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RESUMO 

O intuito deste trabalho é o de aprimorar a abordagem experimental dos 

conteúdos de Física no Ensino Médio, mais especificamente, a parte dos 

movimentos dos corpos, com foco na força de atrito e na determinação do 

coeficiente de atrito. Os três experimentos realizados são confeccionados com 

materiais de fácil acesso. O primeiro deles consiste em estudar a Força Normal, 

o segundo atrito estático. E por último fizemos estudos do atrito cinético, nessa 

etapa utilizamos o software Tracker que nos possibilitou obter dados mais 

precisos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Experimentação, Software. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to improve the experimental approach of Physics contents 

in high school, specifically the part of body movements, focusing on the friction 

force and the coefficient of friction. The three experiments carried out are made 

with easily accessible materials. The first of these is to study normal force, the 

second static friction. And finally we will study kinetic friction, in this stage we 

made use of Tracker software that allowed us to obtain more accurate data. 

 

Keywords: Physics Teaching, Experimentation, Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta desenvolvida neste trabalho é a de aprimorar a abordagem 

experimental dos conteúdos de Física no Ensino Médio, mais especificamente, 

trabalhando a parte dos movimentos dos corpos, com foco na força de atrito e 

na determinação do coeficiente de atrito.  

Sugerimos desenvolver o tema no primeiro ano do ensino médio, de modo 

que o assunto abordado seja menos abstrato e a aula requeira mais a 

participação do aluno, dois motivos que fazem os alunos se interessarem mais 

pelas aulas de física.  

Sabendo que a maior parte das escolas públicas não possuem laboratório 

de física os experimentos realizados são confeccionados com materiais de fácil 

acesso e baixo custo.  

Os três experimentos realizados nesse trabalho são simples e fácies e 

podem ser trabalhados em qualquer espaço do colégio, mesmo sem possuírem 

laboratórios. Os experimentos foram realizados em planos inclinados: o primeiro 

deles consiste em estudar a Força Normal de um corpo onde utilizamos uma 

balança digital para podermos medirmos a massa do corpo e por fim calcularmos 

a força normal. No segundo experimento estudamos o coeficiente de atrito 

estático dos corpos através de um suporte confeccionado com madeira e para 

mudarmos as superfícies usaremos lixas de madeira com diferentes rugosidades 

que foram coladas no suporte de madeira.  

E por último faremos estudos do coeficiente de atrito cinético, nessa etapa 

fizemos uso de tecnologia, como celulares e do software Tracker que nos 

possibilitou obter dados mais facilmente. 

Em cada um desses experimentos conseguimos tirar dados empíricos, o 

que torna o experimento não só demonstrativo. Assim podemos realizar os 

experimentos e através deles comprovarmos a física. A fim de mostrar ao aluno 

que ele pode calcular de forma simples problemas que aparecem nos exercícios 

dos livros, além de tornar a aula mais dinâmica. 
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Por fim esse trabalho é uma proposta para se estudar atrito, um tema de 

suma importância que está em nosso dia a dia, mas que é pouco explorado 

durante as aulas.  
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2 MOTIVAÇÃO  

 

O ensino de física, na Educação Básica, infelizmente tem tido grande 

dificuldade em aderir a novos métodos. Seja pela falta preparação das escola ou 

da pequena carga horária para um extenso conteúdo. O ensino de física tem se 

focado na transmissão de conteúdos sem utilização de ferramentas que o 

auxiliem o processo de ensino aprendizagem. 

 Ao entrar na sala para uma aula de física, a maioria dos alunos acabam 

por vivenciar uma aula monótona, dificultando a participação dos mesmos. Com 

isso, o desinteresse acaba por se tornar cada vez maior, pois as aulas de física 

acabam por resumir-se na memorização de equações e soluções de problemas, 

que não se aproximam da realidade. Esse método acaba gerando um 

preconceito com a matéria e por muitos esta é considerada uma matemática 

dificultada.  

 Sabe-se que os assuntos abordados nas aulas de física durante o Ensino 

Médio, são em sua maioria de difícil compreensão. Ao unir isso com os 

problemas acima citados. Acaba por dificultar ainda mais o aprendizado e dilui o 

interesse dos discentes.  

A utilização da experimentação tem a capacidade de tornar o ensino de 

física mais dinâmico e estimulante. Esse método acaba sendo uma solução para 

o desinteresse do aluno. 

“É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao 

longo de todo o processo de desenvolvimento das competências em 

Física, privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes 

formas e níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do 

conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o 

hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável (MEC, 

2002)”. 

 

 Apesar de ser interessante que a escola possua um laboratório de física, 

sabemos que a maioria das escolas da rede pública não os possuem. Isso não 

impede que as mesmas utilizem um método experimental.  
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“Muitas vezes, experimentos simples, que podem ser realizados em 

casa, no pátio da escola ou na sala de aula, com materiais do dia-a-

dia, levam a descobertas importantes” (BRASIL, 1998). 

 Com a utilização de materiais de baixo custo aumentamos a participação 

do aluno, pois o mesmo pode auxiliar na montagem do experimento ou até 

mesmo confeccioná-lo sozinho. Auxilia a diminuir a abstração do conteúdo e com 

isso facilita a contextualização do mesmo por parte do aluno.  

“Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em 

primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma relação 

entre sujeito e objeto. O tratamento contextualizado do conhecimento 

é recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de 

espectador passivo” (PCN, 1999) 

 

Nos focamos em pesquisar a experimentação voltada para o estudo do 

movimento dos corpos, mais especificamente no atrito durante o movimento.  

