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ATRITO é a resistência a movimentação 
durante deslizamento ou rolamento, que 
é experimentada quando um corpo sólido 
se move tangencialmente sobre outro no 
qual está em contato.

A força resistiva que age na direção 
oposta a direção do movimento é 
chamada de força de atrito.
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Há dois tipos de atrito:

 Atrito seco;

 Atrito fluido.’
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Atrito seco;

Também chamado de atrito de 
“Coulomb” descreve a componente 
tangencial da força de contato que existe 
quando duas superfícies se movem, ou 
tendem a se mover, uma relativa a outra.
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Atrito fuido;

Descreve  a componente tangencial da 
força de contato que existe entre 
camadas adjacentes em um fluido que 
estão se movendo a diferentes 
velocidades relativas uma em relação a 
outra como em um líquido ou gás entre 
superfícies de apoio.
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Atrito fuido;

Descreve  a componente tangencial da 
força de contato que existe entre 
camadas adjacentes em um fluido que 
estão se movendo a diferentes 
velocidades relativas uma em relação a 
outra como em um líquido ou gás entre 
superfícies de apoio.
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Pode-se ainda fazer uma diferenciação entre:

➔ Força de atrito estático, Festático,  que é o 
valor da força tangencial necessária 
para iniciar o movimento;

➔ Força de atrito dinâmico , Fdinâmico, que é 
o valor da força tangencial necessária 
para manter o movimento relativo.

A força de atrito estático ou é maior ou igual a 
força de atrito dinâmico.
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Ângulo de atrito

➔ Para certas aplicações é mais útil defnir 
atrito estático  em termos do ângulo 
máximo antes do qual um dos corpos 
irá iniciar o movimento:

➔ é o ângulo da horizontal e 
➔ µ é o coefciente de atrito estático 

entre os corpos

Atrito   DEFINIÇÃO

tanθ = µ



Ângulo de atrito

Atrito   DEFINIÇÃO

Fig. Medição de atrito usando o teste do plano inclinado



ATRITO NÃO É UMA 
PROPRIEDADE DO 
MATERIAL, É UMA 
RESPOSTA DO SISTEMA.
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Atrito   DEFINIÇÃO

Fig. Força tangencial em função do tempo ou deslocamento. Fstatic 
é a força de atrito estático necessária para iniciar o movimento e 
Fkinetic é força de atrito dinâmico necessária para manter o 
movimento.



A força conhecida como ATRITO pode ser 
defnida como:  a resistência encontrada 
por um corpo ao se mover sobre outro.

Pode ser:

➔ Deslizamento
➔ Rolamento
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W W

F F

Uma força, F, é necessária para 
causar movimento por (a) 
rolamento ou (b) deslizamento.



A razão entre a força de atrito e a carga normal 
é conhecida como coefciente de atrito, 
conhecida pelo símbolo µ

 
A magnitude da força tangencial é descrita pelo 
coefciente de atrito, que pode variar sobre 
uma grande faixa: 0,001 – 10

Para materiais mais comuns deslizando ao ar 
 → µ apresenta faixa mais estreita 0,1 - 1
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W

Fat



AS LEIS DE ATRITO

1. A força de atrito é proporcional a carga;
2. A força de atrito é independente da área aparente;

3. (Coulomb, 1785) A força de atrito é independente 
da velocidade de deslizamento.

Atrito  LEIS DE ATRITO

F1 = F2  = F3

F1
F2

F3



AS LEIS DE ATRITO

São inteiramente empíricas

Confiabilidade variável
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Para explicar estas leis empíricas, é assumido 
que:

1. A força de atrito é proporcional a área real de 
contato, A.

2. A área real de contato é proporcional a força 
normal,W.

Assim, a força de atrito depende  da área real 
de contato e, portanto, independente da área 
aparente e a força de atrito é proporcional a 
força normal.
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Estas três leis afrmam que a razão da 
força de atrito pela força normal, também 
chamada de coefciente de atrito 
dinâmico, µ=F/W, é uma constante, que 
não muda com a variação de W, Aap e V, 
ou seja, independente de W, Aap e V.
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AS LEIS DE ATRITO

Têm

Confiabilidade variável
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1ª lei (F=µ.W) – verdadeira para muitas 
condições de deslizamento com ou sem 
lubrifcação
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Variação do coefciente de atrito, µ, com a normal, W, para o 
deslizamento de aço sobre alumínio ao ar, sem lubrifcação

