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RESUMO DE IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

ATENÇÃO!!! 

Este material é um RESUMO REVISIONAL, ou seja, não utilize essas anotações como principal fonte de estudos, 

afinal nem todas as abordagens feitas em sala foram fielmente colocadas aqui. 

 

Acesse o site: www.profgiovanelli.com para exercícios. 

 

Nada substitui a prática de exercícios e a suas anotações feitas nas aulas. 

 

 

Salve galeras!!! 

 

Nesse resumo vamos conversar sobre as grandezas 

impulso de uma força e quantidade de movimento 

linear. Antes, vejamos o conceito de centro de massa. 

 

CENTRO DE MASSA 

Para alguns cálculos em física mecânica, precisamos 

levar em consideração um ponto de referência para 

“fazer o papel” de várias massas como se fosse uma só. 

Tal ponto é o centro de massa. 

 
As coordenadas do centro de massa são dadas por: 

 

𝑥𝐶𝑀 =
𝑥1𝑚1 + 𝑥2𝑚2 + 𝑥3𝑚3

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
 

e 

𝑦𝐶𝑀 =
𝑦1𝑚1 + 𝑦2𝑚2 + 𝑦3𝑚3

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
 

 

 

 

QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

É a grandeza física que permite estudar a transferência 

de movimento que um corpo pode transmitir a outro 

através da aplicação de uma força. 

 

No S.I. a unidade para medir a quantidade de 

movimento é o quilograma metro por segundo (kg.m/s) 

�⃗� = 𝑚. 𝑣  

CUIDADO: Quantidade de movimento é uma grandeza 

vetorial, portanto, requer módulo, direção e sentido. 

A direção e o sentido do vetor �⃗�  está relacionado a 

direção e o sentido de 𝑣 . 

 

 

 

IMPULSO DE UMA FORÇA 

É a grandeza que mede a variação da quantidade de 

movimento de um corpo. O impulso está relacionado a 

força aplicada e ao tempo em que a tal força é aplicada 

em um corpo. 

No S.I. o impulso de uma força é dado pela unidade 

newton segundos (N.s). 

 

𝐼 = 𝐹 × Δ𝑡 

 

Para o caso de uma força variável, o recurso gráfico nos 

mostra como calcular o impulso: 

 

𝐼 = Á𝑟𝑒𝑎 

 

Um importante resultado que relaciona o impulso com 

a quantidade de movimento, é o teorema do impulso. 

𝐼 = �⃗� 𝐹 − �⃗� 𝑖 

 

A partir dessa expressão, encontramos uma nova forma 

de estudar a 2ª lei de Newton: 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ =

𝑚Δ𝑣⃗⃗ ⃗⃗  

Δ𝑡
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COLISÕES 

Dizemos que um sistema é isolado quando a soma 

vetorial de todas as forças externas é nula. 

 

Para um sistema formado por vários corpos, a 

quantidade de movimento do centro de massa é igual a 

soma vetorial das quantidades de movimento dos corpos 

individuais. 

�⃗� 𝐶𝑀 = 𝑄1
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑄2

⃗⃗ ⃗⃗  + ⋯+ 𝑄𝑛
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

Para todo sistema isolado vale o princípio da 

conservação da quantidade de movimento para antes 

e depois da colisão: 

�⃗� 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 = �⃗� 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 

 

 

CUIDADO: Os vetores quantidade de movimento 

estão associadas as velocidades dos corpos, então os 

sinais das velocidades devem respeitar os referenciais 

adotados. 

 

Note também que para todo sistema sob ação apenas de 

forças internas, o princípio da conservação de 

quantidade de movimento, também é muito bem-vindo. 

 

Para situações envolvendo colisões frontais em uma 

dimensão, usamos a grandeza adimensional coeficiente 

de restituição. 

𝑒 =
𝑉𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎çã𝑜
 

 

De acordo com o coeficiente de restituição, podemos 

classificar as colisões em: 

 
 

Para o caso de colisões oblíquas, vale a regra de adição 

vetorial para encontrar a quantidade de movimento total 

do sistema: 

 

�⃗� 𝑅 = 𝑄𝐴
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑄𝐵

⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑄𝐶
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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