o corpo, estes são ditos estar em repouso.
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Figura 3.2: Experimento 1. As figuras (a), (b) e (c) são um ćırculo, um retângulo e um

paralelogramo, respectivamente, suspensos por um palito de churrasco.

(i) Estudante A: ”O centro de gravidade está relacionado ao ponto onde os componentes

estão em equiĺıbrio”

(ii) Estudante B: ”É um ponto central nas figuras que, quando apoiado certeiramente em

uma superf́ıcie pontiaguda, faz que estas figuras fiquem em equiĺıbrio. Chamaria de ”Ponto de

equiĺıbrio”.

(iii) Estudante C: ”É o ponto (P3) que se o corpo for suspenso por ele e iniciar em repouso e

que nenhuma força externa além da gravitacional e a normal for aplicada a ele, esse permanecerá

em repouso.”

Com o resultado do experimento e as conclusões dos estudantes, temos a seguinte definição

provisória do centro de gravidade:

Definição 1 ⇒ O centro de gravidade coincide com o centro geométrico de cada objeto.

Nos próximos experimentos teremos como objetivo refinar essa definição até chegar em al-

guma afirmação suficientemente razoável, ou seja, que seja capaz de explicar a maioria dos

experimentos descritos.

No experimento 2, será utilizado o triângulo isóscele da figura 2.3 do caṕıtulo anterior. Na

figura 3.3, vemos que o triângulo está em repouso quando suspenso pelo palito de churrasco em

um dos seus pontos notáveis. Da observação do experimento, conclui-se que o único ponto de

apoio em que o triângulo permanece em repouso é o seu baricentro. Em todos os outros pontos

o triângulo cai em direção à terra. Portanto, à luz da definição anterior, estaŕıamos induzidos
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a dizer que o baricentro é o centro geométrico do triângulo isósceles. Entretanto, o baricentro

não é o centro geométrico do triângulo isósceles e, na verdade, nenhum outro ponto pertencente

a este triângulo será.

Figura 3.3: Experimento 2. Triângulo isósceles suspenso pelo baricentro através de um

palito de churrasco.

No ćırculo, retângulo e paralelogramo podemos observar as seguintes caracteŕıstica referentes

aos seus centros geométricos:

(i) qualquer segmento de reta que passe pelo centro geométrico e tenha o ińıcio e o fim nas

bordas da figura em questão é dividido na metade por este ponto.

(ii) o mesmo segmento de reta divide o triângulo em duas partes com áreas iguais.

Na figura 3.4 pode ser visto que somente a reta AC paralela à base do triângulo consegue ser

dividida ao meio pelo baricentro. Qualquer outra reta como, por exemplo, o segmento DE, não

é dividido ao meio pelo baricentro. Outra caracteŕıstica mostrada na figura 3.4 (b) é que a parte

superior ao segmento AC possui 4/9 do triângulo total e a parte inferior a este segmento, 5/9.

Isso pode ser facilmente visualizado, porque acima do segmento AC temos quatro triângulos de

base 2,0 cm e altura 4,0 cm, enquanto que na parte inferior, cinco. Portanto, por argumentos

geométricos, podemos afirmar que o baricentro não é o centro geométrico do triângulo.
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Figura 3.4: A foto (a) é um triângulo equilátero com segmentos AC e DC ambos passando

pelo baricentro. (b) ilustração da divisão das áreas a partir do segmento AC.

A partir desse experimento, os estudantes A, B e C chegaram a seguinte conclusão:

Estudante A: Manteve a definição anterior

Estudante B: No caso do triângulo, observei que o mesmo tem um ponto de equiĺıbrio di-

ferente dos outros objetos (fora do centro). Deduz-se que cada objeto pode ter um ponto de

equiĺıbrio diferente dos demais.

Estudante C: Manteve a definição anterior

Com a observação deste último experimento é preciso refinar a definição 1 do centro de

gravidade, o que será feito a seguir:

Definição 2 ⇒ O centro de gravidade de um corpo é um ponto pertencente a este corpo em

que, se suspenso por ele, permanecerá em repouso em relação à terra. Pode ser pensado como o

ponto de aplicação do peso do corpo, onde a gravidade atua.

