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Física 

 

Dilatação dos sólidos 

Teoria 

 

Introdução 

Observe as seguintes figuras: 

            

Espaçamento entre trilhos consecutivos de uma estrada de 
ferro. 

Fenda de dilatação de uma ponte (ou rodovia) para possibilitar 
a expansão da estrutura, evitando assim o aparecimento de 

trincas. 

 

 

Situações como essas são explicadas pela dilatação térmica. 

No módulo de Temometria, a temperatura foi relacionada com o estado de agitação das partículas de um 

corpo. Um estado de agitação maior indica uma temperatura maior. Assim, ao aquecermos um corpo, 

aumentamos a agitação de suas partículas e, consequentemente, sua temperatura. 

De modo geral, o aumento da temperatura de um corpo provoca um aumento nas suas dimensões, fenômeno 

denominado dilatação térmica. Uma diminuição de temperatura produz, em geral, uma diminuição nas 

dimensões do corpo, uma contração térmica. 

Nos sólidos, observamos que o aumento ou a diminuição da temperatura provoca variações em suas 

dimensões lineares, bem como nas dimensões superficiais e volumétricas. No estudo da dilatação térmica 

dos sólidos, faremos uma separação em três partes: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação 

volumétrica.  

Para os líquidos, apenas estudaremos a dilatação volumétrica. 
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Dilatação linear dos sólidos 

Para o estudo da dilatação linear dos sólidos, consideremos um fio metálico, com comprimento L0, a uma 

temperatura θ0. Aquecendo esse fio até uma temperatura θ (θ > θ0), observamos que seu comprimento passa 

a ser L (L > L0).  

É fácil compreender que, sendo o fio homogêneo, cada unidade de seu comprimento deve sofrer a mesma 

dilatação por unidade de variação de temperatura. Em outras palavras, cada pedacinho do fio deve sofrer o 

mesmo aumento de comprimento, quando aquecidos igualmente. 

 

Do exposto, podemos concluir que a variação total do comprimento ∆L sofrida pelo fio é diretamente 

proporcional ao seu comprimento inicial L0.  

 

Δ𝐿 =  𝐿0𝛼ΔΘ 

 

Unidades de α: [α] = ℃−1, ℉−1 𝑒 𝐾−1(𝑆𝐼). 

 

Lembrando que ∆L = L – L0, também podemos fazer: 

 

Δ𝐿 =  𝐿0𝛼ΔΘ 

 

𝐿 − 𝐿0 = 𝐿0𝛼ΔΘ 

𝐿 = 𝐿0 + 𝐿0𝛼ΔΘ 

𝐿 = 𝐿0(1 +  𝛼ΔΘ) 

 

 

A representação gráfica do comprimento L em função da temperatura θ está feita abaixo. 
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Abaixo, uma tabela de coeficientes de dilatação linear de alguns sólidos: 

 

Substância 𝛼 𝑒𝑚 𝑜𝐶−1 

Zinco 26 . 10-6 

Alumínio 24 . 10-6 

Latão 10 . 10-6 

Prata 19 . 10-6 

Bronze 18 . 10-6 

Cobre 16 . 10-6 

Ouro 14 . 10-6 

Ferro 13 . 10-6 

Concreto 12 . 10-6 

Platina 9 . 10-6 

Vidro comum 8 . 10-6 

Vidro pirex 4 . 10-6 

Porcelana 3 . 10-6 

Invar* 1 . 10-6 

* Liga de níquel e ferro. Invar é redução do francês invariable (invariável), por causa de seu baixo coeficiente de dilatação térmica. 

 

 

 

Lâminas bimetálicas 

Você já deve ter visto uma árvore de natal enfeitada com muitas lâmpadas pisca-pisca. Também já deve ter 

notado que de tempos em tempos a geladeira desliga automaticamente, voltando a funcionar após alguns 

minutos.  

Nessas duas situações, é uma lâmina bimetálica que liga e desliga os circuitos elétricos. A lâmina bimetálica 

é constituída de duas lâminas de materiais diferentes, “coladas” uma à outra, que incialmente possuem 

comprimentos iguais. Quando a corrente elétrica passa pela lâmina bimetálica, ela se aquece, o que provoca 

dilatações diferentes nos metais. Por exemplo, se usássemos alumínio (a = 24 . 10-6 ºC-1) em uma das faces, 

e cobre (a = 16 . 10-6 ºC-1) na outra, teríamos uma dilatação maior para o alumínio. A lâmina iria se encurvar, 

e o alumínio ficaria na face convexa. Isso seria suficiente para interromper a corrente elétrica, apagando as 

lâmpadas ou desligando a geladeira. 