Pois é um assunto que está envolvido no dia a dia dos alunos em geral, 

independentemente de sua cultura ou condições socias. Por exemplo, todos os 

alunos se locomovem, escrevem e veem objetos sendo arrastados. Como ele 

está presente no cotidiano se torna mais fácil a contextualização, mas não vemos 

tal assunto ser tão abordado durante as aulas. Uma das possíveis razões está 

relacionada com a falta de tempo para poder ministrar as aulas, de forma que o 

tema acaba sendo tratado de forma rápido e pouco explorado. 

O foco principal deste trabalho é fazer uma proposta para trabalhar a 

determinação do coeficiente de atrito através da experimentação. Conteúdo 

este, que tem uso constante de equações e ângulos, dificultando o interesse dos 

alunos pois os mesmos não gostam de utilizar muito de equações. Com o intuito 

de facilitar ainda mais a compreensão usamos software, Tracker, que nos 

permite obter dados mais precisos, além de estimular o aluno com novas 

tecnologias, como celulares, computadores. 

Na Tabela 1, analisamos livros didáticos da educação básica, os cinco 

livros são do volume 1 e todos os livros estão na lista do PNLD - 2015. Fizemos 

uma observação em relação a experimentação, dados históricos, 

contextualização com o dia a dia e interdisciplinaridade. Apenas três das 
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editoras: Ática, Moderna e Edições SM, possuem propostas para 

experimentação, apesar de ser um dos critérios eliminatórios, no âmbito do 

PNLD 2015.  

“Experimentos didáticos realizáveis em ambientes escolares típicos, 

previamente testados e com periculosidade controlada, ressaltando a 

necessidade de alerta acerca dos cuidados específicos para cada 

procedimento. ” (PNLD, 2014) 

 

 As propostas sugeridas pelas três editoras, são simples e podem ser 

feitas dentro de sala, como recomendado no PNLD. Já a abordagem histórica é 

feita por apenas uma das editoras: Ática, tal assunto é importante devido a 

interdisciplinaridade, pois auxilia a despertar o interesse dos alunos pela física, 

favorece e facilita a contextualização. E por fim, analisamos se os livros 

possuíam contextualização com o cotidiano, e em todos os livros o tema é 

contextualizado sempre trazendo exemplos do dia a dia, como o atrito nas pistas 

de fórmula 1 ou a importância do atrito nas pistas de pouso. 

Na (Tabela 1), analisamos livros didáticos da educação básica, os cinco 

livros são do volume 1 e todos os livros estão na lista do PNLD - 2015. Fizemos 

uma observação em relação a experimentação, dados históricos, 

contextualização com o dia a dia e interdisciplinaridade. 
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Autor Livro Editora 
Dados 

histórico 
Experimentos Contextualização 

Claudio Xavier e 

Benigno Barreto 

Física Aula 

Por Aula 
FTD Não  Não  Sim 

José Roberto C 

Piqueira 

Wilson Carron 

José Osvaldo de 

S Guimarães 

Física Ática Sim Sim  Sim 

Gloria Martini 

Walter Spinelli 

Hugo C. Reis 

Blaidi Sant’Anna 

Conexões 

com a Física 
Moderna Não Sim Sim 

Angelo 

Stefanovits 

Ser 

Protagonista 

Física 

Edições 

SM 
Não Sim  

Sim 

 

Tabela 1  Analise do tema de força de atrito nos Livros com seus autores, editoras, se há dados histórico, 

experimentos e contextualização da força de atrito.  
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3 UM APANHADO HISTÓRICO DO ATRITO 

 

Durante a Idade da Pedra nossos antepassados atritavam diversos 

materiais Figura1, tais como pedras ou pedaços de madeira, com o objetivo de 

produzir fogo. Porém, o que não passava por suas cabeças é que o mesmo 

fenômeno que era realizado naquele momento era o mesmo ato realizado ao 

caminhar, segurar suas armas e que hoje nos permite andar de bicicleta e 

escrever. “Esse fenômeno é denominado força de atrito e existe entre duas 

superfícies que entram em contato uma com a outra” (STEFANOVITS, 2013). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
O primeiro estudioso do atrito foi Leonardo Da Vinci (1452-1519), que a 

partir do final do século XIV iniciou seus estudos sobre essa força que age 

contrariamente à direção do movimento. Na época não se dava tanta importância 

a este lado do desenvolvimento de Da Vinci Figura 2, que até o século XX era 

apenas conhecido com um grande artista, fato que resultou em uma forma de 

anonimato sobre os indícios que já haviam sido estudados sobre o tema.  

 

 

 

 
Figura 2 Leonardo da Vinci 

Fonte: www.museutec.org.br 

Figura 1: Homens das cavernas atritando ferramentas para 
produzirem fogo 

Fonte: www.alogicadosabino.wordpres 
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 Em 1938, pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma 

exposição sobre os trabalhos do então, somente, artista, foi descoberto seus 

estudos sobre o atrito, e a partir de seus trabalhos de engenharia que foram 

encontrados concluiu-se que Da Vinci não era apenas genuíno em seus 

trabalhos artísticos, mas que sua inteligência e capacidade iam muito além do 

que a arte, era expandido para as áreas das pesquisas em exatas.  

Leonardo Da Vinci, em seus estudos, fora das artes e dentro de suas 

pesquisas científicas, onde as mais expressivas foram sobre rolamentos, 

determinação da força de atrito em planos horizontais e inclinados, o estudo de 

uma força nas áreas de aparente aplicação, a medida da força de atrito em 

sistemas com polia e o torque devido ao atrito num cilindro. Ele compreendeu o 

fenômeno que atrapalhava ou impedia o movimento dos corpos em 

determinadas superfícies. O responsável por dificultar o movimento é uma força 

que existe quando há contato entre tais superfícies e é chamada de atrito.  