O experimento 3 explora outra caracteŕıstica do experimento 2, tornando-o mais claro no

aspecto que será descrito. A figura 3.5 (a) mostra uma foto de um triângulo isósceles com duas

faixas cortadas ao lado do baricentro. Acima do baricentro temos um triângulo e, abaixo, um

trapézio. Considerando a distribuição de massa do triângulo homogênea, temos que a massa é

proporcional a área. Portanto, podemos concluir que o triângulo inferior, além de possuir menor

área, também possui menor massa. Ao tentar novamente equilibrar o triângulo, observa-se que

novamente o único ponto em que o mesmo permanece em repouso é o baricentro (ver figura 3.5
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(b)). Com esse resultado podemos enfatizar mais duas caracteŕısticas do centro de gravidade:

este ponto não divide necessariamente o corpo em áreas iguais e massas iguais.

Figura 3.5: Experimento 3. A foto (a) é um triângulo isósceles com duas faixas cortadas

ao lado do baricentro. A foto (b) é o mesmo triângulo sendo suspenso pelo baricentro.

Para o experimento 4, foi utilizada a figura 2.2 do caṕıtulo 2, que é uma coroa circular de

raio interno ”a” e externo, ”b”. Na figura 3.6 é mostrada uma coroa circular sendo suspensa pelo

palito de churrasco através das duas linhas de costura. A partir da observação do experimento,

conclui-se que o único ponto em que a coroa circular se mantém em repouso, é o ponto de

intercessão entre as duas linhas. Outro fato curioso é que, a partir das definições anteriores,

teŕıamos de identificar o ponto de interseção entre as linhas como o centro de gravidade. Porém,

o que, a priori, pode causar certa estranheza, é o fato de que esse ponto não pertence à coroa

circular.

Na verdade, para equilibrar a coroa circular precisamos do aux́ılio da linha de costura3, pois

sem ela, mesmo com o palito na mesma posição, a coroa não permanece em equiĺıbrio. Com

essas evidências, nota-se que a definição 2 é incompleta para explicar o fenômeno observado no

experimento 4. Primeiro, nesse caso, o centro de gravidade não pertence ao corpo em questão.

Segundo, não é fácil aceitar o fato de que todo o peso do objeto está concentrado em um ponto

em que há a ausência de matéria.

À luz do experimento 4, os estudantes chegaram as seguintes conclusões:

3Neste experimento está sendo considerado que a massa da linha da costura é muito menor que a

massa da coroa circular.
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Figura 3.6: Experimento 4 (a) e (b) Coroa circular vista de dois ângulos diferentes.

(i) Estudante A:”O centro de gravidade é o local onde as áreas dos componentes estão em

perfeito equiĺıbrio”

(ii) Estudante B: O ponto de equiĺıbrio não depende de massa para manter um corpo. O

ponto de equiĺıbrio pode estar em outro objeto que venha a complementá-lo, como é o caso da

linha no meio do ćırculo.

(iii)Estudante C:”Se o corpo 1 (linha) for acoplado a um outro corpo 2 (coroa circular)

ŕıgido de massa despreźıvel, qualquer ponto desse corpo 2 que satisfaça a condição para o ponto

P3 (definição anterior) é o centro de gravidade do corpo 1. ”

A partir do experimento 4 e das conclusões supracitadas, é preciso refinar a definição 2 de

maneira que todas essas novas observações sejam levadas em conta, o que é feito a seguir:

Definição 3⇒ O centro de gravidade é um ponto, pertencente ou não ao corpo em questão,

e age como se a gravidade fosse atuar nele. Quando o centro de gravidade está fora do corpo,

só é posśıvel observar o efeito descrito acima se for estabelecida uma ligação material ao corpo.

Na verdade, esta última definição apresenta uma certa dificuldade se observamos o expe-

rimento 5, extensão do experimento anterior. Como pode ser visto na figura 3.7, outra coroa

circular semelhante a anterior é equilibrada. Porém, neste caso, a linha de costura é maior

e, consequentemente, o ponto de equiĺıbrio não pertence ao plano definido pela coroa circular.

