
Fı́sica
Aula 4 – Quantidade de Movimento– Guilherme Renkel

N
esta aula iremos aprender como descre-
ver o movimento de um corpo por meio
de equações que relacionam sua posição

num determinado instante de tempo. Vere-
mos que para esta descrição será necessário a
introdução dos conceitos de velocidade e ace-
leração. Por fim, veremos como estas gran-
dezas se relacionam entre si para diferentes
tipos de movimentos.

Introdução

Nas últimas aulas vimos que os conceitos de energia
cinética, energia potencial e conservação de energia
nos ajudam a resolver de maneira mais simples uma
grande quantidade de problemas f́ısicos. Porém, há
muitos problemas que não podem ser resolvidos ape-
nas aplicando a segunda lei de Newton, ou utilizando
apenas os conceitos de energia. Por exemplo, o que
determina o sentido dos destroços da colisão entre
dois carros?

Essa dificuldade se deve ao fato de que muitas
vezes envolvem forças que não conhecemos, tornando
a aplicação das leis de Newton inadequada.

Quantidade de Movimento

Vamos imaginar duas bolas de sinuca e assumir que
elas se comportam como part́ıculas. Agora vamos
pensar em uma partida de sinuca e na maneira como
uma transfere seu movimento integralmente ou par-
cialmente para outra ao se chocarem.

Como explicar essa transferência de movimento
entre as duas? Simples, por algo que chamamos

de quantidade de movimento (Momento Linear). A
quantidade de movimento relaciona massa [kg] e a
velocidade de um corpo [m/s], sendo expressa pela
seguinte equação:

~Q = m~v.

Considerações importantes: SI: kg·m/s É um vetor
que possui mesma direção e sentido da velocidade
[v].

Quantidade de Movimento de um
sistema de partı́culas

A quantidade de movimento Q de um sistema com-
posto por n part́ıculas, no instante t, é o vetor Qt

dado pela soma vetorial das quantidades de movi-
mento de cada uma das n part́ıculas:

~Qt = ~Q1 + ~Q2 + ... + ~Qn.

Exemplo
O sistema de part́ıculas ilustrado na figura é formado
por duas part́ıculas que se movem em trajetórias
retiĺıneas e perpendiculares. Supondo que Q1 =
30 kg· m/s e Q2 = 40 kg·m/s, vamos calcular a
quantidade de movimento ~Qt do sistema.

A operação de adição dos vetores ~Q1 e ~Q2 está
representada na figura abaixo.

Pelo triângulo retângulo, calculamos o módulo do
vetor ~Qt:

|Qt|2 = |Q1|2 + |Q2|2

|Qt| =
√
|Q1|2 + |Q2|2

|Qt| =
√

302 + 402

|Qt| = 50kgm/s
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Impulso

Pensemos em um carro aumentando sua velocidade.
Para que sua velocidade aumente é necessário que
uma força ~F atue causando uma aceleração ~a. Con-
sideremos que a força ~F seja constante. Assim, no
instante ti o carro possuirá uma velocidade ~vi e uma
quantidade de movimento ~Qi. Passado um inter-
valo de tempo, no instante tf , o carro possuirá uma
velocidade ~vf e por consequência uma quantidade

de movimento ~Qf . Agora comecemos aplicando a
segunda lei de Newton:

~F = m~a = m
∆~v

∆t
= m

( ~vf − ~vi)

(tf − ti)
.

Sendo a massa m constante, podemos reescrever a
segunda lei de Newton da seguinte forma:

~F =
~Qf − ~Qi

∆t
→ ~F =

~Q

∆t

→ ~F∆t = ~Q. (1)

Iremos adotar ~I = ~F∆t e chamaremos essa ex-
pressão de Impulso. Podemos reescrever agora a Eq.
1 da seguinte forma:

~I = ∆ ~Q.

Assim, enunciamos que:

“A variação da quantidade de movimento Q du-
rante um intervalo de tempo t é igual ao impulso da
força resultante que atua sobre a part́ıcula durante
esse intervalo de tempo.”

Ainda da Eq. 1, obtemos que:

~F = ~I∆t, (2)

onde:

• ~I é o impulso;

• t é o tempo de atuação da força;

• ~F é a força média atuante.

Considerações importantes:

Unidade de medida de ~I: [N·s] ~I é um vetor que
possui a mesma direção e sentido de ~F ;

O conceito de impulso é de extrema importância,
pois nos permite relacionar a força atuante em um
corpo, conhecendo apenas sua velocidade final e ini-
cial e o intervalo de tempo em que a força atuou.
Exemplo

(Unicamp 2016) – Beisebol é um esporte que en-
volve o arremesso, com a mão, de uma bola de 140
g de massa na direção de outro jogador que irá re-
batê-la com um taco sólido. Considere que, em um
arremesso, o módulo da velocidade da bola chegou
a 162 km/h, imediatamente após deixar a mão do
arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre
a bola e a mão do jogador foi de 0,07 s, o módulo da
força média aplicada na bola foi de:

Resolução:

O problema nos informa a massa do objeto, sua
velocidade final e também o tempo que o jogador
leva para acelerar a bola. O que nos permite calcular
o impulso causado na bola e calcular a força média
através da Eq. 2.

F = I∆t

I = mvf −mvi.