Variação de 
cerca de 106 
X



Atrito  LEIS DE ATRITO

Variação do coefciente de atrito, µ, com a normal, N, para o 
deslizamento de um cobre sobre cobre ao ar, sem lubrifcação

Quebra do flme de 
óxidos na superfície do 
cobre
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Variação do coefciente de atrito, µ, com a normal, N, para o 
deslizamento de um aço inoxidável  AISI 440C sobre uma liga de 
NiAl ao ar, sem lubrifcação

Aumento da rugosidade da 
superfície e uma grande 
quantidade de  fragmentos 
de desgaste (‘debris’) são 
responsáveis pela redução 
no atrito



Polímeros não obedecem muito 
bem a 1ª lei
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2ª lei  - força de atrito é independente da Aap

(2ª lei menos explorada que a 1ª, mas bem 
comprovada para maioria dos materiais – com exceção 
dos polímeros)

Variação do coefciente de atrito, µ, com a área aparente de 
contato para madeira sobre uma superfície de aço, sem lubrifcação

W = 
cteVariação de 
cerca de 
250X
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O coeficiente de atrito pode não permanecer 
constante para materiais macios, tais como 
polímeros, e para superfícies muito lisas e 
limpas (superfícies na qual a área real de 
contato é efetivamente igual a área aparente). 

Por exemplo: o coeficiente de atrito do pneu de 
um automóvel sobre a superfície da estrada 
aumenta com o aumento da largura do pneu.



3a lei (Fat independente Vd) menos fundamentada.

Observações:  
(coef. atrito estático) µs > (coef. atrito dinâmico) µd 

Uma vez estabelecido deslizamento 

para muitos sistemas, µd é aproximadamente 

independente da Velocidade de deslizamento, Vd, 
para uma larga faixa, embora a altas Vd (ordem de 
dezenas ou centenas de m/s)  

 µd  ↓com ↑Vdeslizamento
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A terceira lei de atrito geralmente não é válida. O μ 
cinético em função da velocidade de deslizamento 
geralmente tem uma inclinação negativa.

Fig. Variação do µ com Vd para o titânio deslizando sobre titânio a 
uma carga normal de 3 N. 



Atrito  LEIS DE ATRITO

3ª lei  - força de atrito é independente veloc. 
deslizamento (3ª lei geralmente não é válida)

W = 
cte

Variação de 
cerca de 
250X

Fig. Variação do  µ com Vd para o bismuto e o cobre deslizando 
contra eles mesmo. 



Atrito  LEIS DE ATRITO

Em resumo:
As duas primeiras leis geralmente são obedecidas 
em uma pequena porcentagem em muitos casos. 
Deve ser destacado que o μ   é estritamente 
constante somente para um dado par de materiais 
em deslizamento sobre um conjunto de condições 
operacionais (temperatura, umidade, força normal 
e velocidade de deslizamento. Muitos materiais 
apresentam dependência da carga normal, 
velocidade de deslizamento e da área aparente 
sobre os coefcientes de atrito estático e cinético 
em contato a seco ou lubrifcado. Portanto, 
quaisquer valores apresentados devem ser 
usados com cuidado!



TEORIAS DE ATRITO
Muitos investigadores → interação mecânica entre 
asperidades → maior responsável força de atrito
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Diagrama esquemático ilustrando os princípios por trás do modelo de Coulomb para atrito de 
deslizamento. A topografia da superfície é aproximada por uma geometria de dente de serra. 
Com o deslizamento de A para B trabalho é feito contra a força normal. A força normal faz um 
trabalho igual para mover a superf. de B para C



Modelo envolvendo dissipação de energia é 
essencial

➢Metais e cerâmicas → deformação plástica

➢Polímeros → comportamento viscoelástico

Atrito  TEORIAS DE ATRITO

Modelos para atrito de deslizamento



Maioria das teorias de atrito de deslizamento → 
trabalho de Boden e Tabor (Cambridge, UK, 1930-
1970):

Fontes das forças de atrito

 Força de adesão,
 Força de deformação.

Adesão – desenvolvida nas áreas reais de contato 
entre as superfícies (junção das asperidades).
Deformação – sulcamento/riscamento das 
asperidades mais macias pelas mais duras.

