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Momento Linear (𝒑)
(ou Quantidade de Movimento)
O momento linear de uma partícula é o produto da sua massa pela sua velocidade:
𝒑=𝒎𝒗
É uma grandeza vetorial.
Tem a direção e o sentido da velocidade, 𝑣.
Ԧ
Unidade SI: kg m s-1

Quanto maior for o momento linear de uma partícula → Mais difícil é parar essa partícula!
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𝐹Ԧ = 𝑚 𝑎Ԧ

Momento Linear (𝒑) e a 2ª Lei de Newton
𝑝Ԧ = 𝑚 𝑣Ԧ

Derivando o momento linear em ordem ao tempo:

𝑑𝑝Ԧ
𝑑𝑣Ԧ
=𝑚
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑 𝑝Ԧ
= 𝑚 𝑎Ԧ
𝑑𝑡

𝒅𝒑
=𝑭
𝒅𝒕

2ª Lei de Newton
A aceleração de um corpo de massa 𝒎 é diretamente proporcional à resultantes das forças
nele aplicadas.
ou
A resultante das forças exteriores que atuam numa partícula é igual à derivada, em ordem ao
tempo, do seu momento linear.
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Momento Linear (𝒑) e a 2ª Lei de Newton

𝑑𝑝Ԧ
= 𝐹Ԧ
𝑑𝑡

Se a resultante das forças exteriores a atuar na partícula for constante, ou se for possível
fazer essa aproximação:
∆𝑝Ԧ = 𝐹Ԧ ∆𝑡
Impulso (𝑰Ԧ)
O impulso de uma força é igual à variação o momento linear:
𝑰Ԧ = ∆𝒑

𝑰Ԧ = 𝑭 ∆𝒕
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Implicação da variação de ∆𝒕 numa colisão
O intervalo de tempo que uma colisão tem implicação direta na força exercida:

∆𝑝Ԧ = 𝐹Ԧ ∆𝑡
Uma partícula está em movimento (tem 𝑚 e 𝑣).
Ԧ

Possui um valor de momento linear.
Numa colisão esse valor passará a zero (corpo fica em repouso).
Há variação do momento linear, ∆𝑝Ԧ (valor conhecido).
Quando menor o ∆𝑡 ⇒ maior o valor da força a ser exercida na partícula durante a colisão.
Quando maior o ∆𝑡 ⇒ menor o valor da força a ser exercida na partícula durante a colisão.

Quanto maior a deformação (controlada) do carro, mais tempo demora
o choque, menor é a força aplicada nos passageiros!
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𝑑𝑝Ԧ
= 𝐹Ԧ
𝑑𝑡

Momento Linear (𝒑) de um sistema de partículas
Aplicando a um sistema de 𝑛 partículas:
𝑝Ԧ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑝Ԧ1 + 𝑝Ԧ2 + ⋯ + 𝑝Ԧ𝑛
𝑛

𝑛

𝑝Ԧ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  𝑚𝑖 𝑣Ԧ𝑖 =  𝑝Ԧ𝑖
𝑖=1

𝑖=1
𝑛

𝑑𝑝Ԧ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
=  𝐹Ԧ𝑖
𝑑𝑡
𝑖=1

𝐹Ԧ𝑖 - soma das forças internas e externas
aplicadas a cada partícula

Como a soma das forças internas do sistema é nula (são pares ação-reação),

se não existirem forças externas aplicadas ao sistema,
 𝐹Ԧ𝑖 = 0
pelo que há conservação do momento linear do sistema.
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Lei da Conservação do Momento Linear
Se a resultante das forças exteriores for nula a variação do momento linear é nulo:
𝑭𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒅𝒑𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂
=𝟎⇒
=𝟎
𝒅𝒕

A velocidade do centro de massa permanecerá constante.
Diz-se que o sistema é mecanicamente isolado.
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