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Prof. Marco Polo

Prática 6: Dilatação térmica

Introdução

Nosso objetivo é estudar a dilatação linear de corpos com a variação da temperatura.

Prática 6.1: Experimento que usa a pasta térmica

(a) Primeiramente meça o comprimento da barra na temperatura ambiente. Anote também a
posição inicial do ponteiro do dilatômetro e a temperatura ambiente. A temperatura da
barra metálica do dilatômetro deve ser medida com um termômetro. Use a pasta térmica
para melhorar a condução de calor entre a ponta do termômetro e a barra. Descreva esse
procedimento no relatório.

(b) Usando uma vela, aqueça a barra. É importante que a barra seja aquecida uniformemente
através de todo o seu comprimento, caso contrário teremos regiões com temperaturas di-
ferentes. É interessante aquecer o máximo posśıvel, porque o termômetro pode demorar a
atingir o equiĺıbrio térmico quando a barra estiver resfriando. Descreva esse procedimento
no relatório.

(c) Com o aumento da temperatura, podemos ver facilmente a dilatação da barra. Uma vez
que a barra esteja aquecida o suficiente, apague a vela e deixe resfriar. Observe se a
temperatura está caindo conforme a barra está se contraindo. Caso seja observado que
a temperatura lida no termômetro continua aumentando e o corpo já está se contraindo,
então o equiĺıbrio térmico ainda não foi atingido. Nesse caso, espere até que isso ocorra
antes de iniciar as medidas.

(d) Inicie as medidas anotando a posição do ponteiro do dilatômetro para cada variação de 3,
4 ou 5 oC. Faça uma tabela com essas medidas, onde uma coluna deve ser ∆T (diferença
entre a temperatura da barra e a temperatura ambiente) e a outra deve ser ∆L (diferença
entre o comprimento da barra e o seu comprimento na temperatura ambiente). Coloque
a tabela no relatório.

(e) Usando os dados da tabela anterior e o papel milimetrado, faça o gráfico de ∆T em
função de ∆L. Anexe o gráfico ao relatório.

(f) Usando o método dos mı́nimos quadrados sem o uso do computador, obtenha a equação da
reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos. A partir da inclinação da reta, obtenha
o coeficiente de dilatação térmica da barra. Coloque tudo no relatório.
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Prática 6.2: Experimento que usa a água aquecida

(a) Primeiramente meça o comprimento da barra na temperatura ambiente. Anote também a
posição inicial do ponteiro do dilatômetro e a temperatura ambiente. A temperatura da
barra metálica do dilatômetro deve ser medida com um termômetro.

(b) Aqueça a água do recipiente até uma temperatura entre 90 e 100 graus. Espere até a barra
dilatar até seu comprimento máximo. Quando a dilatação cessar, desligue o aquecedor
e observe o resfriamento, com consequente contração da barra. Esse resfriamento inicial
é muito rápido, de forma que será dif́ıcil medir a temperatura e a posição do ponteiro
simultaneamente. Dessa forma, espere a temperatura baixar uns 10 ou 20 graus para
começar a fazer as medidas. Descreva esse procedimento no relatório.

(c) Inicie as medidas anotando a posição do ponteiro do dilatômetro para cada variação de 3,
4 ou 5 oC. Faça uma tabela com essas medidas, onde uma coluna deve ser ∆T (diferença
entre a temperatura da barra e a temperatura ambiente) e a outra deve ser ∆L (diferença
entre o comprimento da barra e o seu comprimento na temperatura ambiente). Coloque
a tabela no relatório.

(d) Usando os dados da tabela anterior e o papel milimetrado, faça o gráfico de ∆T em
função de ∆L. Anexe o gráfico ao relatório.

(e) Usando o método dos mı́nimos quadrados sem o uso do computador, obtenha a equação da
reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos. A partir da inclinação da reta, obtenha
o coeficiente de dilatação térmica da barra. Coloque tudo no relatório.

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR





F́ısica Experimental I - 2016.1 - Prática 6 4

Anotações

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR


