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Centro de Gravidade e 
Equilíbrio e Referenciais 

Antropométricos 



Centro de Gravidade 
§  Lehmkuhl & Smith (1989): único 
ponto de um corpo ao redor do qual 
todas as partículas de sua massa 
estão igualmente distribuídas; 
§  Watkins (2001): ponto através do 
qual a linha de ação do peso de um 
objeto atua, independentemente a 
posição do objeto; 
§  Okuno & Fratin (2003): local em 
um corpo onde é aplicado a 
resultante das forças peso, como se 
toda a massa do corpo estivesse 
concentrada neste ponto. 



Entendendo o Centro de Massa 

§  Okuno & Fratin (2003): 

§  Um corpo pode ser considerado como sendo 
composto por pequenos segmentos; 

§  O peso resultante deste corpo corresponde ao 
somatório das forças peso que atuam em cada 
um deste segmentos; 

§  O local onde é aplicada a resultante das forças 
peso é o centro de gravidade; 



Linha Gravitacional 

§  A linha gravitacional é a linha 
imaginária que passa pelo centro 
de gravidade no sentido vertical 
(sem especificar a altura do 
centro de gravidade) até o solo. 

§  Kendall et al. (1995) 



Entendendo o Centro de Massa 



Centro de Gravidade 

§ De forma genérica, o 
centro de gravidade de 
um homem está 
aproximadamente 54%, 
de sua estatura quando 
medida do solo.   

Peso: ↓  
 



Centro de Massa 

§  Enoka (2002): O centro de massa pode ser definido como 
o ponto de equilíbrio, um local no qual todas as partículas 
do objeto estão igualmente distribuídas; 

• Mgx = m1gx1 + m2gx2+ .... mngxn 

• Mgy = m1gy1 + m2gy2+ .... Mngyn 

• Mgz = m1gz1 + m2gz2+ .... Mngzn 

§ Obs: o centro de gravidade nem sempre coincide com o 
centro de massa. 



Centro de Massa em Corpos de 
Formatos Regulares e Homogêneos 
§  A posição do cento de gravidade depende da 

distribuição do peso de um corpo; 

§  Obs: Nos objetos de formatos regulares o centro 
de gravidade coincide com centro geométrico. 



Centro de Massa em Corpos 
de Formatos Irregulares 

§  Lehmkuhl & Smith (1989): se um corpo fosse (ou suportado) 
pelo centro de gravidade ele estaria perfeitamente em equilíbrio. 

Watkins (2001) 



Centro de Massa em Corpos 
de Formatos Irregulares 

§ Obs: o centro de gravidade pode se localizar fora do corpo; 

Watkins (2001) 



Características do Centro de Massa 

§  Enoka (2002): O centro de 
gravidade torna-se dinâmico no 
corpo humano durante a realização 
de movimentos que envolvem a 
mudança contínua na reorientação 
dos segmentos do corpo, como 
caminhar, correr, saltar. 



Centro de Massa 
§ Eficiência Mecânica: menor gasto energético (Settineri, 1988). 



Aplicações do Conhecimento do 
Centro de Massa e Gravidade 

§  Lehmkuhl & Smith (1989):  
• Analisar e facilitar o movimento; 
•  Prescrever as cargas do exercício; 
•  Equilibrar os segmentos; 
•  Prevenir quedas. 

Lehmkuhl & Smith (1989) 



Deslocamento do Centro de Massa 



§  Alguns exemplos podem ser dados em 
relação ao levantamento de cargas. 

Centro de Massa dos Segmentos 

 



 
§ Alguns exemplos podem ser dados em 

relação ao levantamento de cargas. 

Centro de Massa  



Equilíbrio Noções Gerais 

§  Para verificar o estado de equilíbrio de um corpo deve-se 
verificar como a força peso exerce torque sobre o eixo de 
rotação (ponto de apoio); 

§  No caso da linha de ação da força peso ser aplicada sobre o 
eixo de rotação não ocorrerá movimento pois não há torque; 

(Okuno & Fratin, 2003) 



Equilíbrio Noções Gerais 

Okuno & Fratin (2003) 



Equilíbrio: Noções Gerais 



Equilíbrio: Noções Gerais 

§  Tipos de Equilíbrio: 
•  Estável; 
•  Instável; 
•  Neutro; 

Estável Instável Neutro 



Equilíbrio: Noções Gerais 

§  Equilíbrio Estável: o centro 
de gravidade é levemente 
modificado devido a aplicação 
de alguma força, e este tende a 
retorna a sua posição original. 