Através de seu trabalho ele pôde notar que o atrito depende da natureza 

das superfícies em contato, a intensidade da interação dos corpos e também da 

topografia dos materiais, além de formular duas leis empíricas de extrema 

importância para os estudos do assunto: “essas leis baseiam-se nas afirmações 

que o atrito é diretamente proporcional à carga aplicada e é independente da 

área aparente de contato” (SINATORA, 2005). Tais ideias foram reformuladas 

um século depois por Amontons (1663-1705), que por muito tempo foi 

considerado o pioneiro no estudo sobre o assunto, isso até encontrarem os 

trabalhos de Da Vinci.  

Na Figura 3 encontramos experimentos realizados por Leonardo Da Vinci 

que mostra onde o mesmo encontrou explicações sobre o atrito existente entre 

as superfícies que eram colocadas em contato uma com a outra.  

Leonardo Da Vince reconheceu a importância da resistência da fricção 

não só nos sólidos, mas também nos fluidos. Dessa maneira tornou-se o pioneiro 

na pesquisa sobre o atrito e realizou a primeira formulação do coeficiente de 

atrito. “Ele montou equipamentos Figura 3 sujeitos a fricção a fim de estudar o 

assunto” (SILVA, 2013). “Além de estabelecer a importância da lubrificação na 
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diminuição do atrito. Essas contribuições foram relevantes para o estudo da 

tribologia1  (RATI, 2007)”. 

 

Após os estudos e pesquisa de Da Vinci demorou-se a realizar pesquisas 

significantes no ramo do atrito, tais foram retomadas séculos após, com a busca 

científica de Coulomb (1785), que por sua vez deu uma definição mais exata 

sobre o tema. Entretanto, com o passar do tempo foi-se tendo maiores interesses 

sobre o assunto iniciado pelo conhecido artista. Em meados de 1960, as 

pesquisas que eram realizadas com bases em estudos em engenharia, 

passaram a ter como base a física, fazendo com que se desenvolvesse um 

conceito físico sobre atrito.  

Dentro das diversas pesquisas que vieram a ser realizadas com o passar 

do tempo depara-se com diferentes conceitos sobre o mesmo assunto abordado, 

esses conceitos podem ser visualizados na Tabela 2 descrita por (SINATORA, 

2005) em seu trabalho Tribologia: Um regate histórico e o estado da arte.  

 

 

                                            
1 Tribologia: estudo do desgaste, do atrito e da lubrificação  

Figura 3: Determinação da força de atrito desenvolvidos por Leonardo da 
Vinci.1490. (a) em superfícies horizontais e inclinadas; (b) considerando o 
efeito da área aparente; (c) utilizando uma polia; e (d) considerando o torque 
num cilindro. (NADI, SANTOS; 2007) 
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Autor Definição 
Unidade do 

atrito 

RABINOWICZ 1965 

Atrito é a resistência ao movimento que existe quando um 

objeto sólido é movido tangencialmente em relação à 

superfície de um outro que ele toca, ou quando se faz uma 

tentativa de produzir este movimento. 

Força (N) 

DIN 50281, 

1977UETZ, 1986 

Atrito é a grandeza que se contrapõe ao movimento relativo 

de superfícies que interatuam (se tocam, interagem). Devido 

a esta interação, para a manutenção do movimento requer-

se uma energia. Esta energia é transmitida entre os 

elementos e transformada de energia cinética para outras 

formas. Uma das (destas) consequências é o desgaste. 

Preconiza a ocorrência de desgaste em decorrência do atrito. 

Energeia (J) 

 

MIKHIM 1986 

Atrito externo de sólidos é um fenômeno complexo 

dependente de vários processos que ocorrem nas áreas reais 

de contato e em camadas superficiais delgadas durante o 

movimento relativo de corpos. Entende-se por força de atrito 

tangencial (T) a resistência ao deslocamento relativo de 

sólidos a qual está direcionada no sentido oposto ao do 

deslocamento. 

Força (N) 

 

HUTCHINGS 1992 

 

A força conhecida como atrito pode ser definida como a 

resistência encontrada por um corpo que se move sobre 

outro. Esta definição ampla compreende duas importantes 

classes de movimento, deslizamento e rolamento define que 

força de atrito se aplica a deslizamento e rolamento. 

Força (N) 

 

WILLIAMS 1994 
Atrito é a resistência encontrada quando um corpo se move 

tangencialmente sobre o outro com o qual ele está em contato 

Força (N) 

 

METALS 

HANDBOOK V. 18 

1995 – (P, 8-9) 

Atrito é a força resistiva tangencial a interface comum entre 

dois corpos quando, sob a ação de forças externas, um corpo 

se move ou tende a se mover em relação à superfície do 

outro. Nota. O termo atrito é também usado incorretamente 

para denotar coeficiente de atrito. Isto é vago e impreciso a 

não ser que acompanhado pelos modificadores adequados 

como atrito a seco ou atrito cinético. 

Força (N) 

 

STACHCHOWIACK 

& BATCHELOR, 

2001 

Atrito é a dissipação de energia entre dois corpos deslizantes  

 
Energia (J) 

Tabela 2 Definições de atrito ao longo do tempo 
 Fonte: (SINATORA, 2005) 
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Com o passar do tempo, principalmente nos anos atuais viu-se que o atrito 

fazia com que houvesse um maior desgaste dos materiais que estavam em 

movimento e compunham grande parte dos equipamentos e máquinas que 

existiam, e são de uso da sociedade. A fim de se diminuir o atrito e 

consequentemente diminuir a corrosão dos materiais é necessário que haja uma 

espécie de lubrificação das superfícies que entram em contato uma com a outra. 

