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Tópicos da aula:

✓ Quantidade de movimento;

✓ Impulso;

✓ Teorema do impulso;

✓ Colisões.



Quantidade de movimento

No estudo das Leis de Newton vimos que a massa de um corpo é a constante de proporcionalidade 

entre a força resultante a ele aplicada e a aceleração adquirida.

Neste sentido, pode-se dizer que a massa é a grandeza física que se relaciona com a resistência do 

corpo à variação do seu estado de movimento (aceleração).

Outro fator diretamente relacionado a resistência oferecida pelo corpo à alteração do seu estado de 

movimento é a velocidade com a qual o mesmo se movimenta.

COMO RELACIONAR MASSA E VELOCIDADE?

A quantidade de movimento de um corpo é uma

grandeza vetorial e instantânea, definida pelo

produto da massa deste corpo pela sua velocidade.

No SI → kg.m/s



Em um sistema constituído por n partículas, ou corpos, a quantidade de movimento resultante 

equivale a soma das quantidades de movimento individuais de cada partícula.



Impulso

Durante uma partida de tênis, por exemplo, para que a bola seja impulsionada, o atleta aplica uma 

força sobre ela com o auxílio da raquete.

O impulso de uma força é uma grandeza vetorial 

definida pelo produto entre a força aplicada em um 

corpo e o intervalo de tempo de aplicação dessa força.

No SI → N.s



A definição algébrica do impulso, apresentada no slide anterior, é válida para uma força constante, ou 

seja, de módulo, direção e sentido invariáveis. Se a força tiver direção e sentido constante mas, 

intensidade variável, utiliza-se a mesma definição levando-se em consideração um valor de força 

média, Fm.

Para forças variáveis...



Teorema do impulso

As duas grandezas definidas nessa aula, quantidade de movimento e impulso, estão intimamente 

relacionadas:

A essa relação dá-se o nome de teorema do impulso.



O estudo das colisões na Física é feito admitindo-se que o sistema que envolve os corpos que colidem é 

um sistema mecânico isolado, ou seja, que não há forças externas ou impulsos externos atuando no 

sistema.

Colisões

Princípio da conservação da 

quantidade de movimento.

Além disso, outro parâmetro importante no estudo 

das colisões entre dois corpos, é o coeficiente de 

restituição:

As velocidades com sobrescrito ‘ referem-se aquelas 

adquiridas pelos corpos após a colisão.

Não esquecer de atribuir um sinal de acordo com o

referencial para as velocidades.







EXERCÍCIOS (APOSTILA 3) 4 e 5 PÁG. 49

EXERCÍCIOS (APOSTILA 3) 3 e 4 PÁG. 50

EXERCÍCIOS (APOSTILA 3) 4 e 5 PÁG. 59

PARA CASA (CADERNO DE ATIVIDADES):

EXERCÍCIOS 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 37, 

38 e 40 – PÁG. 20