§ Ex: empurrar uma pessoa 
numa cadeira de balanço 



Equilíbrio Estável 

§  Durante a realização de alguns 
atividades físicas ou esportivas os 
indivíduos adotam posturas que 
possibilitem um maior equilíbrio 
estável para evitar quedas ou lesões 
(ex: Judô, Luta Olímpica); 



Equilíbrio Instável 

§ Instável: o centro de gravidade é 
modificado devido a aplicação de alguma 
força, e este não tende a retornar a sua 
posição original e procura um novo 
posicionamento; 

§ Ex: Postura em pé 



Equilíbrio Instável 
§  Lehmkuhl & Smith (1989): A tendência ao equilíbrio instável na 
postura ereta exige apenas uma pequena quantidade de força para 
causar um deslocamento inicial, começando o ciclo da marcha.  



Equilíbrio Instável 
§  Muitas atividades físicas e 
esportivas, os movimentos do 
corpo podem depender de 
posturas predominantemente 
instáveis, mais do que estáveis. 
§  Durante a posição de preparar 
na largada de uma corrida, o 
atleta deve tende a mover seu 
centro de gravidade para frente 
o máximo possível sem se 
desequilibrar, de forma a 
conseguir uma melhor 
impulsão na largada. 



Equilíbrio Neutro ou Indiferente 

§  Neutro: o centro de gravidade não é 
modificado devido a aplicação de forças 
externas, mesmo ocorrendo movimento. 

§  Geralmente verifica-se a postura de 
equilíbrio neutro quando um cadeirante 
é empurrado por outra pessoa. 

Lehmkuhl & Smith (1989) 



Grau de Estabilidade 

§  O grau de estabilidade de um objeto pode ser definido 
como o risco de se tornar instável em relação a sua base 
de sustentação normal (Watkins, 2001). 

§  Lehmkuhl & Smith (1989): Fatores que Influenciam o 
grau de estabilidade: 

•  Tamanho da base de sustentação; 
•  Localização da linha de gravidade dentro da BS; 
•  Altura do centro de gravidade acima da BS; 
•  Peso do corpo; 



Base de Suporte ou Apoio 



Base de Suporte ou Apoio 



Linha de ação do Peso Corporal 
Sobre a Base de Suporte 



Base de Suporte ou Apoio 
§  Quanto maior a base de apoio, 
maior a estabilidade; 



Altura do Centro de Gravidade 

Watkins (2001) 



Peso Corporal 

§  Quanto maior o peso corporal 
maior a estabilidade. 



Estabilidade 

§  A capacidade de controlar o 
equilíbrio, seja estático ou 
dinâmico; 

§  Uma pessoa possui estabilidade 
quando o centro de gravidade cai 
dentro da base de apoio; 

§  A estabilidade de uma pessoa 
apresenta relação direta com o 
tamanho da base de apoio; §  Thompson & Floyd (1997) 



Estabilidade 

§  Quanto mais baixo o centro de 
gravidade maior o estabilidade; 

§  Sistemas de cinestesia contribuem 
para a eficiência da estabilidade. 

Thompson & Floyd (1997) 



Centro de Massa 

  

•  O Centro de Massa dos 
segmentos corporais pode 
ser determinado em 
função do comprimento 
segmentar; 



Segmento corporal Proximal  Distal 
Mão  0.560 0.494 
Antebraço 0.430 0.570 
Braço 0.436 0.564 
Antebraço e mão 0.682 0.318 
Membro superior 0.530 0.470 
Pé 0.500 0.500 
Perna 0.433 0.567 
Coxa 0.433 0.567 
Pé e perna 0.606 0.394 
Membro inferior 0.447 0.553 
Cabeça e pescoço 1.000 - 
Tórax 0.820 0.180 
Abdomem 0.440 0.560 
Pelve 0.105 0.895 
Tórax e abdomem 0.630 0.370 
Abdomem e pelve 0.270 0.730 
Tronco 0.500 0.500 
Tronco, cabeça e 

pescoço 
0.660 0.340 

Cabeça, braços e tronco 0.626 0.374 
 

Centro de Massa dos Segmentos em  
Função do Comprimento Segmentar 



Centro de Massa dos Segmentos em  
Função do Comprimento Segmentar 

  

  

CM do segmento = X proximal + (Comprimento%) (Xdistal - Xproximal)  
Xcoxa = 10 + (.433)(70 - 10) = 35.98  

Ycoxa = 30 + (.433)(40 - 30) = 34.33 



§  A partir do cálculo do centro de massa de 
um segmento é possível determinar o centro 
de massa do corpo (um sistema complexo).  

Centro de Massa Corporal a Partir dos 
Segmentos Corporais Individuais 
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Calculando o Centro de  
Massa de um Sistema 



Centro de Massa Corporal 

  
  

  



Centro de Massa 
§ Peso de 30kg 



Cálculo do centro de massa de um 
conjunto de segmentos corporais.  

Centro de Massa Corporal 

  
  



Centro de Massa 
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