Essa observação pode nos levar a pensar que não existe, de fato, um ponto que seja o centro de

gravidade, mas sim uma linha de centros de gravidade que passa pelo eixo de simetria da coroa.
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Figura 3.7: Experimento 5. Imagem de uma coroa circular suspensa por um palito sob

um suporte de com linhas.

Para ilustrar melhor o ”problema” que a coroa traz ao não apresentar somente um ponto

de equiĺıbrio, mas sim um número infinito deles, serão mostrados mais três experimentos com

corpos volumétricos. A figura 3.8 mostra um cubo (experimento 6) sendo equilibrado pelo palito

de churrasco. Pela observação do experimento 6, conclui-se que o centro de gravidade está no

centro geométrico da face do cubo. Porém, devido à simetria do cubo, também podemos concluir

que ele pode ficar em repouso quando suspenso pelo centro geométrico de qualquer uma das suas

faces. Neste caso, seŕıamos levados a observar seis centros de gravidade.

Outro caso curioso, ainda como extensão do experimento 6, é o de um corpo volumétrico

em forma de um ovo (ver figura 2.8(a), caṕıtulo 2). Ao deixarmos o ”ovo” livre sobre uma

superf́ıcie plana, este possui inúmeros pontos dentro de uma ”ćırculo de gravidade”. Ou seja, o

maior ćırculo do ”ovo” possui infinitos pontos de equiĺıbrio.

Por outro lado, a figura 2.8(b) do caṕıtulo 2, mostra uma esfera. Este caso é ainda mais cu-

rioso, uma vez que a simetria deste corpo o faz ter toda sua superf́ıcie como pontos de equiĺıbrio.

Portanto, nesse caso, todos os pontos da superf́ıcie da esfera seriam um centro de gravidade, ou

seja, uma ”superf́ıcie de gravidade”.

A partir das observações feitas nos experimentos com a coroa circular, cubo, ”ovo” e a esfera,

percebe-se que ou a definição 3 apresenta fragilidades ou o experimento precisa ser refinado. Na
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Figura 3.8: Experimento 6. As figuras (a) e (b) são fotos de um cubo.

verdade, as duas opções devem ser levadas em conta. De fato, o centro de gravidade vai se

localizar em um ponto espećıfico do corpo ou fora dele, mas um ponto. No entanto, para alguns

casos, esse método de ”tentativa e erro” não é capaz de identificar um ponto univocamente, mas

um cont́ınuo de pontos restritos a uma especificidade do corpo.

Na próxima seção, será mostrada uma maneira alternativa e, muitas vezes, mais apropriada

para se encontrar o centro de gravidade de objetos. A partir dela poderemos definir, sem

ambiguidade, onde localiza-se o centro de gravidade e refinar a definição 3.

3.2 Segundo Método

Nesta seção, iremos novamente determinar o centro de gravidade das figuras geométricas

planas anteriores (ćırculo, retângulo e paralelogramo). Porém, desta vez iremos utilizar um

método mais conveniente que, como será visto, possui a vantagem de evitar alguns dos problemas

citados na seção anterior. Ao final da seção, é obtido o centro de gravidade de uma figura com

forma irregular (aleatória).

A figura 3.9(a) mostra novamente a imagem de um palito de churrasco em uma maquete.

Porém, desta vez foi colocado próximo à extremidade superior um alfinete que auxiliará nos

próximos experimentos. A figura 3.9(b) mostra o fio de prumo sendo suspenso pelo alfinete. Esse

experimento 7 é muito importante e, para se ter noção disso, pode-se prosseguir como a seguir:
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pendure e segure o fio de prumo em uma direção em que se tenha certeza que não é a vertical. Ao

soltar o fio de prumo e esperar tempo suficiente, ele atingirá o equiĺıbrio exatamente na direção

vertical. Portanto, isso é um experimento importante, pois é uma maneira relativamente simples

de se encontrar com precisão essa direção. Além disso, será de grande importância para encontrar

o CG por este novo método.

Figura 3.9: Experimento 7. A figura (a) é a imagem de um palito de churrasco com o

alfinete fixado e a (b) o mesmo fincado na maquete.