A tribologia é a disciplina que busca o estudo aprofundado sobre fricção a fim de 

que se encontre formas de diminuir o atrito e a corrosão de materiais através de 

lubrificação, dessa forma melhorando as tecnologias à nossa volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

4 A FORÇA DE ATRITO 

 

Imagine como seria frear um carro em uma pista de gelo, de certo não 

conseguiríamos tal façanha. Ao acionarmos o freio o carro deslizaria por toda a 

pista mas não pararia devido ao pequeno atrito entre o pneu e o gelo. Até mesmo 

acelerar sobre o gelo seria quase impossível, as rodas do carro iriam girar em 

torno de si e seria difícil sair do local. 

“O atrito é um fenômeno complexo, não totalmente compreendido, que 

surge da atração de duas moléculas de duas superfícies em contato. 

A natureza desta força é eletromagnética” (TIPLLER, 2009). 

Por mais lisas que sejam as superfícies elas possuem rugosidade, até 

mesmo o vidro que possui uma superfície uniforme e lisa possui rugosidade que 

não conseguimos observar a olho nu. Se aumentarmos microscopicamente as 

superfícies em contato veremos essas irregularidades na Figura 4.  

 

 

Figura 4: Superfície de dois corpos analisadas microscopicamente 

 
Ao arrastarmos as duas superfícies apenas as saliências microscópicas 

se tocam. “A área microscópica de contato é proporcional à força normal 

exercida entre as superfícies” (TIPLLER, 2009). 

Caminhar, dirigir e andar de bicicleta são tarefas do dia a dia que são 

fundamentais para nossas atividades. Podemos realizar tais tarefas graças à 

força de atrito se não fosse esta força seria impossível até mesmo ficarmos 

parados. O atrito possui suas vantagens e desvantagens, por exemplo como foi 

dito anteriormente os automóveis estão em movimento devido a atuação dessa 

força. No caso das máquinas ou de peças móveis, o atrito pode causar desgaste 



25 
 

excessivo em engrenagens e rolamentos. Para reduzir esses danos, é 

necessário o polimento das superfícies em contato ou uso de lubrificante. 

Vamos considerar um bloco sobre uma superfície plana e horizontal, ao 

aplicarmos uma força sobre o bloco, sentiremos uma resistência ao movimento, 

se essa força for pequena não conseguiremos tirar o objeto do repouso, essa 

resistência e chamada de força de atrito estático, Figura 5.  

  

 

Figura 5: O bloco continua em repouso, pois a força  �⃗⃗�  aplicada está equilibrada com a força de atrito 

estático 𝑭𝒂𝒕𝒆
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , assim como a a força normal �⃗⃗�  e a força peso �⃗⃗�   

  

 Ao aumentarmos a força exercida no bloco sentimos um aumento na força 

de atrito estático dessa forma o corpo ainda permanece em repouso Figura 6. 

 

Figura 6: A força normal �⃗⃗�  e a força peso �⃗⃗�  estão em equilíbrio. E aumentando a força aplicada a força 
de atrito estático também aumenta 

 
Se continuarmos aumentando a força aplicada a força de atrito estático 

atingirá seu máximo e será vencida, logo o objeto entrará em movimento, mesmo 

com o objeto em movimento podemos sentir uma resistência menor que a 

anterior. Essa resistência é denominada de força de atrito cinético (Figura 7), e 

está presente em objetos que estão em movimento. 
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Figura 7: Quando o corpo se move a força de atrito que atua sobre ele é o atrito cinético. A força 

normal �⃗⃗�  e a força peso �⃗⃗�  estão em equilíbrio 

 
 

 A intensidade força de atrito estático é maior que a intensidade da força 

de atrito cinético, para fazermos um objeto sair de sua inércia devemos aplicar 

uma força muito maior do que para manter seu movimento. Por exemplo, ao 

empurramos um carro enguiçado realizamos uma força muito maior para tirá-lo 

do repouso e após o carro entrar em movimento a força é bem menor que a força 

realizada anteriormente. A Figura 8 demonstra resultados experimentais e nele 

percebemos que a força aumenta até chegar a um maximo F⃗ emax  onde o corpo 

começa a se mover; quando ele entra em movimento, a intenidade da força 

diminui, tornando-se quase constante.  

 

 

Figura 8: Comportamento das forças de atrito estático 𝑭𝒔 e força de atrito cinético 𝑭𝒌        
Fonte: (HALLIDAY; 2008) 

 

Quando empurramos um corpo e ele permanece em repouso a força de 

atrito estático se equilibra com a força aplicada sobre ele, a força de atrito 

depende das superfícies em contato.  

A força de atrito estático possui um valor máximo, e ela é proporcional a 

força normal exercida entre as superfícies, matematicamente temos: 

Fate = μe N          (1) 
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Onde μe é o coeficiente de atrito estático e depende força normal 𝑁 das 

superfícies que estão em contato. 

 Se o corpo entra em movimento a intensidade da força de atrito diminui 

logo teremos um novo valor para tal força que será dado por: 

Fatc = μc N      (2) 

Onde μc é o coeficiente de atrito cinético e também depende das superfícies que 

estão em contato. Na tabela 3 estão dispostos alguns valores de coeficientes de 

atrito entre superfícies distintas. 

Material 𝛍𝐞 𝛍𝐜 

Gelo com gelo 0,01 0,03 

Teflon com teflon 0,04 0,04 

Madeira com madeira 0,25 a 0,50 0,20 

Aço com aço 0,60 0,60 

Aço com aço lubrificado 0,09 0.05 

Vidro com vidro 0,90 a 1,00 0,40 

Borracha com concreto 1,00 0,80 

Tabela 3: Valores do coeficiente de atritos estático 𝜇𝑒 e do coeficiente de atrito cinético 𝜇𝑐de diferentes 
materiais  
Fonte:(HALLIDAY, 2003) 

 

Os valores de μe e μc são encontrados experimentalmente e são dados 

entre duas superfícies. Além desses fatores possuímos outros que influenciam 

na medição desse coeficiente como a umidade do ar, temperatura, pressão 

atmosférica entre outros. 
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5 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

5.1 Experimentação da Força Normal 

Objetivo 

Nosso objetivo é estudar a força normal (N) atuando em um corpo, utilizando 

uma balança digital mediremos a massa e analisaremos o que acontece com a 

normal quando o corpo está em um plano inclinado.  