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO



É conveniente tratá-las separadamente

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Fat.Resultante = Fadesão + Fdeformação 

Considerando que não há interação entre os 
processos de deformação e de adesão durante 
o deslizamento.

µResultante = µadesão + µdeformação 



Atrito adesivo
Termo de adesão → Forças atrativas operam nas 
asperidades
(metais pressionados não aderem) 

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Experimento para ilustrar a adesão entre metais. Um bastão de aço ou bronze ‘limpo’ é 
pressionado e levemente torcido sobre uma superfície de um bloco de índio recentemente 
lixada. É necessário força considerável para destacar o bastão do bloco e fragmentos de 
índio aderem a superfície do metal (Hutchings, 1992).



Adesão não é observada em condições comuns 
por duas razões:

  Superfícies são cobertas por óxidos e flmes 
adsorvidos que enfraquecem a adesão;

  Deformação elástica ao redor das asperidades 
gera tensão sufciente para quebrar as 
junções das asperidades durante o alívio da 
carga.
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Evidências experimentais e modelamento 
teórico sugerem que quando dois metais 
diferentes deslizam um sobre o outro a 
junção das asperidades (solda) será mais 
forte que o material mais fraco levando a 
um arrancamento do material mais macio 
pelo mais duro.
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Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Processo de transferência de metal durante a adesão



Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Processo de transferência de metal durante a adesão



Componente da adesão

Fat.adesão =  A.s

A – soma de todas as áreas de contato das 
asperidades;
 s – tensão de cisalhamento das junções.

W ≃ A . H   
(contato entre asperidades predominantemente 
elástico ou plástico → Areal → linearmente 
proporcional a carga aplicada).
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µadesão = Fat.ad / W   →   s / H  

(junção falha no material mais fraco s e H 
deste material).

Para metais

H ≃ 3 . Y     (Y – tensão de escoamento)
Y = 1,7 a 2 tensão de escoamento no cisalhamento 

puro (s)
H ≃ 5 . S

µadesão ≃ s / H  =  s / 5.s  =  0,2 
(componente da adesão)

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO



Componente da deformação

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

F tangencial para 
movê-la → pressão do 
fluxo (H) x área de 
seção do sulco

Modelo para a componente da deformação para o 
atrito, no qual uma asperidade cônica de semi-ângulo  
indenta e desliza sobre uma superfície de um material 
plasticamente deformável (Hutchings, 1992).

µdeformação = Fdef / W

µdeformação =< 0,1



Componente da deformação
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Assim,

µtotal = µadesão + µdeformação 

 µtotal = 0,2  +  0,1

Para metal deslizando sobre metal 

µdef = desprezível → µtotal = 0,2 
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Tabela de valores típicos de coeficiente de atrito estático, µs, para combinações de metais 
deslizando ao ar e sem lubrificação. Convém destacar que os valores de µs dependem das 
condições precisas do teste e estes valores devem ser tomados apenas como grosseiramente 
representativos (Hutchings, 1992).



A discrepância  dos valores observados é 
tão grande que outros efeitos devem ser 
considerados:

 Encruamento;
No modelo idealizado foi considerado 

que o material possui fuxo plástico 
constante, ou seja, não encrua.

Encruamento tende a aumentar µad → difícil de 
quantifcar

 Crescimento de junção.

Possivelmente o efeito mais importante

Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO



Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Crescimento de junta/junção

● No modelo proposto, foi assumido  que 
a Ar é determinada somente pela força 
normal, que não é afetada pela força 
tangencial → muita simplifcação

● Deformação plástica é determinada 
pelo critério de escoamento → 
considera tanto a força normal como a 
tensão de cisalhamento atuantes. 
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Crescimento de junta/junção

p1 < p0 → para que o material permaneça no ponto de 
escoamento → Área tem que aumentar → 
crescimento de junta/junção 

Ponto de 
escoament
o
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Crescimento de junta/junção  - aplicando critério 
de Tresca

 

Considerando a presença  de um flme 
interfacial

 

Quando a interface tem a mesma tensão de 
cisalhamento do material (τ0/τi = 1) → µ = infnito
Para interfaces mais fracas → µ = fnito → cai 
rapidamente com a redução de (τ0/τi )

τ0 - Tensão de escoam. 
por cisalh. material 
τi - Tensão de cisalh. 
interfacial 

F – força tangencial
A – área real de 
contato
p0 – tensão de 
escoam.
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Crescimento de junta/junção

Fig. Variação do coef. de atrito, µ, com a razão entre a 
tensão de cisalhamento da interface e tensão de 
cisalhamento do material (i/0). 