Para exemplificar o método proposto, serão apresentados mais um conjunto de experimen-

tos(8, 9 e 10), onde as primeiras figuras trabalhadas irão demonstrar que é posśıvel obter o mesmo

centro de gravidade obtido pelo método anterior, assim validando esse novo procedimento.

Inicialmente, iremos começar com o ćırculo (experimento 8) para o qual já sabemos que o

centro de gravidade localiza-se em seu centro geométrico. Com um furador de papel, foi feito um

furo no ćırculo, o qual foi pendurado no alfinete, como mostrado na figura 3.10(a). Ao proceder

o experimento, pode-se observar que ao abandonar o fio de prumo de qualquer posição suspenso

pelo alfinete, ao entrar em repouso, o fio de prumo passa pelo centro do ćırculo (marcado com

a letra ”X”), como mostrado pela figura 3.10 (b). Esta direção foi marcada com uma linha

tracejada no ćırculo (ver figura 3.11 (a)). Em outra posição, fora da linha tracejada, foi feito

outro furo. Neste novo furo, todos os procedimentos anteriores foram feitos e, novamente, o fio

de prumo passa pelo centro (ver figura 3.11 (b)).

Todos esses procedimentos foram feitos para um terceiro furo (ver figura 3.12) e as conclusões

foram as mesmas. A partir da observação do experimento, podemos concluir que todos as linhas
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Figura 3.10: Experimento 8. A figura (a) é a imagem de um ćırculo com um ”X” em

seu centro geométrico e (b) o fio de prumo pendurado passando pelo ponto ”X”.

Figura 3.11: Experimento 8. A figura (a) é a imagem do ćırculo com a direção vertical

anterior tracejada e a (b) é o ćırculo com a ”nova direção vertical” indicada pelo fio de

prumo.

tracejadas se encontram no centro do ćırculo, que é justamente o seu centro de gravidade.

Portanto, conclúımos que o ponto de interseção dessas linhas 4 determina o centro de gravidade

do corpo.

4Para determinar com mais precisão o centro de gravidade, podem ser traçadas mais linhas, o quanto

se queira.
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Figura 3.12: Experimento 8. As figuras (a)-(d) mostram o processo para encontrar o

centro de gravidade do ćırculo pelo segundo método.

O mesmo experimento foi feito para o caso do retângulo (experimento 9), e o passo a passo

está sendo mostrado nas figuras 3.13 e 3.14. Novamente, como no caso anterior, a interseção das

Figura 3.13: Experimento 9. As figuras (a)-(d) mostram o processo para encontrar o

centro de gravidade de um retângulo pelo segundo método.

linhas coincide com o centro geométrico do retângulo, que é o seu centro de gravidade. Portanto,

nesses dois exemplos, foi posśıvel observar que esse método alternativo encontra o mesmo ponto

para o centro de gravidade que o método anterior, como esperado. O caso do paralelogramo é
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Figura 3.14: Experimento 9. As figuras (a)-(c) é a continuação do processo para en-

contrar o centro de gravidade.(d) Mostra a interseção das linhas e, portanto, o centro de

gravidade.

análogo aos casos anteriores e, por isso, não será mostrado.

Para demonstrar o ”poder” desse método alternativo no experimento 10, foi recortada uma

figura plana com formato irregular, como mostrado na figura 3.15. A fim de encontrar o centro

Figura 3.15: Figura com geometria aleatória.

de gravidade dessa figura, foram seguidos os mesmos passos descritos acima. O passo a passo

pode ser visto nas figuras 3.16 e 3.17. De acordo com as conclusões acima, o centro de gravidade

desta figura plana é o ponto de interseção das linhas tracejadas. Para verificar se realmente

este ponto é o centro de gravidade, foi repetido o método anterior, como pode ser visto na

figura 3.18. Como foi posśıvel equilibrar a figura de formato aleatório justamente pelo ponto de

interseção das linhas tracejadas, temos mais uma confirmação de que este é centro de gravidade
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desta figura. Por fim, podemos observar o quanto o segundo método é poderoso. Se por acaso

fossemos descobrir o centro de gravidade dessa figura sem simetria por ”tentativa e erro”, essa

tarefa poderia se tornar mais complicada. Vale a pena ressaltar também que outros ”problemas”,

como o que foi verificado no caso da coroa circular, deixam de ser com esse segundo método.