Material utilizado 

• Balança digital; 

• Massa aferida; 

• Transferidor de graus; 

Figura 9: Balança digital 

 

Procedimento 

O experimento foi realizado de maneira simples; posicionamos a balança 

em um ângulo de 0º com a superfície e colocamos a massa aferida sobre ela, 

registramos o valor medido. Em seguida, inclinamos a balança, Figura 10 

colamos a massa sobre o prato para que ele não desliza-se, em um ângulo de 

10º com a superfície e anotamos novamente o valor mostrado. Repetimos esse 

procedimento para diferentes ângulos de inclinação.  

A balança é um instrumento que nos permite medir a massa 

gravitacional dos objetos, ou seja, as balanças baseiam suas medidas 

basicamente, na leitura da força peso exercida pelos objetos sobre o 

equipamento, devido as deformações ou interações do próprio objeto 

com seus sensores (UFRGS).  
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Figura 10: Balança inclinada com a massa aferida posicionada sobre ela. 

Dessa maneira temos a Equação 3, que relaciona as grandezas 

necessárias para medir a massa de um objeto qualquer: 

m =
P

g
                      (3) 

Com o valor obtido na balança, torna-se possível calcular a força peso �⃗�  

exercida pelo objeto, sobre a mesma; levando em consideração a Equação 3.1; 

temos que a força peso �⃗� .  

P = m. g            (3.1) 

Sabemos que o objetivo deste trabalho é descobrir a força Normal 

atuando no objeto sobre a balança, no entanto, possuímos como dado 

experimental apenas a massa do objeto e a partir dessa conseguimos através 

da utilização da segunda lei de newton, obter valores para a Força peso, como 

dito anteriormente. Sabemos que é possível relacionar as forças normal e peso, 

como pode ser visto na Equação 3.2. 

|N| = |P|     (3.2) 

Sendo �⃗⃗�  a força Normal e �⃗�  a força Peso, no entanto esta relação é 

utilizada para um corpo que está em equilíbrio e apoiado no plano horizontal, 

contudo é necessário lembrar que utilizaremos um plano inclinado para o 

experimento como pode ser observado na Figura 11. Logo devemos levar em 

consideração as componentes da força peso que atuam sobre o bloco. 
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Em nosso experimento a massa aferida está em repouso, então a 

componente em x será igual a 0, com isso P⃗⃗ x = 0. O que nos facilita pois assim 

teremos que trabalhar apenas com a componente ao longo do eixo y, P⃗⃗ y , agindo. 

Através de cálculos de trigonometria, ou seja, podemos relacionar P⃗⃗  e P⃗⃗ y, como 

pode ser observado na Equações 3.3 e 3.4e: 

cosθ =
Py

P
                     (3.3) 

Py = Pcosθ                    (3.4) 

Usamos a Equação 3.4 para calcular a força normal correspondente as 

inclinações da balança. Os valores encontrados estão na Tabela 5. 

𝛉˚ Massa (Kg) N (N) 

0 0,102 0,999 

10 0,096 0,941 

20 0,085 0,833 

30 0,067 0,657 

40 0,051 0,499 

45 0,036 0,353 

50 0,022 0,216 

60 -0,017 -0,167 

70 -0,049 -0,480 

80 -0,087 -0,853 

90 -0,121 -1,186 

Tabela 4 Tabela 4 Inclinação da balança θ (˚), leitura da massa (kg) e a Normal (N) 

 

Figura 11 Diagrama de forças, força peso �⃗⃗�  , componentes da força peso 𝑷𝒙
⃗⃗ ⃗⃗   𝒆 𝑷𝒚

⃗⃗⃗⃗  ⃗ , força normal 𝑵 ⃗⃗⃗⃗  e 

força de atrito 𝑭𝒂𝒕
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ,  de um bloco em um plano inclinado. 
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 Para uma melhor visualização desses resultados construímos o Gráfico 

1, que representa como a inclinação da balança atua sobre a força Normal da 

massa aferida. 

 

Estudando os resultados nos deparamos com valores negativos. Isso nos 

mostra que não consideramos o peso do prato, fato que acontece muito em 

nosso dia a dia quando frequentamos restaurantes self service, onde muitas das 

vezes o peso do prato não é levado em consideração. 

Ao descontar o peso correto do prato, se a balança marcar, por 

exemplo, dez gramas por prato, e se o restaurante cobra R$ 20 o quilo, 

o consumidor já começa pagando R$ 0,20 pelo prato vazio. Se o 

restaurante vende mil refeições por dia, estará lucrando, ilegalmente, 

R$ 200. Na dúvida, peça para pesar o prato vazio antes de servir-se 

(IMETRO, 2006).  

Ao observamos a parte negativa dos valores percebemos que quando o 

a inclinação é de 90º o valor corresponde exatamente ao valor do prato. Para 

resolver nosso problema decidimos realizar o experimento outra vez, porém de 

maneira diferente, iremos tarar a balança, em cada inclinação, dessa forma o 

peso do prato não interferirá nos resultados, pois ao tararmos a balança estamos 

desconsiderando o peso do prato. 

