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Tópicos da aula:

✓ Atrito entre os sólidos (Força de Atrito).



Atrito entre os sólidos (Força de Atrito)

A força de atrito entre os sólidos é decorrente das irregularidades microscópicas que qualquer 

superfície apresenta.

Benefícios:

Caminhar, escrever, movimentar 

um carro...



...e nem tão essencial assim, para outras...

Cerca de 20% da gasolina consumida por um automóvel são usados para compensar o atrito das peças 

do motor e da transmissão.



A força de atrito surge no sentido de se opor ao escorregamento ao à tendência de escorregamento 

de um dado objeto em uma superfície qualquer.

NF


P


F


atF


Quando há força aplicada em um determinado objeto, na intenção de movimentá-lo, então, há força 

de atrito.



As equações e leis que regem o atrito entre os sólidos são leis empíricas, formuladas por Amontons e 

Coulomb no século XVIII. O fenômeno é extremamente complicado e depende fortemente da 

natureza dos materiais e do estado das superfícies em contato: grau de polimento, oxidação, presença 

ou não de camadas fluidas.

Do ponto de vista microscópico a força de atrito deriva de diversas forças interatômicas que atuam nas 

regiões dos objetos em contato.

Nas áreas de contato, formam-se pequenas “soldas” em que os dois materiais aderem um ao outro 

mais ou menos fortemente, dependendo da presença de impurezas, devido às forças interatômicas. O 

atrito resulta da necessidade de quebrar essas “soldas”. Essa ruptura forma excitações locais sob a 

forma de vibrações que se propagam e geram calor.



Se o módulo da força Ԧ𝐹 aumenta gradualmente, a partir do zero, o objeto só entra em movimento 

quando  Ԧ𝐹 atinge um valor crítico. Isso porque, as relações empíricas do atrito evidenciam que:

NF


gF


Ԧ𝐹 = 0 → não há atrito
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Ԧ𝐹 aumenta → surge uma força 

de atrito, denominada força de 

atrito estático, que equilibra Ԧ𝐹

→ não há movimento.

F


ateF


Ԧ𝐹 aumenta ainda mais → a 

força de atrito estático 

também aumenta, mantendo 

o equilíbrio com Ԧ𝐹 → não há 

movimento.
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Ԧ𝐹 aumenta ainda mais → supera o valor da força de atrito 

estático máximo → há movimento e força de atrito cinético.



Para um corpo seco, não lubrificado, tem-se que:

Fate(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) = μe. FN Fatc = μc. FN

Onde μs e μk correspondem aos coeficientes de atrito estático e cinético, respectivamente. Estes 

coeficientes são adimensionais e dependem das propriedades tanto do corpo como da superfície.

Fate
Fatc



Em 2005 pesquisadores do Laboratório Argonne, nos Estados Unidos, criaram um novo filme de 

carbono (filme anti atrito) com coeficiente menor do que 0,001.



Exercícios

Na situação esquematizada abaixo, um bloco de peso igual a 40 N está inicialmente em repouso

sobre uma mesa horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a base do bloco e

a superfície da mesa valem, respectivamente, 0,30 e 0,25. Admita que seja aplicada no bloco uma

força horizontal Ԧ𝐹.

Adotando g = 10 m/s², indique os valores que preenchem as lacunas da tabela ao lado com as

intensidades da força de atrito e da aceleração do bloco correspondentes às magnitudes

definidas para a força Ԧ𝐹.

10                0         

12                0         

10                5         



Considere duas caixas, A e B, de massas respectivamente iguais a 10 kg e 40 kg, apoiadas

sobre a carroceria de um caminhão que trafega em uma estrada reta, plana e horizontal. No

local, a influência do ar é desprezível. Os coeficientes de atrito estático entre A e B e a

carroceria valem μA = 0,35 e μB = 0,30 e, no local, g = 10 m/s².

Para que nenhuma das caixas escorregue, determine a maior aceleração (ou desaceleração)

permitida ao caminhão.

(a = 3 m/s²)



Uma caixa de fósforos é lançada sobre uma mesa horizontal com velocidade de

2,0 m/s, parando depois de percorrer 2,0 m. No local do experimento, a influência do

ar é desprezível. Adotando g = 10 m/s², determine o coeficiente de atrito cinético entre

a caixa e a mesa.

(μC = 0,1)

Uma bonequinha está presa, por um ímã a ela colado, à porta vertical de uma geladeira.

a) Desenhe esquematicamente essa bonequinha, representando e nomeando as forças

que atuam sobre ela.

b) Sendo m = 20 g a massa total da bonequinha com o ímã e μ = 0,50 o coeficiente de

atrito estático entre o ímã e a porta da geladeira, qual deve ser o menor valor da força

magnética entre o ímã e a geladeira para que a bonequinha não caia? Dado: g = 10 m/s².

(Fm = 0,4 N)



O sistema indicado está em repouso devido à força de atrito entre o bloco de massa de

10 kg e o plano horizontal de apoio. Os fios e as polias são ideais e adota-se

g = 10 m/s².

a) Qual o sentido da força de atrito no bloco de massa de 10 kg, para a esquerda ou

para a direita? (esquerda)

b) Qual a intensidade dessa força? (fe = 20 N)



A situação representada na figura refere-se a um bloco que, abandonado em repouso no

ponto A, desce o plano inclinado com aceleração de 2,0 m/s², indo atingir o ponto B.

Sabendo-se que, no local, g = 10 m/s² e a influência do ar é desprezível, pede-se calcular

o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio.

(μC = 0,5)



EXERCÍCIOS (APOSTILA 2) 3, 5 e 6 PÁG. 39

PARA CASA (CADERNO DE ATIVIDADES):

EXERCÍCIOS 38, 39, 41 e 42 – PÁG. 17