Aplicando o mesmo passo-a-passo é relativamente fácil de verificar que há somente um ponto o

qual pode ser chamado de centro de gravidade. A discussão para o caso do cubo e da espera é

um pouco mais dif́ıcil de ser demostrada e, portanto, não será discutida neste seção.

Auxiliados pelo segundo método para obter o centro de gravidade, podemos melhorar a

definição 3, como a seguir:

Definição 4 ⇒ Ao suspender um corpo por pontos diferentes, temos que a interseção das

linhas que definem a direção vertical em cada caso é o centro de gravidade deste corpo.

Figura 3.16: Experimento 10. As figuras (a)-(d) mostram o processo para encontrar o

centro de gravidade de uma figura com geometria aleatória pelo segundo método.
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Figura 3.17: Experimento 10. As figuras (a)-(c) são a continuação do processo para

encontrar o centro de gravidade da figura 3.16. A (c) mostra a interseção das linhas e,

portanto, o centro de gravidade.

Figura 3.18: Experimento 10. As figuras (a) e (b) mostram o corpo com uma geometria

aleatória sendo equilibrada pelo palito de churrasco.

3.3 Equiĺıbrio Estável, Instável e Indiferente

Nesta seção, serão mostrados experimentos relativos ao estado de equiĺıbrio de corpos ŕıgidos

em que os objetos podem estar apoiados ou suspensos. Para isso, já será assumido como co-

nhecida a posição do centro de gravidade dos corpos utilizados. A partir da posição do centro
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de gravidade classificaremos o estado de equiĺıbrio destes corpos como sendo estável, instável e

indiferente.

3.3.1 Ponto de Apoio

Os corpos utilizados para exemplificar as questões de equiĺıbrio para corpos apoiados serão

dois cilindros, um com seção reta circular e o outro eĺıptica. A figura 3.19(a)-(d) mostra um

cilindro apoiado por um plano horizontal. A partir do ”código de cores” é posśıvel intuir, que

independentemente da posição em que o cilindro é colocado, o mesmo ficará em repouso. A

partir dessa observação, podemos classificar esse estado de equiĺıbrio como sendo indiferente.

Outro ponto a ser observado é que o centro de gravidade mantém a mesma altura relativa ao

ponto de apoio, mesmo se sujeito a um torque5 externo. Esse fato é de extrema importância e,

de fato, é o que classifica o equiĺıbrio como indiferente.

Figura 3.19: As figuras a-d mostram a imagem do cilindro em diferentes posições.

A figura 3.20(a)-(d) mostra a imagem de uma tampa de frasco de xampu com seção trans-

versal eĺıptica e centro de gravidade a diferentes alturas em relação ao ponto de apoio. O centro

de gravidade possui a menor altura na figura 3.20(a) e qualquer perturbação (mecânica) externa

que gera torque faz com que o centro de gravidade oscile em torno de sua altura inicial (altura

no repouso) até que volte ao repouso devido à dissipação, assim assumindo a altura inicial. Por

outro lado, na figura 3.20(c), em que este corpo também está em repouso, qualquer perturbação

externa faz com que o corpo gire de maneira a fazer com que o centro de gravidade assuma uma

altura menor − a mesma altura que o corpo assume na figura 3.20(a). Nas figuras 3.20(b) e (d),

5Nesta seção todos as forças geradoras de torque são paralelas à superf́ıcie no qual o objeto está

apoiado, portanto o torque está fora do ”plano do papel”.
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como no último caso discutido, ao se remover o palito que os sustentam, o centro de gravidade

assume a mesma altura do primeiro caso. Em todos os experimentos foi posśıvel observar que

o centro de gravidade sempre ”quer” assumir a menor altura. Portanto, temos que essa é a

posição de equiĺıbrio estável. No entanto, na figura 3.20(c), o corpo também se encontra em

equiĺıbrio. No entanto, após uma perturbação, o centro de gravidade não retorna à sua posição

inicial. Portanto, podemos concluir que este é um caso de equiĺıbrio instável.

