
Roteiro 29 – Determinação Experimental do Coeficiente De 
Dilatação Linear

INTRODUÇÃO
A variação em qualquer dimensão de um sólido, como o seu comprimento, largura 

ou espessura, é chamada de dilatação térmica. Se o comprimento desta dimensão linear  
é L, a variação na temperatura Δθ causa uma variação no comprimento ΔL. Observa-se 
de resultados experimentais  que,  se Δθ é suficientemente pequeno,  esta variação no 
comprimento ΔL é proporcional à variação de temperatura Δθ e ao comprimento original L. 
A constante que relaciona essas duas grandezas é o coeficiente de dilatação linear, que 
possui diferentes valores para diferentes materiais. 

OBJETIVOS
1. Determinar o coeficiente de dilatação linear de uma barra metálica;
2. Relacionar  a  variação  de  comprimento  sofrida  por  uma  barra  em  função  da 

variação de temperatura experimentada pela mesma;
3. Relacionar  a  variação  do  comprimento  sofrida  por  uma  barra  em  função  do 

comprimento inicial da mesma.

PREPARAÇÃO
• Em que condições um objeto sofre dilatação?
• O que é dilatação linear?
• Qual a diferença entre dilatação linear, superficial e volumétrica?
• Qual a equação que prevê a dilatação térmica de um sólido?

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

MATERIAL NECESSÁRIO
• dilatômetro linear de precisão (1);
• dois termômetros com escala até 100°C (2);
• balão volumétrico de 300 ml (3);
• 50 ml de água quente;
• fonte térmica (bico de bunsen ou lamparina) (4);
• tela de amianto com tripé para bico de bunsen (5);
• três tubos metálicos (cobre, alumínio e latão) (6);
• duas rolhas com furação longitudinal (7);
• uma pinça com mufa (8);
• mangueira (9).

MONTAGEM
1. Observe que o relógio comparador possui um anel recartilhado ao seu redor, gire-o 

levemente para a esquerda e para a direita,  constatando que a escala externa 
acompanha estes movimentos e que cada traço da mesma equivale a 0,01 mm.

Instruções  para  leitura  da  escala:  Pressione  levemente,  com  o  dedo,  a  ponteira  do 
comparador e constate que: o ponteiro grande se desloca rapidamente, para cada volta  
executada, o  ponteiro  menor se desloca de um dígito (cada divisão na escala menor 
equivale a um milímetro), isto é, se o ponteiro pequeno estiver entre os dígitos 1 e 2 e o  
ponteiro grande estiver marcando o segundo traço após o 20, leremos uma variação de 
1,22 mm.
2. Solte o manípulo de fixação, coloque a haste de latão no dilatômetro sem encostá-



la no relógio comparador.
3. Fixe o balão volumétrico à pinça com mufa, coloque 80 ml de água no seu interior e 

faça as conexões (com mangueira) conforme a Figura 1.

Figura 1 – Esquema de montagem.

4. Introduza os termômetros e verifique se as passagens na região das rolhas não 
ficaram obstruídas.

5. Com  cuidado,  avance  a  haste  metálica  até  tocar  na  ponteira  do  relógio 
comparador. Alinhe a haste metálica corretamente e aperte o manípulo recartilhado 
existente no topo do alinhador.  Esta operação,  por mais cuidado que se tome, 
acarretará  (e  deve  acarretar)  um  pequeno  deslocamento  do  ponteiro  maior, 
garantindo que o extremo da haste metálica, realmente, está tocando na ponteira 
do indicador. Acerte o “zero” da escala maior girando o anel recartilhado do relógio 
comparador.

6. Posicione o suporte com o balão volumétrico sobre a tela de amianto com tripé 
logo acima do bico de bunsen. 

Atenção: Não aqueça o balão volumétrico diretamente com a chama do bico de 
bunsen. Use a tela de amianto.

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
1. Inicie suas atividades com a barra de cobre. Determine o comprimento inicial (L0) 

da haste (trecho que terá influência sobre a leitura do relógio) desde a ponteira do 
comparador até o centro do fixador.

2. Determine a temperatura inicial θ0 do sistema.
3. Ative  a  fonte  térmica  e  aguarde  para  que  os  vapores,  percorrendo  o  circuito, 

atinjam os termômetros (certifique-se que o balão volumétrico está sobre a tela de 
amianto). Espere o equilíbrio térmico e leia as temperaturas de entrada e saída dos 
vapores. 

4. Determine a temperatura média final da haste (θ).
5. Determine a variação de temperatura sofrida pela haste.



6. Verifique a variação de comprimento ΔL, sofrida pela haste de latão.
7. Ainda com a barra de cobre, refaça os itens 3.1 a 3.6 para valores de L 0 igual a 

400, 350 e 300 mm. Para tanto, a cada variação de L0, remova a haste metálica do 
aparelho com um pano, torne a esfriá-la na água fria ou com um pano molhado,  
solte o parafuso que segura o alinhador existente sob a base, e o transfira para o 
orifício  existente  na  marca  do  comprimento  inicial  desejado  (deste  modo 
“diminuiremos”  o  comprimento  inicial  da  barra).  Torne  a  montar  o  conjunto  e 
determine a variação ΔL sofrida.

OBS: Procure manter a temperatura inicial θ0 constante. Anote o valor da temperatura 
ambiente média θ0.

8. Organize os dados obtidos para a barra de cobre, L0, θ0, θ, Δθ e ΔL em uma tabela.
9. Repita  os  itens  3.1  a  3.6  para  as  barras  de  alumínio e  latão,  considerando 

comprimento inicial de 500 mm. 

ANÁLISE DE DADOS
1. Faça um gráfico do comportamento do ΔL, sofrido pela haste de cobre, em função 

do seu comprimento inicial L0, para uma mesma variação de temperatura.
2. Com base no gráfico levantado, classifique o comportamento de ΔL em função de 

L0 (para uma dada temperatura). Represente, matematicamente, a relação entre 
ΔL e L0.

3. Fazer um gráfico de ΔL x Δθ com os resultados obtidos para L0 = 500 mm para as 
barras de Cu, Al e latão.

4. Obter as equações para cada uma das curvas encontradas no item anterior.
5. O que significa o coeficiente angular destas retas? Quais são seus valores?
6. Com os dados obtidos determine o valor do coeficiente de dilatação linear de cada 

barra utilizada e seu respectivo desvio. Para isso faça uso da equação matemática 
para a dilatação linear dos sólidos.

7. Compare  os  valores  encontrados  nos  itens  4.5  e  4.6  e  comente  suas 
semelhanças/diferenças.

8. Ainda, a partir  do resultado do item 4.6 e do auxilio de uma tabela apropriada, 
identifique/certifique o material de que é constituído à haste metálica.
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