Ao realizarmos o experimento novamente inclinamos a balança e a 

taramos, posicionamos a massa aferida sobre ela e medimos sua massa, 

repetimos tal procedimento para as demais inclinações, a fim de diminuirmos os 

erros causados no primeiro método.   
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Gráfico 1 Inclinação da balança dada θ˚ pela normal N 
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Calculamos novamente a força normal, que está atuando sobre a balança 

através da Equação 3. Os valores calculados podem ser observados na Tabela 

5. 

𝛉˚ Massa (Kg) N (N) 

0 0,102 0,999 

10 0,100 0,980 

20 0,094 0,921 

30 0,088 0,862 

40 0,076 0,745 

45 0,070 0,686 

50 0,064 0,627 

60 0,049 0.480 

70 0,034 0,333 

80 0,016 0,157 

90 0 0 

Tabela 5 Inclinação da balança θ (˚), leitura da massa (kg) e a Normal (N) 
 

 Podemos observar na tabela 5 que não há valores negativos, ou seja, o 

peso do prato não está influenciando os resultados do experimento. Por fim, ao 

inclinarmos a balança em um ângulo de 90º não haverá forças atuando sobre a 

balança e há um equilíbrio da massa aferida. 

 Para termos uma melhor análise fizemos o gráfico 2 dos resultados 

obtidos nessa etapa do experimento.   
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Estes experimentos em questão são propostas a serem trabalhadas 

dentro da sala de aula. Porém, para termos um melhor entendimento dos valores 

acima podemos fazer uma análise com a teoria. Dessa forma saberemos se o 

experimento é satisfatório e se os valores são consistentes.  

 Para os cálculos teóricos consideraremos a aceleração da gravidade 

como 9,8 m s2⁄  e a massa do objeto como 0,102kg. Aqui devemos levar em 

consideração a inclinação da balança.  

 Para calcularmos a força peso do objeto devemos levar em consideração 

o cosseno do ângulo, ou seja, calcularemos P⃗⃗ y, Equação 3.4.  

Py = Pcosθ 

Substituindo a Equação 3.1 na Equação 3.4, temos; 

Py = mgcosθ            (4) 

Calculamos os valores da força normal para os demais ângulos de 

inclinação, para tais cálculos utilizamos a Equação 4. Os valores obtidos estão 

na tabela 6.  

𝛉˚ Massa (Kg) P (N) 

0 

0,102 

0,999 

10 0,984 

20 0,883 

30 0,866 

40 0,766 

45 0,707 

50 0,642 

60 0.499 

70 0,342 

80 0,173 

90 0 

 Tabela 6  Inclinação da balança θ (˚), leitura da massa (kg) e o Normal (N) 

 

 Os valores da força normal vão diminuindo conforme aumentamos os 

ângulos de inclinação da balança o Gráfico 3 nos mostra curva função do ângulo. 



34 
 

 

Por fim, podemos comparar os três gráficos e analisarmos os resultados 

obtidos experimentalmente e teoricamente. 

 

Gráfico 4 Comparação das curvas experimentais, 1 e 2, e da curva teórica 3 

O Gráfico 4 nos mostra a comparação da curva experimental, da curva 

experimental corrigida e a curva teórica, notamos que a curva experimental 

corrigida coincide muito bem com a curva teórica. Esse resultado nos mostra que 

podemos calcular a normal de um corpo dentro de uma sala de aula utilizando 

apenas uma balança e uma massa qualquer, de jeito que o aluno possa assimilar 

a força peso e entender como ela age sobre o corpo em um plano inclinado. 

A curva experimental nos mostra o erro que cometemos ao não tararmos 

a balança em cada inclinação. Erro que vemos em nosso dia a dia e que passam 
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despercebidos quando não temos conhecimento da força peso agindo sobre a 

balança. 

No mesmo experimento colocamos a massa aferida sobre a balança e a 

prendemos com fita adesiva para que ela não entrasse em movimento quando 

inclinássemos a balança. Logo se não prendêssemos o objeto em que inclinação 

ele entraria em movimento? A partir desse pensamento realizamos um novo 

experimento para observarmos esse fenômeno. 

 

 

 

5.2  Descobrindo O Coeficiente De Atrito Estático 

Objetivo 

Temos por objetivo aprender o conceito básico de atrito estático através do 

contato entre duas superfícies de diferentes rugosidades.  

Material utilizado  

• Suporte de madeira 

• Bloco de madeira com uma de suas faces com lixa com granulação de 

220 

• Lixas de madeira com diferentes granulações, rugosidade (80,100 e 150) 

• Folha de papel A4 

• Transferidor 

• Balança digital 

 

 

Procedimento 

O experimento foi realizado de maneira simples, construímos um suporte 

que pode ser inclinado facilmente e com a ajuda de um transferidor medimos 

os ângulos de inclinação. 
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Colocamos o bloco de madeira sobre o suporte, agora sem prendê-lo com 

a fita, e inclinamos vagarosamente, como mostra a Figura 13, até que o bloco 

entre em movimento. Marcamos o ângulo em que o bloco começa a deslizar.  

Figura 13: suporte de madeira sendo inclinado 

 

Após a medição dos ângulos podemos calcular o coeficiente de atrito 

estático de cada medição realizada. Calcularemos o valor de μe da seguinte 

maneira: 

Ao observarmos a Figura 12 podemos estabelecer relações 

trigonométricas para descobrirmos o valor da constante. Partindo da 2ª Lei de 

Newton  

∑F⃗ = m. a⃗  

Figura 12 Materiais utilizados na experimentação: balança, bloco de madeira, suporte de 
madeira, lixas de diferentes rugosidades  
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Figura 14: Forças que atuam sobre bloco, força peso �⃗�  , componentes da força peso 𝑃𝑥⃗⃗  ⃗ 𝑒 𝑃𝑦⃗⃗  ⃗ , força normal 

𝑁 ⃗⃗⃗⃗  e força de atrito 𝐹𝑎𝑡𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, em um plano inclinado 

Podemos decompor a força Peso da seguinte maneira: 

Px = Psenθ 

Py = Pcosθ 

Como a força de atrito F⃗ ate está no eixo x faremos o somatório das forças 

nesse eixo. 

