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1. RESUMO 

 
O trabalho em questão aborda a determinação do coeficiente de atrito entre 

superfícies de peças produzidas por impressoras 3D, cujos polímeros utilizados são 

PLA e ABS. Uma das vantagens desta medição é proporcionar a catalogação deste 

coeficiente de atrito destes polímeros e através de pesquisas científicas, contribuir 

para a sociedade acadêmica, científica e áreas da indústria de forma efetiva. 

2. INTRODUÇÃO 

 
 

A indústria cresce cada vez mais e a tecnologia da impressão 3D utilizada 

em processos de fabricação ou desenvolvimento de novos produtos aumenta 

gradativamente, tanto que, saber sobre o coeficiente de atrito de materiais utilizados 

neste ramo, garantirá a contribuição para a literatura em geral como artigos, 

análises, estudos e experimentos futuros. 

Segundo os autores Young e Freedman (2003) “quando um corpo está em 

repouso ou desliza sobre uma superfície, podemos sempre decompor as forças de 

contato em componentes perpendiculares e paralelos à superfície”. Chamamos o 

vetor componente perpendicular à superfície de força normal e a representamos pelo 

símbolo N. Chamamos de o vetor componente paralelo à superfície, força de atrito. 

Os polímeros que serão demonstrados e catalogados seus coeficientes de 

atrito, tanto o PLA (polylactic acid ou poliácido láctico) que vem substituindo os 

plásticos convencionais em diversas aplicações, quanto o ABS (acrylonitrile 

butadiene styrene ou acrilonitrila butadieno estireno) têm sido referência em projetos 

de impressão 3D. 

3. OBJETIVO 

 
O projeto em questão tem como objetivo principal a determinação do 

coeficiente de atrito entre superfícies de peças produzidas em impressoras 3D que 

utilizam os polímeros PLA e ABS como matéria prima. Para tanto, tem-se como 

objetivos intermediários a comparação com o coeficiente de atrito entre o polímero 

PLA e uma madeira através de uma simulação real. 



 

4. METODOLOGIA 

 
Os materiais utilizados para determinação do coeficiente de atrito foram:  

PLA e ABS. O Acrilonitrilo Butadieno Estireno, também denominado ABS, é um 

polímero estirênico (Canevarolo Jr, 2006) amorfo que possui propriedades como 

fluidez, resistência térmica, resistência ao impacto e seu custo acessível.  Já o PLA  

é um polímero sintético termoplástico que possui propriedade biodegradável, sua maior 

vantagem para algumas de suas aplicações, como na área médica (parafusos, 

implantes absorvíveis, entre outros) e substituinte do PET na área de embalagens para 

bebidas (Fechine, 2013). 

O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa científica se deu 

através de experimento em bancada, com a utilização de alguns instrumentos de 

medição. Após coleta de dados, foram aplicados modelos matemáticos nos mesmos 

com o objetivo de determinar o coeficiente de atrito estático e dinâmico, para isso será 

necessário decompor as forças que atuam no sistema, bloco-plano inclinado 

conforme mostra a figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 – Descrição de forças em um plano inclinado 

Sendo:  

P = força peso  m= massa do corpo de prova  𝜃 = ângulo do plano      
inclinado 

 μ= coeficiente de atrito N= força normal  g = aceleração da 
gravidade 

 Tabela 1 – Descrição dos componentes do plano inclinado 

 
Baseada na figura acima, podemos dividir as fórmulas entre o plano X e Y. 

De acordo com a 2ª Lei de Newton, temos para os componentes em Y o coeficiente 

estático conforme mostra na equação 1 abaixo, que será nulo, pois o bloco não se 

move nem para baixo e nem para cima:    𝑵 = 𝒎 . 𝒈 . 𝐜𝐨𝐬 𝜽        (1) 

            
 
                     



Para os componentes em X, vemos que quando o movimento da peça se inicia, 

envolvemos a aceleração da peça, conforme equação 2 e então teremos a 

decomposição dos componentes em X, então: 

𝒎 . 𝒈 . 𝒔𝒆𝒏 𝜽 −  𝝁 . 𝑵 = 𝟎             (2) 

Substituindo a força Normal, obtemos a equação 3: 

