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Força de Atrito  

Introdução: Hoje você vai tentar achar o coeficiente da força de atrito de forma experimental. Você vai utilizar dois 

métodos diferentes e irá compará-los. 

Perguntas Pré-Experimento: 

1.O que é força de atrito? 

 

2.Quais são os dois tipos de força de atrito? Descreva-os. 

 

 

3.Explique como se pode encontrar o coeficiente da força de atrito estática. 

 

4.Se um objeto está em repouso em uma superfície plana, como você pode encontrar a força máxima de atrito 

estática existente entre as duas superfícies?  Faça um desenho para acompanhar sua resposta. 

 

 

 

5.Se um objeto está em repouso em um plano inclinado, como você pode determinar a força máxima de fricção 

estática existente entre as duas superfícies?  Faça um desenho para acompanhar sua resposta. 

 

 

 

Procedimento 

PARTE A – O coeficiente da força de atrito estática em uma superfície plana 

1. Obtenha um bloco de madeira e determine sua massa usando uma balança. Anote a massa nos resultados 

convertendo a massa de gramas para quilos. 

2. Coloque o bloco de madeira em uma superfície lisa. Pegue o barbante que possui um clipe em cada ponta e 

conecte-o ao gancho no bloco de madeira. Posicione o bloco de forma ao barbante seguir pela superfície e 

passar pela roldana. Conecte o outro lado com o clipe no gancho do copo de plástico. Ver figura explicativa. 



 

3. Segurando a base do copo, adicione uma colher de pedregulhos. Solte o copo. Se o bloco não deslizar, 

segure o copo e acrescente mais uma colher de pedregulhos e solte. Repita a operação até o bloco deslizar 

quando você soltar o copo. 

4. Remova aproximadamente uma colher de pedregulhos do copo. Usando os pedregulhos retirados, repita o 

processo do passo 3, mas dessa vez utilize 2-3 pedrinhas de cada vez até o bloco deslizar. 

5. Remova o clipe do gancho do bloco de madeira. Determine a massa do copo com pedregulhos, barbante e 

clipes usando a balança. Anote na tabela 1. 

6. Monte o experimento novamente e repita os passos 4 e 5 mais quatro vezes, sempre anotando a massa  na 

tabela 1.  

7. Calcule a média da massa desses testes e anote na tabela 1. 

 

PARTE B – Força de atrito estática em um plano inclinado 

1. Posicione a rampa de forma inclinada. E cole, com fita adesiva, um transferidor ao lado da rampa. Ver figura 

explicativa. 

 

2. Posicione o bloco de madeira no topo da rampa.  Lentamente, mova a rampa para cima, aumentando o 

ângulo. 

3. Quando o bloco de madeira começar a escorregar, anote na tabela 2 o ângulo da rampa (use o transferidor). 

4. Abaixe a rampa e coloque o bloco de volta no topo da rampa. Repita o processo dos passos 2 e 3 mais 

quatro vezes e anote os resultados. 

5. Calcule a anote a média do ângulo na tabela de dados 2. 

Resultados                                                       

Massa do bloco de madeira _________g x       1kg         =  _________kg                                                                                                       

                                                                                 1000g 

Tabela 1 - Coeficiente da força de atrito estática em uma superfície plana 

Teste 1 
Massa em kg 

Teste 2 
Massa em kg 

Teste 3 
Massa em kg 

Teste 4 
Massa em kg 

Teste 5 
Massa em kg 

Média 
Massa em kg 

      

 



Tabela 2 – Coeficiente da força de atrito estática em um plano inclinado 

Teste 1 
Ângulo máximo 

Teste 2 
Ângulo máximo 

Teste 3 
Ângulo máximo 

Teste 4 
Ângulo máximo 

Teste 5 
Ângulo máximo 

Média 
Ângulo máximo 

      

 

Análise (mostre os cálculos quando necessário) 

1. Use a massa do bloco para calcular seu peso em Newtons. 

 

2. Use a média de massa da tabela 1 para calcular a força máxima de atrito entre o bloco e a superfície. Use 

força em Newtons. 

 

3. Faça um desenho da superfície plana e do bloco de madeira, incluindo vetores para representar as forças 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

4. Calcule o coeficiente de força de atrito estática entre o bloco e a superfície. 

 

5. Descubra como você poderia usar o arranjo de materiais desse experimento para descobrir o coeficiente de 

força de atrito cinética entre o bloco e a superfície. 

 

 

 

6. Use o peso do bloco calculado na questão 1 e a média do ângulo máximo da tabela 2 para calcular a força 

máxima de atrito entre o bloco e a superfície. Use força em Newtons. 

 

7. Use o peso do bloco calculado na questão 1 e a média do ângulo máximo da tabela 2 para calcular a força 

normal (N) que o bloco exerce na superfície. 

 

 

 

8. Faça um desenho da montagem do segundo experimento, incluindo vetores para representar as forças 

envolvidas. 

 

 

 

9. Calcule o coeficiente de força de atrito estática entre o bloco e a rampa. A maneira mais fácil de fazer isso é 

utilizando a tangente da média de ângulo máximo da tabela 2. 

 



10. Compare o coeficiente calculado na questão 4 com o da questão 9. Os valores são iguais? Deveriam ser 

iguais? Explique. 

 

 

 

Questão extra: Observe os métodos utilizados nos experimentos. Que tipo de fatores podem afetar a precisão dos 

seus resultados? 
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