
 
 

Momento Linear 
 

Objetivo 
Realizar experimentos empregando o trilho de ar. Estudar a colisão elástica e 

inelástica entre dois corpos, verificando as leis de conservação de energia e de momento 

linear. 

 

Materiais 
Trilho de ar retilíneo 

Cronômetro digital 

Quatro sensores fotoelétricos com suporte fixador 

1 Y de final de curso com roldana raiada 

1 Y de final de curso com fixador U com elástico 

1 carrinho para trilho cor preta 

1 carrinho para trilho cor azul 

1 pino para carrinho com agulha 

1 pino para carrinho com massa de modelar 

1 balança 

Compressor de ar e mangueira 

 

Introdução Teórica 
Conservação da Quantidade de Movimento Linear  
Se a soma das forças externas agindo sobre uma partícula (ou sistema de 

partículas) é nula, então o momento linear se conserva.  

Conservação da Energia  

 
• Uma força é conservativa se não realiza nenhum trabalho resultante sobre um 

objeto numa trajetória fechada. Ex.: conservativa: força da gravidade (subida e 

descida de uma bola), não conservativa: o mesmo caso mas com atrito do ar, 

por ex.  

 

• Um sistema conservativo é aquele em que somente forças conservativas (não 

dissipativas) realizam trabalho sobre o objeto.  

 

A energia total de um sistema se conserva na ausência de forças dissipativas.  

Colisões  
Elástica: conserva a energia cinética e o momento.  

𝑝 𝑖 = 𝑝 𝑓      

m1 v1i + m1 v1f =m2 v2i + m2 v2f 

𝐾𝑖 = 𝐾𝑓     
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Inelástica: O momento linear se conserva e a energia cinética após a colisão é 

menor que a inicial. Dissipa-se energia. Se a colisão é completamente inelástica as 

partículas grudam e dissipa-se o máximo de energia.  

 

Atividade I 
1-Montar o equipamento conforme o desenho. 

 
2- Selecionar no cronômetro a função choque. Nesta função o cronômetro funcionará 
apenas com dois visores para a contagem do tempo. O primeiro cronômetro funcionará 
com os sensores S1 e S2 sendo que S1 inicia a contagem e o S2 encerra a contagem no 
primeiro visor. O segundo cronômetro funcionará com os sensores S3 e S4 sendo que S3 
inicia a contagem e o S4 encerra a contagem no segundo visor.  As distâncias entre os 
sensores S1 e S2 deverá ser 0,100 m, o mesmo deve ocorrer com os sensores S3 e S4. 
3- Fixar no primeiro carrinho o fixador em U para choque com elástico. 
4-Colocar o segundo carrinho entre os pares de sensores. Fixar os sensores no trilho a 
uma distância de tal modo que os sensores fiquem a pelo menos 0,400m um do outro. 
5- Dar ao primeiro carrinho um impulso, movimentando-o para se chocar com o segundo 
carrinho. 
6-Quando o primeiro carrinho passar pelo S1 o cronômetro é acionado e quando ele 
passar pelo S2 ele encerra a contagem no primeiro visor, desse modo ele vai medir um 
intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 0,100m.  
7- O primeiro carrinho deve-se chocar com o segundo carrinho que deve estar em 
repouso(v=0). 
8- Quando o segundo carrinho passar pelo S3 o cronômetro é acionado e quando ele 
passar pelo S4 ele encerra a contagem no segundo visor, desse modo ele vai medir um 
intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 0,100m. 
9- Calcular a velocidade desenvolvida pelo primeiro carrinho antes do choque 
∆𝑥 =               𝑚     
  𝑡1 =               𝑠             
 𝑉1𝑖 =                𝑚/𝑠 
 
10- Encontrar a velocidade desenvolvida pelo primeiro carrinho depois do choque 
𝑉1𝑓 =                𝑚/𝑠 