Figura 3.20: As figuras de a-d mostram a imagem de uma tampa de frasco de xampu à

diferentes posições.

A partir das observações feitas no parágrafo anterior, podemos propor definições mais pre-

cisas sobre os estados de equiĺıbrio indiferente, estável e instável:

(i) Equiĺıbrio Indiferente: o centro de gravidade sempre se mantém à mesma altura,

mesmo sob a influência de perturbações externas;

(ii) Equiĺıbrio Estável: sob influência de uma perturbação externa o centro de gravidade

começa por subir, mas em seguida ele retornará à posição inicial;

(iii) Equiĺıbrio Instável: sob influência de uma perturbação externa o centro de gravidade

começa por descer, mas em seguida ele retornará à menor altura posśıvel.

3.3.2 Ponto de Suspensão

Nesta subseção, o corpo ŕıgido utilizado para exemplificar os conceitos relativos ao ponto
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de suspensão terá a forma de um ”T”, como mostrado na figura 3.21. Neste caso, o CG foi

encontrado por ”tentativa e erro”, de acordo com o primeiro método. Após encontrá-lo, o corpo

foi equilibrado apoiado em um palito de churrasco pelo CG. Ressalto que o segundo método

também seria efetivo para encontrar o CG.

Figura 3.21: As figuras de (a)-(c) mostram um corpo ŕıgido em forma de ”T” sendo

apoiado por um palito de churrasco pelo CG.

Uma vez que foi determinado o CG, foi feito um furo exatamente neste ponto, e o corpo foi

suspenso por um palito de churrasco atravessando esse furo (Ver figura 3.22). Na figura 3.22(a)-

(d), é posśıvel observar uma caracteŕıstica muito importante de um corpo suspenso: quando

apoiado pelo CG, não importa a orientação em que o ”T” é abandonado, o mesmo permanece

em repouso. Portanto, quando o ”T” é suspenso pelo CG ele se encontra no estado de equiĺıbrio

indiferente.

Para explorar ainda mais as questões de equiĺıbrio de corpos suspensos, foram feitos mais

dois furos no ”T”, acima e abaixo do CG, como ilustrado na figura 3.23.

Ao suspender o ”T” pelo furo 1, temos que o CG de gravidade localiza-se acima do ponto de

suspensão (ver figura 3.24). Ao abandonar este corpo do repouso, o CG cai em direção à terra,

oscila em torno da posição de equiĺıbrio, e pára devido à dissipação, com o CG verticalmente

abaixo do ponto de suspensão, como mostrado na figura 3.24(b). Na situação mostrada na

figura 3.24(c), o corpo é suspenso pelo furo 2, acima do CG. Porém, nesse caso, ao abandoná-lo,
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3.3 Equiĺıbrio Estável, Instável e Indiferente 39

Figura 3.22: As figuras de (a)-(d) mostram o ”T” sendo suspenso pelo CG.

Figura 3.23: A figura mostra o ”T” com três furos, sendo o central o CG.

o mesmo permanece em repouso. No entanto, se suspenso pelo mesmo furo, porém com o ”T”em

uma outra orientação, por exemplo, a mostrada na figura 3.24(d), ao ser abandonado, o CG de

gravidade tende novamente a ficar verticalmente abaixo do ponto de suspensão. Portanto, a
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3.3 Equiĺıbrio Estável, Instável e Indiferente 40

partir da observação e descrição do experimento acima, temos que para corpos suspensos o CG

tende, preferencialmente, a se manter abaixo do pondo de suspensão. Neste sentido, esta posição

configura o corpo no estado de equiĺıbrio estável.

Figura 3.24: As figuras (a)-(d) mostram o ”T” sendo apoiado pelo furo 1 e 2.