 



Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

● Modelo de asperidade separada do 
substrato por flme interfaciais fracos  
de tensão de cisalhamento τi → 
  Força de atrito determinada pelo cisalhamento do 

flme

  Força normal suportada pela deformação plástica 
da asperidade

 

Esta eq. é importante → forma de reduzir o atrito
Se um flme de baixa resistência ao cisalhamento pode 
ser  colocado entre duas superfícies o coef. atrito pode 
ser abaixado → este princípio é a base da ação de 
lubrifcantes.
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rugosidade

rugosidade

Método do campo das linhas de cisalhamento 
máximo Asperidade 

rígida

Plano rígido-plástico
Adesão µ ≈ 1

sem adesão µ = cotg 



t/K

Atrito    ATRITO EM METAIS

Considerando um modelo com interface com menor 
resistência ao cisalhamento:



ATRITO EM METAIS
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Atrito ATRITO DE DESLIZAMENTO

Tabela de valores típicos de coeficiente de atrito estático, µs, para combinações de metais 
deslizando ao ar e sem lubrificação. Convém destacar que os valores de µs dependem das 
condições precisas do teste e estes valores devem ser tomados apenas como grosseiramente 
representativos (Hutchings, 1992).



➔ IMPORTANTE → µ depende das 
condições nas quais é medido

 µd < µs

Metais ‘limpos’ em alto vácuo → 
contato → forte adesão
➢ Não precisam ser atomicamente limpos 
→              aquecimento sufciente;

➢ µ alto → 2 – 10 ou mais. Forte adesão 
quando ocorre deslizamento;
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● Fortes ligações metálicas na interface → 
transferência de metal;

●  Sem contaminante interfacial → crescimento 
da junta limitado pela ductilidade do material;

●  Deslizamento em condições de ultra alto 
vácuo → espaço → projetos especiais 
(Lubrifcantes sólidos e flmes metálicos fnos);

●  Maioria das aplicações → metais deslizam 
contra outros no ar;

●  µ bem menores que no vácuo →  0,5 < µ < 
1,5;
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●  Ouro → valores altos de µ → não forma óxidos 
→ junção forte;

●  Outros metais  → formam flmes óxidos (1 – 10 
nm) rapidamente;

●  Atrito entre óxidos ou entre óxido e superfície 
metálica é menor.

 óxido atua como flme de baixa tensão 
de cisalhamento;

 sua baixa ductilidade limita o 
crescimento de junta ou junção.

Atrito ATRITO EM METAIS



Atrito    ATRITO EM METAIS

Efeito do oxigênio sobre o atrito do ferro puro. No vácuo, o valor de µ é muito alto; com o aumento 
da concentração de oxigênio o coeficiente de atrito cai.



Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido

Variação do coeficiente de atrito com a força normal para cobre deslizando contra cobre, ao ar, 
sem lubrificação (Hutchings, 1992).



Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido

Variação do coeficiente de atrito e do potencial de contato com a distância de deslizamento em 
ensaio de pino sobre disco de um aço rápido contra esfera de aço AISI 52100 de 10 mm de 
diâmetro, com força normal de 47 N, ao ar, sem lubrificação.



Transição comum em outros metais:

●   Al → µ varia de 0,8 a 1,2 com a quebra do 
flme óxido;

●   Cd → µ quase não se altera com a carga;

●  Alguns metais macios e dúcteis  como o Sn e 
In → contato metálico mesmo a baixas cargas 
→ alto µ;  (flme facilmente penetrado devido 
a baixa resistência do substrato);

● Cr → flme de óxido fno e forte.

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



Metais dissimilares e ligas
●  Em geral, µ  bem < para ligas do que metais puros;
●  µ dos aços varia muito com composição, 

microestrutura e carga;

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido

Variação do coeficiente de atrito com a força normal para aço deslizando contra aço, ao ar, sem 
lubrificação. Os resultados são mostrados para dois diferentes aços comuns ao carbono, com C de 
0,4% (linha cheia) e 0,3 % (linha tracejada) (Hutchings, 1992).

