
MONTANHAS DE AREIA

CENTRO
O que é o centro de uma região? Assim como um 
triângulo tem vários centros, uma região 
qualquer também pode ter. Tudo depende de 
como se de�ne "centro".

O centro de uma placa pode ser seu baricentro, 
aquele que equilibra a placa sobre qualquer reta 
passando por ele.

O centro também pode ser o ponto mais distante 
da fronteira. Para um país, pode-se pensar que é o 
lugar mais protegido se toda a fronteira estiver 
ocupada por inimigos prontos para entrar. Ou 
seja, nessa concepção, o centro é o que tem o 
máximo valor para a mínima distância aos pontos 
da fronteira.

Pode-se pensar numa outra de�nição, trocan-
do-se as palavras "máximo" e "mínimo" de 
posição. Ou seja, o centro poderia ser de�nido 
como o que tem o mínimo valor para a máxima 
distância aos pontos da fronteira. Assim, se esse 
centro fosse a posição do corpo de bombeiros, 
seria a ideal para minimizar a máxima distância 
dos possíveis pontos de incêndio.

  Quando jogamos areia sobre uma placa suspensa, chega um momento em que toda nova areia 
acrescentada escorrega para fora. Nesta situação, dizemos que a montanha está saturada.

  Saturando de areia, a inclinação da encosta assume o valor máximo para o qual não há deslizamentos. 
Pensando em termos matemáticos, podemos encarar a montanha como o grá�co de uma função que associa 
a pontos do plano uma altura, e a propriedade matemática que essas funções tem é ter inclinação constante. 
Essa inclinação é o máximo que o material suporta sem escorregar.

  Se a parede (ou borda da placa) tiver altura constante então a montanha é o grá�co de um múltiplo da 
função "distância à parede". A função distância descrita é de grande interesse também em aplicações, como 
Óptica, Visão Computacional e Robótica.

A CUMEEIRA

 Por exemplo, tome o ponto central de uma placa retangular. A 
distância desse ponto à borda é metade do lado menor do 
retângulo. E há dois pontos do contorno do retângulo que 
realizam essa distância. Por isso, o centro do retângulo é um ponto 
singular. A cumeeira passa por cima dele.

 Sobre a superfície da placa, distinguem-se dois tipos de 
pontos: singulares, que estão abaixo da cumeeira; e regulares que 
são os demais.

 Pontos regulares. Acima de 
um ponto regular p a direção de 
máxima inclinação é aquela que 
aponta para o ponto da borda 
mais próximo q. Acima do 
segmento pq, a montanha desce 
em linha reta. A altura da 
montanha acima de p é, portanto, 
proporcional a sua distância ao 
ponto q, que é igual à distância de 
p ao bordo da região.

 Pontos singulares. Para um ponto singular, a direção ao ponto 
da borda mais próximo não está bem de�nida (exceto se o ponto 
singular for um extremo da projeção da cumeeira). a distância 
desse ponto à borda é realizada por dois ou mais pontos da borda.
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CUMEEIRA DE POLÍGONOS
 Um ponto singular de um polígono convexo tem que estar a 
igual distância de dois dos lados do polígono. Se esses lados não 
são paralelos, eles são prolongados em duas retas concorrentes, e 
o ponto singular tem que estar na bissetriz do ângulo formado por 
elas. Então pode-se chegar ao conjunto singular desenhando-se as 
bissetrizes entre todos os lados do polígono.
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 Um ponto em uma dessas bissetrizes não será singular se 
houver um ponto do polígono mais próximo do que as retas 
consideradas. O mais trabalhoso é decidir quais pedaços dessas 
retas estão realmente entre os pontos singulares. Veja na �gura 
que nenhum ponto da bissetriz de b e d é singular, exceto o ponto 
de cruzamento com a bissetriz de a e c.

 Se o polígono não é convexo, é preciso considerar também 
pontos a igual distância entre uma das arestas e um dos vértices 
do polígono. Neste caso aparecem pedaços de parábola na 
projeção da cumeeira.
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