A partir dos exemplos acima podemos definir dois estados de equiĺıbrio para corpos suspen-

sos, como a seguir:

(i) Equiĺıbrio Estável: posição em que o CG esteja verticalmente abaixo do ponto de

suspensão. Neste ponto, sob influência de uma perturbação externa, o centro de gravidade

sempre tende a subir;

(ii) Equiĺıbrio Indiferente: quando o ponto de suspensão coincide com o CG. Neste ponto,

independentemente da posição em que o corpo é abandonado, o mesmo permanece em repouso.
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Caṕıtulo 4

Aplicações dos Conceitos de Centro

de Gravidade

Em vista dos conceitos discutidos nos caṕıtulos anteriores, neste caṕıtulo, serão explorados

corpos peculiares conhecidos como equilibrista antropomórfico e pássaro equilibrista. Esses

equilibristas são exemplos interessantes, pois eles têm um carácter didático importante. A

partir deles, será posśıvel aprofundar o entendimento quanto às questões de equiĺıbrio de um

corpo apoiado ou suspenso.

4.1 O Equilibrista Antropomórfico

A figura 4.1 mostra o equilibrista em sua versão antropomórfica. Como já detalhado, o CG

do corpo pode ser encontrado pelo primeiro ou pelo segundo método. O processo para obtenção

do centro de gravidade pelo segundo método está sendo mostrado na figura 4.2.

A partir do ponto de interseção entre as retas cujo direção é dada pela direção do fio de

prumo no equiĺıbrio, foi encontrado o centro de gravidade. O CG está sendo mostrado na figura

4.3(a), indicado pela seta vermelha. Após ter identificado o CG, o equilibrista foi suspenso por

esse ponto e ficou em equiĺıbrio, como esperado (ver figura 4.3(b) e (c)).

A partir desses procedimentos iniciais, é posśıvel ”brincar” com o centro de gravidade do

equilibrista. Ao alterar a distribuição de massa do corpo, ao colocar massas de modelar em
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Figura 4.1: Imagem do equilibrista antropomórfico

Figura 4.2: Imagem do processo para obter o centro de gravidade do equilibrista

Figura 4.3: A seta na figura (a) indica o centro de gravidade do equilibrista. As letras

(b) e (c) são mostram as figuras sendo apoiada pelo palito de churrasco.
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pontos espećıficos, como mostrado na figura 4.4(a), é posśıvel equilibrá-lo em um novo ponto.

Primeiramente, foi colocada a massa de modelar nas extremidades dos braços ou pernas do

equilibrista. Como resultado dessa redistribuição de massas, o CG do equilibrista foi deslocado

de maneira a permitir que o mesmo agora possa ser equilibrado pela cabeça ou pela parte inferior.

Uma demonstração desse novo ponto de equiĺıbrio está sendo ilustrado na figura 4.4(b)-(c).

Figura 4.4: As figuras (a) e (b) mostram o equilibrista com massa de modelar nas extre-

midades dos braços e das pernas, sendo equilibrado pela cabeça ou pela parte inferior,

respectivamente.

Após as observações feitas na figura 4.4, é preciso maiores explicações para que seja posśıvel

estender o mesmo conhecimento a outras situações de equiĺıbrio, mesmo em outros corpos. Pelo

segundo método, podemos encontrar, por exemplo, o CG da situação em que a massa de modelar

está na extremidade do braço do equilibrista, como mostrado na figura 4.5(a)-(b). Na figura

4.5(c), pode-se notar pelo esquema que, no caso mostrado, o centro de gravidade encontra-se

verticalmente abaixo da cabeça do equilibrista. Este resultado é muito importante, pois nos

mostra que o centro de gravidade não está na ponta da cabeça do equilibrista, como a intuição

nos levaria a acreditar. Além disso, podemos explicar o equiĺıbrio levando em conta que estamos

no caso de um corpo suspenso. Nesse caso, o objeto permanece em equiĺıbrio estável, pois o

centro de gravidade está verticalmente abaixo do ponto de suspensão, como enfatizado na seção

de equiĺıbrio de corpos suspensos.