Disposição das camadas 
de óxidos:

Fe2O3

Fe3O4

FeO



● Efeito constituintes em menores quantidades 
pode ser marcante como resultado de 
segregação superfcial;

 Por ex.: Al no aço segrega na superfície
➢ no vácuo → aumenta µ
➢ no ar → diminui µ (óxido de Al)

 Segregação superfcial → forma de mudar 
propriedades de atrito de uma liga com 
pequena modifcação na sua composição 
(Tab.1b).
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Bronze ao chumbo, ferro fundido cinzento, 
cobre-chumbo → contra aço de baixo C → 
baixo µ;
(mesma razão, contém fases que promovem 
flmes interfaciais  fnos de baixa resistência ao 
cisalhamento)
 Bronze-chumbo → camada de chumbo;
 Ferro fundido cinzento → camada de grafte;
➢ Cobre-Chumbo

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



Atrito    ATRITO DE DESLIZAMENTO

 Segregação na superfície → forma de mudar 

propriedades de atrito de uma liga com 
pequena modifcação na sua composição 
(Tab.1b).
 Bronze ao chumbo, ferro fundido cinzento, 

cobre-chumbo → contra aço de baixo C → 

baixo µ;

 Bronze-chumbo → camada de chumbo;

 Ferro fundido cinzento → camada de grafte;

 Cobre-Chumbo → dispersão de Pb metálico.
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●  Com o aumento da temperatura:
● Mudança nas propriedades
  mecânicas;
● Taxa de oxidação maior;
● Mudanças de fase.

Temperatura influencia no comportamento da 
deformação plástica

Infuenciam 
comportam.  
   do atrito

Atrito    ATRITO EM METAIS: Efeito da temperatura



Em ultra alto 
vácuo

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para vários metais puros deslizando contra 
eles mesmos em ultra alto vácuo: (a) metais CFC; (Hutchings, 1992).

CFC → mudança 
na taxa de 
encruamento 
(maior a baixas 
temperaturas);

Atrito  ATRITO EM METAIS: Influência da temperatura



Atrito  ATRITO EM METAIS: Influência da temperatura

Em ultra alto 
vácuo

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para vários metais puros deslizando contra 
eles mesmos em ultra alto vácuo: (b) metais CCC; (c) metais HC (Hutchings, 1992).

 CCC → transição coincide com a transição dúctil-frágil;



Em ultra alto 
vácuo

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para vários metais puros deslizando contra 
eles mesmos em ultra alto vácuo: (c) metais HC (Hutchings, 1992).

 HC →→ propriedades mecânicas não se alteram 
signifcativamente.

dúcteis

ductilidad
e 
limitada

Atrito  ATRITO EM METAIS: Influência da temperatura



Dependência do coeficiente de atrito com a temperatura para aços inoxidáveis austeníticos 
deslizando contra níquel puro ao ar. As duas curvas relatam os dados quando as amostras estão 
aquecendo e subsequentemente resfriando (Hutchings, 1992).

Atrito  ATRITO EM METAIS: Influência da temperatura



 Comportamento similar nos aços;

● Uma camada de Fe3O4 proporciona 
menor coefciente de atrito do que 
Fe2O3;

● O tipo de óxido predominante  que se 
forma → depende: 

➢ Temperatura;
➢ Composição da liga;
➢ Atmosfera.

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



Transformação de fase, pelo seu efeito nas 
propriedades mecânicas do material, pode 
resultar em grandes mudanças no atrito

● Efeito mais drástico → fusão;
● Aumento da adesão e ductilidade → 
aumento do atrito;
● Redução da resistência ao cisalhamento → 
redução do atrito (metais → Vd >100 m.s-1, 
ski sobre gelo ou neve) ;

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



Variação do coeficiente de atrito com a velocidade de deslizamento para o bismuto e cobre contra 
contra eles mesmos (Hutchings, 1992).

Alta velocidade de 
deslizamento → fusão 
localizada → baixo µ

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



(aderência
)

Cobalto no vácuo

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para cobalto deslizando contra contra ele 
mesmo no vácuo (Hutchings, 1992).

Transformação da 
fase HC (baixa 
ductilidade) para fase 
CCC (dúctil)

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



(aderência
)

Cobalto no vácuo

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para Sn deslizando contra Sn. A adição de 
pequena quantidade de Bi suprime a transformação alotrópica (Hutchings, 1992).

