
INTERVENÇÃO

Dilatação Térmica
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Na termodinâmica, dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento do volume de

um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento no grau de

agitação  de  suas  moléculas  e,  consequentemente,  aumento  na  distância  média  entre  as

mesmas. A dilatação ocorre de forma mais significativa nos gases, de forma intermediária

nos líquidos e de forma menos explícita nos sólidos, podendo-se afirmar que: Dilatação nos

gases>Dilatação nos líquidos > Dilatação nos sólidos (HALLIDAY, 2009).

Para  Hewitt  (2002)  os  experimentos  físicos  podem  ser  usados  para  mostrar  a

dilatação de forma mais evidente, que consiste de uma esfera, um anel, uma haste e uma

vela. A esfera, quando em temperatura ambiente, passa facilmente pelo orifício, quando

aquecemos a mesma, ela sofre expansão térmica, não passando mais pelo anel. Podemos

chegar ao mesmo resultado, mantendo a temperatura da esfera e resfriando o anel, que por

sua vez comprime, impossibilitando a passagem da esfera.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

https://pt.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume


O raciocínio lúdico para construir o saber referente à dilatação da matéria, com o

objetivo  de  assimilar  o  conteúdo  já  exposto  em  sala  de  aula  com  o  experimento.  A

elaboração  de  hipóteses  e  soluções  sobre  problemas  relacionados  à  dilatação,  e  ainda,

relacioná-los com os problemas do cotidiano. Aproveitar o tempo e espaço dispostos para o

desenvolvimento e construção de perguntas, que estejam ligadas ao que estão visualizarem

com o experimento, dessa forma, estimulando  o raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Compreensão de como ocorre a dilatação da matéria;
 Estimular  a  coordenação  motora,  através  do  manuseio  de  objetos  para  a

construção do experimento;
 Prever com antecipação o que pode ocorrer com os efeitos da dilatação;
 Converter a informação passada em reações ocorridas no experimento;
 Desenvolvimento de trabalho em equipe, respeitando os colegas e bolsista-

ID.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade ocorrerá no laboratório de ciências da escola, onde os alunos receberão

todo o material necessário para as etapas da atividade.

A bolsista-ID irá expor acontecimentos do dia a dia relacionados ao conteúdo, com

o intuito  de contextualizar  para  o cotidiano o  aspecto  da  ação da  dilatação.  O recurso

utilizado para esta etapa será o data show,  por intermédio de slides.



Após,  os  alunos  receberão  o  material  necessário  para  o  experimento,  conforme

listado no anexo I. Receberão também as informações necessárias para a sua montagem e

funcionamento. Enquanto o experimento ocorre, os alunos receberão a explanação teórica

de tópicos abordados através de slides. Poderão compreender como o calor pode ocasionar

a dilatação da matéria, acarretando em mudanças físicas visíveis.

REGISTRO

A atividade ocorreu no dia 10 de Maio de 2017, atendendo 24 alunos da turma 100

(1° ano do ensino médio) e 20 alunos da turma 300 (3° ano do ensino médio); ambas do

turno da manhã da E.E.E.M. João Pedro Nunes.

Inicialmente os discentes obtiveram a explanação oral do conteúdo com o auxílio do

quadro.  Houve  a  contextualização  do  conteúdo,  relacionando  ao  cotidiano  dos  alunos.

Exemplos  sobre  dilatação térmica  no dia  a  dia:  construção civil,  matéria  bruta  para a

indústria, aquecimento global, entre outros tópicos foram discutidos em sala de aula.

Os  discentes  elaboraram  experimentos,  utilizando  materiais  como:  garrafas  pet,

copos descartáveis,  bandejas de isopor,  recipientes de alumínio,  água,  sacolas  plásticas,

balão, entre outros, para simular a ação da temperatura sob a matéria. Todos os objetos

utilizados foram medidos com réguas, utilizando o SI (sistema internacional de medidas),

em cm (centímetros).

Os resultados obtidos no experimento foram dispostos pelos discentes, seguidos de

observações e relatos sobre práticas realizadas no cotidiano.



Figura 01: Discentes das turmas 100 (1° ano do ensino médio) recebendo a

explanação oral do conteúdo.

Figura 02: Alunos efetuando medidas de área em cm do material trabalhando.



Figura 03: Experimentos trabalhados pelos alunos com orientação da bolsista-ID.

AVALIAÇÃO

Os discentes participaram ativamente da atividade proposta, demonstrando interesse

e  entusiasmo  com  experimento  trabalhado.  Demostraram  respeito  com  os  colegas  e

bolsista-ID, trabalhando em equipe, desenvolvendo o conhecimento científico e social.   
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ANEXO I

Dilatação

A dilatação térmica é a variação das dimensões de um material, causada
pela  mudança  de  temperatura.  Para  compreender  porque  isso  acontece,
precisamos do conceito de temperatura.

Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Ao aquecermos uma
substância,  aumentamos  a  agitação  de  suas  moléculas,  a  qual  causa  um
acréscimo  no  tamanho  do  objeto  aquecido.  Caso  a  resfriemos,  acontece  o
processo inverso. Neste caso a agitação das moléculas diminui e o objeto contrai.
Existem algumas exceções,  porém a maioria  dos materiais  se comporta desta
maneira.

Cada substância reage de uma forma à mudança de temperatura, alguns
dilatam mais, outros menos. Dizemos então que cada material tem um coeficiente
de dilatação, a qual pode ser classificada em três tipos:

Linear: Quando levamos em conta a dilatação em uma dimensão, variação de
comprimento, largura ou altura. Ex: Dilatação de fios ou colunas de líquido.

Superficial: Quando levamos em conta a dilatação em duas dimensões, variando
assim a área. Ex: Dilatação de placas ou chapas de metal.

Volumétrica: Quando levamos em conta a dilatação em 3 dimensões, ou seja, a
variação de volume. Ex: Dilatação de gases, sólidos de volume consideravelmente
grande, líquido em recipientes, etc.

Experimento 



Material utilizado

1 garrafa pet

1 vela

1 fósforo

Modo de preparo

1) acender a vela com o fósforo

2) mexer a garrafa circularmente 
sobre a chama