𝒎 . 𝒈 . 𝒔𝒆𝒏 𝜽 −  𝝁 . 𝒎 . 𝒈 . 𝒔𝒆𝒏 𝜽 = 𝟎  (3) 

Chegando na equação 4, onde temos: 

μ = 
𝒎.𝒈.𝒔𝒆𝒏 𝜽 

        𝒎.𝒈.𝒄𝒐𝒔𝜽          
=

𝒔𝒆𝒏 𝜽 

        𝒄𝒐𝒔𝜽          
= 𝒕𝒈 𝜽    (4) 

 

Logo, temos base para modelar os dados obtidos com a medição real 

sempre levando em consideração que o 𝜇𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 ≤ 𝜇𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
Para desenvolvimento e simulação real em experimento, foi impresso 3 

corpos de prova no material PLA para medição do coeficiente de atrito, conforme 

mostra as figuras 2, 3  e 4 abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

Figura 2 – Peça 1          Figura 3 – Peça 2      Figura 4 – Peça 3 

Dimensões: 30 x 30 x 6  mm   Dimensões: 31 x 22 x 15  mm  Dimensões: 30 x 30 x 15 mm 

Massa: 2,83 g          Massa: 3,44 g     Massa: 6,33 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Para efetuar a simulação desta catalogação, utilizou-se os seguintes 

instrumentos: 

Balança analítica de escala única: marca Shimadzu, modelo AUY220 com 

precisão de ±0,1mg para obter a massa dos corpos de prova; 

Paquímetro: marca Vernier Caliper com ±0,05mm de divisão para obter as 

dimensões dos corpos de prova; 

Plano inclinado: Completo Kersting II com ajuste de ângulo de forma manual 

para efetuar os testes, com adaptação de uma tabua de madeira no plano. 

O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa científica se deu 

através de experimento em bancada, com a utilização de alguns instrumentos de 

medição. Após coleta de dados, foram aplicados modelos matemáticos nos mesmos 

com o objetivo de determinar o coeficiente de atrito estático e dinâmico, para isso será 

necessário decompor as forças que atuam no sistema, bloco-plano inclinado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Abaixo está a tabela de resultados obtidos com as medições e simulações                    

em bancada: 

 

Peça 1 Peça 2 Peça 3 
Dimensões: 30x30x6 mm (±0,05mm) 

massa = 2,83g (±0,00005g) 
Dimensões: 30x22x15 mm (±0,05mm) 

massa = 3,44g (±0,00005g)    
Dimensões: 30x30x15 mm (±0,05mm) 

massa = 6,33g (±0,00005g)  

Calculando o coeficiente de atrito 
estático com â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥  = 13° : 

 

µe = 
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃
=

𝑠𝑒𝑛 13

cos 13
= 0,23 

 

Calculando o coeficiente de atrito 
estático com â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥  = 18° : 

 

µe = 
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃
=

𝑠𝑒𝑛 18

cos 18
= 0,32 

 

Calculando o coeficiente de atrito 
estático com â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥  = 12° : 

 

µe = 
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃
=

𝑠𝑒𝑛 12

cos 12
= 0,21 

Calculando o coeficiente de atrito com 
ângulo = 20° : 
 

𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃. µ. m. g. cosθ = m. ax 
2,83 . 10 . 0,34 . µ . 2,83 . 10 . 0,93 = 2,83 . 15,16 

9,62 . µ . 26,32 = 42,9 
 

µ =
42,9

253,20
= 0,17 

 

Calculando o coeficiente de atrito com 
ângulo = 20° : 
 

𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃. µ. m. g. cosθ = m. ax  
3,44 . 10 . 0,34 . µ . 3,44 . 10 . 0,93 = 3,44 . 17 

11,7 . µ . 31,99 = 58,48 
 

µ =
58,48

374,28
= 0,16 

 

Calculando o coeficiente de atrito com 
ângulo = 20° : 
 

𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃. µ. m. g. cosθ = m. ax 
6,33 . 10 . 0,34 . µ . 6,33 . 10 . 0,93 = 6,33 .  13,44 

21,52 . µ . 58,87 = 85,08 
 

µ =
85,08

1266,88
= 0,07 

Tabela 2 – cálculos e resultados preliminares 
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