∑Fx
⃗⃗⃗⃗ = m. a⃗  

Px − Fate = 0 

Sabendo que  𝐹𝑎𝑡𝑒 = 𝜇 𝑁, assim: 

Px − Nμe = 0 

Calculando a normal N⃗⃗ , para isso faremos o somatório das forças no eixo 

y. 

N⃗⃗ −P⃗⃗ y = 0 

N = Py 

Substituindo N na equação anterior;  
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Px − Pyμe = 0 

Substituindo Px e Py 

Psenθ − Pcosθμe = 0 

Pcosθμe = Psenθ 

μe =
Psenθ

Pcosθ
 

μe =
senθ

cosθ
 

μe = tgθ 

Logo temos que o coeficiente de atrito estático é dado pela tg θ.  

Primeiramente, realizamos o processo com a base de madeira e blocos 

de diferentes superfícies. Os valores estão dispostos na Tabela 7. 

 

Base com superfície de madeira 

Superfície dos 

Blocos 

Ângulo (°) Média 

(°) 

Coeficiente de atrito 

estático 

Madeira 21 23 23 21 21 21,8 0,40 

Lixa de 600 24 25 25 25 26 25,0 0,46 

Lixa 150 40 41 41 41 40 40,6 0,85 

Lixa 100 44 46 45 46 47 45,6 1,02 

Lixa 80 49 49 50 49 49 49,2 1,16 

Tabela 7: Média dos ângulos de inclinação (º) para a base com superfície de madeira 

Podemos observar que os valores do coeficiente de atrito foram altos, mas 

devemos levar em consideração que tal experimento foi projetado de maneira 

usual e prática, além de não usarmos nenhum aparelho para fazer as medições.  
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Outra consideração a ser feita é que as lixas utilizadas são lixas para 

madeira, o que contribui que o coeficiente de atrito seja alto. E quanto maior o 

número da lixa a granulação é mais fina. Por isso para lixa de 600 o coeficiente 

de atrito é bem menor. 

Traçamos o (Gráfico 5) da média das inclinações em função do coeficiente 

de atrito estático calculado.  

 

Para base de madeira os resultados parecem ser satisfatórios, já que 

podemos fazer uma comparação com a (Tabela 3), que nos dá alguns valores 

de coeficientes de atrito, entre eles a madeira em que nos informa que o 

coeficiente de atrito está entre 0,20 a 0,50. Nosso valor encontrado 

experimentalmente está dentro das medidas tabeladas. 

 Repetimos o procedimento para outras bases com superfícies diferentes. 

Para modificar a superfície usamos lixas de diferentes granulações, colamos 

uma lixa de granulação 100, 150, 80. Os resultados se mostram Tabela 8. 

 Os resultados encontrados parecem ser satisfatórios, pois quanto mais 

grossa as lixas maiores são os coeficientes de atrito estático. 

 

 

 

 

 

    Gráfico 5 Coeficiente de atrito estático em função da média dos ângulos para base de madeira. 
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Base com lixa 100 

Superfície 

dos Blocos 

Ângulo (°) Média 

(°) 

Coeficiente de atrito 

estático 

Madeira 44 46 45 46 47 45,6 1,02 

Lixa de 600 24 25 25 25 26 25,5 0,47 

Lixa 150 33 34 31 36 34 33,8 0,66 

Lixa 100 32 31 31 33 31 31,6 0,61 

Lixa 80 47 47 51 52 47 48,8 1,14 

Tabela 8: Valores das médias dos ângulos de inclinação da base com lixa 100 e um bloco de diversas 

superfícies 

  No Gráfico 6 observamos o comportamento do coeficiente de atrito 

estático entre as superfícies, a maior rugosidade da lixa 80 gera maior atrito entre 

as superfícies. 

  

 
  

 

Gráfico 6: Coeficiente de atrito estático em função da média dos ângulos para base com 
lixa 100 
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5.3 Calculando O Coeficiente De Atrito Cinético Através Do Software 

Tracker 

Nessa seção utilizamos o software Tracker para calcularmos o atrito 

cinético de um bloquinho deslizando em superfícies distintas. 

O Tracker2 é um software gratuito de análise e modelagem de 

vídeos, projetado para ser utilizado no ensino de física. Entre as 

potencialidades deste programa, destacam-se a confecção 

rápida de gráficos a partir de dados obtidos nos vídeos e o ajuste 

de curvas para os fenômenos físicos em estudo (UFRGS).  

 

 

Objetivo 

 Estudar o atrito cinético através da utilização de um software, Tracker. 

Material utilizado  

• Suporte de madeira 

• Bloco de madeira  

• Lixas de madeira com diferentes granulações (80 e 150) 

• Transferidor 

• Trena 

• Celular ou câmera digital 

• Computador 

 

Procedimento  

O procedimento é similar ao experimento para calcular o coeficiente de 

atrito estático, mas nesse processo usaremos uma trena para medir o tamanho 

do suporte de madeira e filmaremos o bloco que escorregará sobre o suporte. 

                                            
2 http://www.physlets.org/tracker/ 
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O programa é bem simples de utilizar: devemos fazer upload dos vídeos 

para o computador e abri-los no Tracker, faremos a calibração com a fita métrica 

e o eixo cartesiano para termos uma noção das medidas, marcaremos as 

formatações e por fim os pontos do vídeo para analisarmos os dados em 

determinado frame como na Figura 13. Em nosso caso queremos descobrir a 

aceleração que o bloquinho adquire ao longo do tempo. O programa nos dará os 

valores da aceleração em cada ponto encontrado. 