Sabendo que:

• vi = 0;

• vf = 162/3, 6 = 45 m/s;

• m = 140× 10−3 kg;

• t = 0, 07 s

F = (140×10−3)45−(140×10−3)0
0,07 = 90 N (Importante

manter as unidades de medida sempre no padrão SI)

Pré–UFSC • http://preufsc.blumenau.ufsc.br/ página 2 de 4



1 Conservação da Quantidade de
Movimento

Sempre que tivermos um sistema composto por vários
corpos é necessário separar as forças que atuam nos
corpos do sistema em dois grupos: um formado pelas
forças internas e outro formado pelas forças externas.
Forças internas são as que são causadas por um corpo
do sistema sobre outro pertencente ao mesmo sistema.
Já uma força externa se trata de uma força exercida
por um corpo fora do sistema. No caso onde não
existe nenhuma força externa, ou seja, a resultante
das forças externas é nula, dizemos que o sistema é
isolado.

Em um sistema isolado, embora a quantidade de
movimento de cada corpo possa variar, a quantidade
de movimento total do sistema é constante, ou seja,
a quantidade de movimento é conservada.

∆ ~Q = 0→ ~Qi = ~Qf .

2 Colisões

Podemos definir uma colisão como uma interação
vigorosa entre dois corpos em um curto intervalo
de tempo, sendo sua classificação de acordo com a
conservação de energia.

Colisões Elásticas – colisões onde ocorre a con-
servação da quantidade de movimento e da energia
cinética dos corpos envolvidos. A caracteŕıstica mais
notável desse tipo de colisão é que, após se chocarem,
as bolinhas mudam suas direções, mas continuam
com a mesma velocidade relativa.

Eci = Ecf

|Qi| = |Qf |

Casos particulares

• Massas dos corpos iguais – No caso em que
ambas as massas são iguais, os corpos trocam
suas velocidades.

~v1= velocidade do corpo 1
~v2= velocidade do corpo 2 .

~v1f = ~v2i

~v2f = ~v1i

• Um dos corpos está parado – Parte da energia e
da quantidade de movimento do corpo em mo-
vimento é transferida para o corpo em repouso.

Considerando que o corpo (2) está parado, ob-
temos as seguintes equações:

~v1= velocidade do corpo 1;
~v2= velocidade do corpo 2.
~v2i =0.

~v1f =
m1 −m2

m1 + m2
~v1i

~v2f =
2m1

m1 + m2
~v1i.

• Colisão onde um dos objetos tem massa muito
maior que o outro – Para simplificar, considere-
mos que um corpo esteja parado. Considerando
que o corpo (1) tenha massa muito maior, nesse
caso teremos:

~v1= velocidade do corpo 1 ~v2= velocidade do
corpo 2

~v1f ≈ ~v1i

~v2f ≈ 2~v1i.

Exemplo

Uma esfera A de massa igual a 2 kg desloca-
se numa superf́ıcie horizontal, sem atrito, com
velocidade de 3 m/s, e atinge frontalmente uma
segunda esfera, B, de massa m, inicialmente em
repouso. Após o choque, perfeitamente elástico,
a esfera A recua com velocidade de 1 m/s.

Determine:

a) o valor da massa m da esfera B;

b) a energia cinética da esfera B, após o choque.

Colisões Inelásticas Ocorre quando, após
colidirem, a energia cinética do sistema não for
conservada, essa energia “perdida” normalmente
é transformada em energia térmica. Nesse tipo
de colisão, apenas a quantidade de movimento
é conservada.

Colisões Perfeitamente Inelásticas Nesse
tipo de colisão, os corpos permanecem unidos
após colidirem, possuindo ambos a mesma
velocidade, a energia cinética não é conservada,
mas a quantidade de movimento do sistema é
conservada.
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~v2f = ~v1f = ~V

.

No caso em que um dos corpos esteja inicial-
mente parado, temos:

~v1 = velocidade do corpo 1;
~v2 =velocidade do corpo 2 . ~v2i =0.

m1 ~v1i = ~V (m1 + m2);

~V =
m1

m1 + m2
~v1i.

Exemplo

(ESPCEX) – Dois caminhões de massa m1 =
2000 kg e m2 = 4000 kg, com velocidades
v1 = 30 m/s e v2 = 20 m/s, respectivamente, e
trajetórias perpendiculares entre si, colidem em
um cruzamento no ponto G e passam a se movi-
mentar unidos até o ponto H, conforme a figura
abaixo. Considerando o choque perfeitamente
inelástico, o módulo da velocidade dos véıculos
imediatamente após a colisão é:

Resolução: Se trata de uma colisão perfeita-
mente inelástica, onde apesar de não ocorrer
conservação de energia cinética, o módulo da

quantidade de movimento é conservada.

|Qi| = |Qf |
|Qi| =

√
|m1vi1|2 + |m2vi2|2

|Qi| =
√
|2000 · 30|2 + |4000 · 20|2

|Qi| = 105kg ·m/s.

Os corpos permanecem unidos após a colisão, o
que implica que ambos passem a ter a mesma
velocidade, ou seja:

~vf = ~vf1 = ~vf2,

~Qf = m1 ~vf + m2 ~vf .

Colocando ~vf em evidência, e trabalhando só
com os módulos dos vetores,

Qf = vf (m1 + m2)

Qf = vf (2000 + 4000).

Sabendo que a quantidade de movimento se
conserva, temos que:

Qi = Qf

105 = vf (2000 + 4000)

→ vf =
105

6000
=

105

6× 103
= 16, 7 m/s.
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