Adição de Bi suprime 
a transformação 
alotrópica

Estanho cinza – 
cúbico – estrutura 
de diamante Estanho branco – 

TCC
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(aderência
)

Variação do coeficiente de atrito com a temperatura para a liga Cu3Au, no vácuo, que exibe 
transformação ordem-desordem a 390 °C  (Hutchings, 1992).

Transformação 
ordem-desordem

Estrutura ordenada
Maior mód. Elast. e 
maior dureza

Atrito   ATRITO EM METAIS: Ruptura do filme de óxido



ATRITO EM 
CERÂMICAS

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



● Cerâmicos → materiais inorgânicos 
com ligações iônicas e covalentes, 
englobam óxidos, carbonetos, nitretos, 
graftes, cimentos e concretos, cermets 
(cerâmica envolvida numa matriz 
metálica) vidros e vidros cerâmicas. As 
ligações atômicas são muito estáveis 
e resultam em alto ponto de fusão e 
alta estabilidade química.

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



●  Cerâmicas de engenharia → Combinam 
baixa densidade com excelentes propriedades 
mecânicas (alta resistência, dureza, rigidez) 
até altas temperaturas.

Exemplos típicos:

➢ Si3N4   - nitreto de silício;
➢ SiC     - carbeto de silício;
➢ Al2O3  - alumina;
➢ Zr2O3    - zircônia (cúbica e/ou tetragonal).

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



➔ Podem ser puras, mas geralmente contém aditivos;
 Materiais cerâmicos como revestimentos fnos sobre 
substratos de outros materiais: TiN, Diamante  → Propr. 
tribológicas atrativas.

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



●  Principal diferença entre cerâmicas e metais → 
natureza das forças interatômicas;
●  Cerâmicas → ligações iônica ou  covalente;
●  Metais → ligações metálicas.

●  Ligação iônica (MgO ou Al2O3) → estrutura com 
pequeno número de sistemas de deslizamento 
independentes – menos de 5 necessários;

●  Ligação covalente (SiC, TiC, diamante) → 
discordâncias ‘estreitas’ se movem sobre alta 
tensão embora existam 5 sistemas de 
deslizamento.

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



●  Cerâmicos
●  Fluxo plástico limitado a temperatura 
ambiente e ductilidade muito menor que os 
metais;

●  Contato das asperidades → elástico;
●  Crescimento de junta não ocorre;
●  µ nunca atinge valores de metais ‘limpos’ 
na ausência de oxigênio;

●  Grande variabilidade de µ;
●  Valores típicos: 0,25 – 0,8 (cerâmica-
cerâmica).

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



●  Apesar da inércia química, a superfície das 
cerâmicas estão sujeitas a reações 
triboquímicas que levam a formação de flmes e 
modifcam o comportamento do atrito.

●  Cerâmicas não óxidas  ao ar  → formam flmes  
óxidos;

●  Si3N4 , SiC, TiN, TiC → Oxigênio

●  Cerâmicas óxidas → reagem  com a água;
● Al2O3, Zr2O3 → camadas hidratadas

●  Composição da atmosfera influencia o atrito → 
comumente observado em materiais cerâmicos

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



Ilustração do efeito do ambiente sobre  o coeficiente de atrito de Nitreto de silício. Os valores de µ 
são derivados de um ensaio de pino sobre disco a velocidade de 150 mm/s, nos ambientes 
indicados (Hutchings, 1992).

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



●  2º fator → sob algumas condições pode 
ocorrer fratura frágil.

●  Intergranular → cerâmicas policristalinas;

●  Transgranular → condições severas.

●  Fratura leva ao aumento do atrito → 
dissipação de energia no contato de 
deslizamento.

Atrito ATRITO EM CERÂMICAS



Temperatura interfacial → 
efeito no processo 
triboquímico → responsável 
por mudanças no  µ

ATRITO EM CERÂMICAS Influência da Velocidade

Variação do coeficiente de atrito com a velocidade de deslizamento para SiC e Si3N4 deslizando 
contra si mesmo ao ar (Hutchings, 1992).