Vale ressaltar que a observação do parágrafo anterior é um tanto peculiar, pois a questão do

equiĺıbrio para este e outros casos similares dá margem a interpretações incorretas. O fato de o

corpo estar apoiado leva à má interpretação de que neste ponto localiza-se o centro de gravidade.
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Figura 4.5: (a) e (b) Imagem do equilibrista com massa de modelar nos braços suspenso

por um alfinete com um fio de prumo.(c) Ilustração esquemática de onde se localiza o

centro de gravidade para o equilibrista nesta situação

Existe outra situação que pode ser explorada e facilmente explicada, o fato de não ser viável

equilibrá-lo, por exemplo, pela cabeça sem a adição da massa de modelar. A explicação é

a seguinte: sem a massa de modelar, o CG está próximo ao peito do equilibrista e, ao tentar

equilibrá-lo, o mesmo estaria acima do ponto de apoio. Uma vez que esta não seria a menor altura

que o centro de gravidade pode assumir, este seria uma caso de equiĺıbrio instável. Portanto, de

fato, não é viável tentar equilibrá-lo por este ponto, pois qualquer perturbação mecânica faria

com que o CG cáısse em direção à terra. A mesma explicação pode ser usada para o fato de

também não ser viável tentar equilibrá-lo pela parte inferior. Por fim, existem outros objetos

como, por exemplo, o pássaro equilibrista, que normalmente são utilizados para exemplificar e

discutir questões similares aos discutidos acima para o caso do equilibrista antropomórfico.
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4.2 O Pássaro Equilibrista 45

4.2 O Pássaro Equilibrista

O pássaro equilibrista é um dos exemplos mais populares em relações às questões de equiĺıbrio,

pois normalmente encontra-se, por exemplo, em vitrine de comércios e, de certa forma, traz

curiosidades àqueles que o observa ser equilibrado pela ponta do bico. Neste sentido, para es-

tender um pouco mais a discussão do equilibrista antropomórfico, a figura 4.6 mostra dois desses

pássaros.

Figura 4.6: Imagem de dois pássaros equilibristas.

As figuras 4.7 mostram pássaros equilibristas sendo equilibrados por um palito de churrasco.

Novamente, a discussão gira em torno da seguinte questão: onde se localiza o centro de gravidade

desses corpos. Novamente, a intuição pode não ajudar a responder essa questão − uma vez que

a mesma sugere o bico deles como sendo este ponto. Se for aplicado o segundo método, logo

chegaremos à conclusão de que o CG desses pássaros encontra-se verticalmente abaixo do ponto

de suspensão, pelo mesmo motivo discutido no caso do equilibrista antropomórfico.

Por fim, neste caṕıtulo foram mostrados e discutidos dois casos de equiĺıbrio, onde foi posśıvel

utilizar os conceitos desenvolvidos a partir dos experimentos e definições mostrados nos caṕıtulos

anteriores.
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Figura 4.7: Imagem de um tipo de pássaro equilibrista.

Figura 4.8: Imagem de um tipo de pássaro equilibrista.
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Caṕıtulo 5

Considerações Finais

Foi apresentado nesta monografia um conjunto de experimentos para a obtenção do centro

de gravidade de corpos ŕıgidos. Foi obtido com êxito o centro de gravidade de figuras planas,

tais como: retângulo, paralelogramo, ćırculo, triângulo isósceles e outras de interesse. O mesmo

foi feito para três corpos volumétricos: esfera, cubo e um sólido em forma de ovo.

Para a obtenção do centro de gravidade dos corpos estudados, foram detalhados dois procedi-

mentos experimentais, sendo o segundo método o mais preciso. Ao fim, foi posśıvel compreender

o equiĺıbrio de dois corpos ŕıgidos curiosos e cujas posições de equiĺıbrio não são triviais: o equi-

librista antropomórfico e o pássaro equilibrista.

Implicitamente, também foi trabalhada nesta monografia uma proposta de sequência didática

para o ensino de ciências, usando o experimento como ferramenta principal para o entendimento

de conceitos f́ısicos que, neste caso, estavam relacionados ao centro de gravidade. Deve-se notar

que a mesma filosofia de ensino pode ser aplicada sem dificuldades para outros assuntos de f́ısica

e mesmo outras áreas de ciências naturais.

Por fim, vale a pena ressaltar que foi posśıvel produzir todos os experimentos com materiais

de baixo custo, o que torna o presente material uma ferramenta em potencial para ser usada em

uma sala de aula regular, podendo ser no ensino básico ou mesmo no superior, dependendo da

profundidade da abordagem que seja dada ao tema.
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