11- Encontrar a velocidade desenvolvida pelo segundo antes do choque 
𝑉2𝑖 =                𝑚/𝑠 
12-Encontrar a velocidade desenvolvida pelo segundo depois do choque 
∆𝑥 =               𝑚     
  𝑡2 =               𝑠             
 𝑉2𝑓 =                𝑚/𝑠 

13- Medir as massas dos carrinhos 
m1=                  kg 
m2=                  kg 
14- Calcular a quantidade de movimento linear antes do choque 
 P1=m1.v1=                                       
15- Calcular a quantidade de movimento linear depois do choque 
P2=m2.v2=           
16- Considerando a tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a quantidade de 
movimento foi conservada?      
17-  Calcular a energia cinética antes do choque 
18- Calcular a energia cinética depois do choque 
 19- Considerando a tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a energia cinética foi 
conservada?                   



20-Conclusão   
    

Atividade II 
1-Montar o equipamento conforme a foto. 
2- Selecionar no cronômetro a função choque. Nesta função o cronômetro funcionará 
apenas com dois visores para a contagem do tempo. O primeiro cronômetro funcionará 
com os sensores S1 e S2 sendo que S1 inicia a contagem e o S2 encerra a contagem no 
primeiro visor. O segundo cronômetro funcionará com os sensores S3 e S4 sendo que S3 
inicia a contagem e o S4 encerra a contagem no segundo visor.  As distâncias entre os 
sensores S1 e S2 deverá ser 0,100 m, o mesmo deve ocorrer com os sensores S3 e S4. 
3- Fixar nos carrinhos os acessórios para o choque inelástico, o pino com agulha e o pino 
com massa de modelar. No choque inelástico após o choque os dois carrinhos se 
deslocam juntos, ou seja, com a mesma velocidade. 
4-Colocar o segundo carrinho entre os pares de sensores. Fixar os sensores no trilho a 
uma distância de tal modo que os sensores fiquem a pelo menos 0,400m um do outro. 
5- Dar ao primeiro carrinho um impulso, movimentando-o para se chocar com o segundo 
carrinho. 
6-Quando o primeiro carrinho passar pelo S1 o cronômetro é acionado e quando ele 
passar pelo S2 ele encerra a contagem no primeiro visor, desse modo ele vai medir um 
intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 0,100m.  
7- O primeiro carrinho deve-se chocar com o segundo carrinho que deve estar em 
repouso(v=0). 
8- Quando o segundo carrinho passar pelo S3 o cronômetro é acionado e quando ele 
passar pelo S4 ele encerra a contagem no segundo visor, desse modo ele vai medir um 
intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 0,100m. 
9- Calcular a velocidade desenvolvida pelo primeiro carrinho antes do choque 
∆𝑥 =               𝑚     
  𝑡1 =               𝑠             
 𝑉1𝑖 =                𝑚/𝑠 
 
10- Encontrar a velocidade desenvolvida pelo primeiro carrinho depois do choque 
𝑉1𝑓 =                𝑚/𝑠 

11- Encontrar a velocidade desenvolvida pelo segundo antes do choque 
𝑉2𝑖 =                𝑚/𝑠 
12-Encontrar a velocidade desenvolvida pelo segundo depois do choque 
∆𝑥 =               𝑚     
  𝑡2 =               𝑠             
 𝑉2𝑓 =                𝑚/𝑠 

13- Medir as massas dos carrinhos 
m1=                  kg 
m2=                  kg 
14- Calcular a quantidade de movimento linear antes do choque 
 P1=m1.v1=                                       
15- Calcular a quantidade de movimento linear depois do choque 
P2=m2.v2=           
16- Considerando a tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a quantidade de 
movimento foi conservada?      
17-  Calcular a energia cinética antes do choque 
18- Calcular a energia cinética depois do choque 
 19- Considerando a tolerância de erro de 5%, pode-se afirmar que a energia cinética foi 
conservada?                   
20-Conclusão      
 
 
 