ATRITO EM SÓLIDOS 
LAMERARES

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR



Material com estrutura lamelar → baixo µ → lubrifcantes sólidos;
 Grafte → forma alotrópica do carbono;
 Dissulfeto de molibdênio (MoS2);

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR

Estrutura do (a) grafite e (b) dissulfeto de molibdênio (MoS2 ).



● Lig. química nas camadas → covalentes e fortes;
●  Entre as camadas → consideravelmente mais 

fracas;
●  Grafte → energia de ligação entre as camadas 

1/10 a 1/100 daquela dentro das camadas;
●  MoS2  → ainda mais fracas que no grafte (forças 

de van der Waals);
●  Anisotrópicos (propried. mecânicas e físicas);

●  Menor resistência ao cisalham. no plano basal;
●  Baixo µ associado a estrut. lamelar e a ligações 

interplanares fracas, mas outros materiais com 
estrut. semelhantes não apresentam baixo atrito.
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● µ grafte-grafte ou grafte-outros materiais 
ao ar (< 0,1) → Planos basais quase 
paralelos ao plano da interface após 
deslizamento (desal. ≈ 5°)

●  No vácuo ou atmosfera de nitrogênio seco → µ ≃ 10 x maior → grafte se desgasta 
rapidamente

●  Baixo atrito e desgaste → dependem da 
presença de oxigênio, vapor d’água ou 
outros vapores condensáveis.

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR



Taxa de desgaste da grafte sob diferentes 
gases

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR

Taxa de desgaste de grafite em ensaios de deslizamento sob diferentes pressões parciais de 
vários gases.

Oxigênio → efeito similar ao do vapor d’água, mas a pressões cerca de 100 x maiores.



Pressão de 
oxigênio

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR

Variação do coeficiente de atrito para o grafite e o MoS2 com concentração de oxigênio (pressão de 
ar).



● Algumas características do comportamento do grafte 
ainda não estão bem entendidas → adsorção de 
certas moléculas é necessária para baixo coefciente 
de atrito;

● Adsorção de gases → reduz adesão → reduz o atrito 
(poucas moléculas são necessárias para produzir este 
efeito)

● MoS2 → µ intrinsecamente baixo
● Adição de vapores → µ sobe;
● Vapor orienta cristais → µ sobe;
● Outros materiais com estrutura lamelar 
● Dissulfeto de tungstênio, fluoreto de grafte, cloreto 

de cádmio e iodeto de chumbo → baixo µ;
● Mica e hidróxido de cálcio → alto µ.

Atrito   ATRITO EM SÓLIDOS COM ESTRUTURA 
LAMELAR



ATRITO EM 
POLÍMEROS

Atrito   ATRITO EM POLÍMEROS



● Polímeros possuem módulo de elasticidade 
menor que os metais e cerâmicos, da ordem 
de 1/10  ou menos.

● Resistência também é menor;
● Frequentemente utilizados em aplicações de 

deslizamento contra superfícies mais duras;
● O contato entre polímeros ou entre um 

polímero e um metal geralmente é 
predominantemente elástico e cria 
camadas de transferência;

ATRITO EM POLÍMEROS



● Propriedades mecânicas fortemente 
dependentes do tempo; 

● Comportamento viscoelástico;
● Formação e comportamento de 

camadas de transferência são fatores 
importantes no atrito e desgaste destes 
polímeros.

ATRITO EM POLÍMEROS



●  Contato entre polímeros ou polímero metal  
predominantemente elástico;

●  E/H → determina a extensão da plasticidade 
no contato;
●  Metais → E/H = 100 ou maior;
●  Polímeros → E/H = 10;

(HDPE, LDPE, PTFE, nylons, PMMA, resinas epóxi, 
borracha)

Atrito       ATRITO EM POLÍMEROS: Mecanismos

Geometria da 
asperidade
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●Outros fatores de influência no atrito → 
(dependência das propriedades 
mecânicas do tempo) viscoelasticidade, 
grande aumento da tensão de 
escoamento com a taxa de deformação;
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Coefcientes de Atrito de alguns polímeros

Atrito      ATRITO EM POLÍMEROS

● µ polímeros-polímeros e polímeros-metais  
0,1 - 0,5



● Leis de atrito de Amontons não são muito 
aplicáveis;

➢ µ apresenta grande variação com a carga, 
velocidade de deslizamento e 
temperatura.