 

5.3.1 Calculando o coeficiente para superfícies de madeira 
 

 Observando as medidas da aceleração no Gráfico 7. Os pontos obtidos 
têm uma variação relativamente alta, esperada devido ao método utilizado. Mas, 
excetuando o primeiro ponto (que foi considerado um erro grosseiro e retirado 
dos cálculos), podemos obter a aceleração fazendo a média dos dados. 

 

            Gráfico 7: Aceleração (m\s²) em função do tempo (s) 
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Faremos a média das acelerações para podermos calcular o coeficiente 

de atrito cinético.  

Fazendo a média da acelereção dos tempos temos: 

𝑎 = 2,652 𝑚\𝑠2 

A partir da aceleração podemos calcular o coeficiente de atrito cinético da 

seguinte forma;  

Como resultante das forças que agem sobre um plano inclinado; 

𝑃𝑥 − 𝑓𝑎𝑡𝑐 = 𝑚𝑎      (6) 

Considerando força de atrito dada por; 

𝑓𝑎𝑡𝑐 = 𝜇𝑐. 𝑁            

A força Normal e força Peso em um plano inclinado; 

fat = μc mgcosθ   (7)   

Px = mgsenθ          (8)   

Substituindo (7) e (8) em (6); 

mgsenθ − μcmgcosθ = ma 

Logo: 

a = g(senθ − μccosθ)     (9)        

O ângulo utlizado foi o de 30°, para o bloco sair do repouso o ângulo foi 

menor, com um média de 21,8°, mas para que ele continuasse em movimento 

foi necessário aumentar  a inclinação do suporte por isso utilizaremos o ângulo 

de 30°. 

Resolvendo a expressão (9) encontramos o valor do coeficiente de atrito 

cinético μc, assim. 
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μc =  tgθ −
𝑎

𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜃
             (10) 

μc =  tg(30°) −
2,652

9,8 . (𝑐𝑜𝑠 30°)
 

μc = 0,3  

Encontrado o valor do coeficiente de atrito estático, podemos fazer uma 

comparação entre o coeficiente de atrito estático e o atrito cinético calculados 

nesse trabalho. 

Para superfícies de madeira encontramos: 

𝛍𝐞 𝛍𝐜 

0,4 0,3 

Tabela 9: comparação dos coeficientes de atrito estático e cinético 

Na tabela 10 é possivel observar que os resultados encontrados foram 

satisfatório, já que pela teoria o coeficiente de atrito estático é maior que o 

coeficiente de atrito cinético. Logo nossos experimentos foram bem sucedidos. 

 

 

5.3.2 Experimento Para Superfície Com Lixa Mais Grossa (80) 

Realizamos o mesmo experimento descrito sação 5.3.1, mas com uma 

lixa com granulação maior, ou seja, uma lixa mais grossa.  

O gráfico 8 nos dá a aceleração em função do tempo, e mais uma vez 

percebemos que a reta não é uma constante mas ao analisarmos os valores da 

aceleração na notamos que os valores são bem próximos. 
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Gráfico 8: Aceleração (m\s²) em função do tempo (s) 

 

Calculando a média das acelerações: 

a = 1,5m\s2 

Tomando como valor de inclinação 48° calculamos o valor do coeficiente 

de atrito através da equação 10, temos: 

μc = 0,9 

O coeficiente de atrito encontrado é menor que o atrito estático, o que nos 

mostra que o experimento condiz com a teoria. A pouca diferença entre os 

coeficiente de atrito pode se dar ao fato de estarmos utilizando uma lixa para 

madeira, fator que aumenta o coeficiente de atrito entre as superfícies. 

 

𝛍𝐞 𝛍𝐜 

1,16 0,9 

Tabela 11: relação do coeficiente de atrito estático e atrito cinético da lixa de granulação 80 
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6 CONCLUSÃO  

  

 A utilização do método experimental para trabalhar o conteúdo de atrito 

mostra-se uma opção muito interessante para complementar a teoria e os 

exercícios. É importante destacar ainda, que a realização de experimentos em 

sala de aula estimula o interesse e a participação dos alunos. 

 Como utilizamos materiais de fácil acesso e baixo custo, facilitamos ainda 

a utilização dentro das escolas públicas que não possuem muita verba ou espaço 

como laboratórios.  

 Outro fator que preocupava, era a duração do experimento, pois se os 

mesmos fossem muito demorados e complicados além de ocupar muito tempo 

da aula atrapalharia, também, o cronograma. Tinha-se ainda a preocupação de 

desenvolve-lo de uma forma que o discente não ficasse entediado durante o 

processo. Contudo vimos que é possível sim fazê-lo em um curto espaço de 

tempo.   

 Utilizamos ainda como parte do processo experimental o uso do software 

e o próprio celular. Acreditamos que esta combinação nos proporciona uma 

metodologia diferenciada e que contribuirá de forma positiva para a formação 

dos alunos na Educação Básica. 

 Nesse trabalho vimos que é possível realizar tais experimentos, onde 

conseguimos calcular a Força Normal de um corpo e os coeficientes de atrito 

estático e cinético. Devemos levar em consideração alguns erros de medidas, 

que podem ter influenciado alguns resultados. Já que os experimentos foram 

produzidos com materias de fácil acesso e baixo custo e podem haver pequenas 

imperfeições, como, por exemplo, a bases de madeira não serem perfeitamente 

lisas. Mas os resultados obtidos nos experimentos respeitam as teorias e 

satisfazem nossos objetivos. 
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