● Como nos metais, atrito atribuído a duas 
fontes:

➢ Deformação → dissipação de energia num 
grande volume ao redor da área de contato;

➢ Adesão → origina na interface.

Atrito       ATRITO EM POLÍMEROS



Atrito    ATRITO EM POLÍMEROS: Mecanismos

Origens do atrito associado com o deslizamento de uma asperidade lisa e dura sobre a superfície 
de um polímero.



Atrito ATRITO EM POLÍM.: PTFE



Influência da Atividade Química Superficial no Desgaste

Atrito     ATRITO EM POLÍM.: PTFE



RESUMINDO

Atrito



 O que causa o atrito?

● A nível microscópico, mesmo a superfície mais 
lisa possui pequenos picos de asperidades.

● As pontas destes picos são as únicas partes 
que tocam o outro material. 

● Somente uma porção muito pequena da 
superfície aparente está em contato com a 
outra superfície.

● Isto causa pressões extremamente altas nas 
partes que se tocam, fazendo com que as duas 
superfícies se tornem quase “soldadas” nos 
pontos de contato.

Atrito



Atrito



 O que causa o atrito?

● A área real de contato é proporcional a força 
normal pois os picos se deformam 
plasticamente quando a força é aplicada 
aumentando a área de contato.

● Deformação plástica: para mudar a forma 
permanentemente sem fratura.

● Outras razões menores para o atrito
● Adesão da superfície entre metais puros;
● Sulcamento de uma superfície pela mais 
dura;

●  Deformação elástica.

Atrito
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 Atrito ESTÁTICO X DINÂMICO
 O coefciente de atrito é diferente, quando os objetos 
estão em movimento relativo ou estáticos, como mostra 
o gráfco. µs é o coefciente de atrito estático e µk é o 

coefciente de atrito dinâmico

Atrito



 Atrito ESTÁTICO X DINÂMICO

 Por que?

●  O valor do coefciente de atrito estático 
ligeiramente maior resulta de irregularidades e 
contaminantes sobre as superfícies e, em 
geral, é menos preciso que o coefciente de 
atrito dinâmico.

●  Entre superfícies (muito) cuidadosamente 
limpas a diferença entre os dois coefcientes 
desaparece.

Atrito



FATORES QUE AFETAM O ATRITO

Atrito



➢ Rugosidade;
➢ Topografa da superfície;
➢ Estrutura cristalina;
➢ Encruamento e dureza;
➢ Módulo de elasticidade e cisalhamento;
➢ Tamanho de grão;
➢ Energia de superfície;
➢ Força normal;
➢ Velocidade de deslizamento;
➢ Ambiente;
➢ Temperatura.

Fatores que Afetam o Atrito



Rugosidade

Em superfícies muito lisas, Ar cresce 
rapidamente (e o atrito). Para superfícies 
muito rugosas o atrito é alto devido a 
necessidade de uma superfície ‘subir’ sobre 
as asperidades de outra superfície. 
Numa faixa intermediária de rugosidade, das 
superfícies de engenharia, o atrito é menor e 
quase independente da rugosidade.

Fatores que Afetam o Atrito



Topografa de Superfície

A infuência da topografa da superfície sobre 
a redução de atrito não é bem estabelecida.

Fatores que Afetam o Atrito



Equipamento para medir atrito deve ser capaz 
de:

➢ Proporcionar movimento relativo entre dois 
corpos;

➢ Aplicação de carga normal;
➢ Medição da força tangencial de resistência ao 

movimento. 

Muitos aparatos comerciais controlam:
➢ Geometria da amostra;
➢ Carga;
➢ Velocidade;
➢ Temperatura;
➢ Ambiente.

Equipamentos para Medição de Atrito



Equipamentos para Medição 
de Atrito

Atrito



O equipamento mais comum é o pinos sobre 
disco
➔Pino estacionário (esfera fxa, ponta esférica ou 

plana);
➔Disco com movimento de rotação

Equipamentos para Medição de Atrito

Esquema de sistema de ensaio do tipo pino sobre disco.



Outros equipamentos importantes:

➔Pin on flat (movimento alternado);
➔Pin on cylinder (carga perpendicular ao eixo 
de movimentação);

➔Flats on  rotating cylinder (movimento 
alternado);

➔Crossed cylinder (cilindros cruzados);
➔Four ball.

Equipamentos para Medição de Atrito
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