Após algum tempo, a lâmina esfria, diminuindo de tamanho devido à contração térmica. O metal que se dilata 

mais ao ser aquecido é aquele que se contrai mais ao ser esfriado. Ao voltar ao comprimento inicial, a lâmina 

fecha o circuito, que volta a ser percorrido por corrente elétrica, até que um novo aquecimento provoque 

curvatura na lâmina. 
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Dilatação superficial dos sólidos 

Considere uma placa metálica de forma quadrada, com lado L0, a temperatura θ0, e de material cujo 

coeficiente de dilatação linear vale α. 

 

Aquecendo-se a placa até uma temperatura θ (θ > θ0), o aumento de suas dimensões lineares produz uma 

dilatação da sua área, calculada por: 

 

Δ𝐴 = 𝐴0𝛽ΔΘ 

 

Obs.: a superfície pode assumir outras formas (retangulares, triangulares, circulares). 

 

 

Como se comportam os furos em uma dilatação? 

Imagine uma placa metálica, quadrada, de zinco, por exemplo, material usado para a confecção de calhas de 

uma residência. Com uma tesoura adequada vamos cortar uma parte, no meio dessa placa. 

 

Vamos agora colocar as duas partes no interior de um forno preaquecido. Depois de alguns minutos, usando 

luvas térmicas apropriadas, tentaremos encaixar no orifício a parte que foi retirada. Será que conseguiremos 

encaixá-la? Sim, conseguiremos! Ela encaixa! Isso ocorre porque, na placa, o aquecimento provocará uma 

dilatação “para fora”, isto é, tudo se passa como se o buraco estivesse preenchido do material da placa. 

Assim, o pedaço retirado irá se dilatar e o buraco também e, a qualquer temperatura que se aqueça o conjunto, 

placa e pedaço retirado, o encaixe ocorrerá.  
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Do exposto acima, podemos concluir que, no aquecimento, os orifícios encontrados em placas ou blocos 

aumentarão de tamanho, e, no resfriamento, diminuirão. Tudo acontece como se a placa ou o bloco tivessem 

buracos preenchidos do mesmo material existente ao seu redor. 

Nos cálculos para se determinar comprimentos, larguras, áreas ou volumes de buracos, usaremos as 

equações da dilatação e iremos considerar o coeficiente de dilatação do material do corpo que forma o 

buraco. 

 

 

Dilatação volumétrica dos sólidos 

Todo raciocínio construído na seção “dilatação superficial dos sólidos”, para chegar à equação da dilatação 

superficial, vale igualmente para chegar à equação da dilatação volumétrica e, portanto,  

 

𝑉 = 𝑉0 (1 +  𝛾∆𝜃)     ou       ∆𝑉 = 𝑉0  𝛾∆𝜃 

Fica como exercício para o leitor a parte de chegar às equações! 

A relação entre os coeficientes de dilatação é dada por: 

𝛼

1
=  

𝛽

2
=

𝛾

3
 

 

O comportamento dos buracos nos sólidos volumétricos é semelhante ao dos sólidos superficiais! 
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Exercícios  

 

1. Se uma haste de prata varia seu comprimento de acordo com o gráfico dado, o coeficiente de dilatação 

linear desse material vale: 

 
a) 4,0⋅10−5 °C−1        

b) 3,0⋅10−5 °C−1  

c) 2,0⋅10−5 °C−1            

d) 1,5⋅10−5 °C−1  

e) 1,0⋅10−5 °C−1 

 

 

2. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é a 

metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. À temperatura ambiente, a lâmina está vertical. 

Se a temperatura for aumentada em 200ºC, a lâmina: 

 

 

a) continuará na vertical.       

b) curvará para a frente.       

c) curvará para trás.  

d) curvará para a direita.       

e) curvará para a esquerda. 

 

3. Uma placa metálica tem a sua temperatura elevada uniformemente de 20º C para 30º C. No final do 

processo, verifica-se que a razão entre as áreas final Af e inicial Ai é Af/Ai = 1,001. Com esses dados 

podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material da placa, em oC-1, é: 

a) 1.10-5      

b) 2.10-5   

c) 3.10-5       

d) 4.10-5      

e) 5.10-5 
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4. Um termômetro especial, de líquido dentro de um recipiente de vidro, é constituído por um bulbo de 

1cm³ e um tubo com secção transversal de 1mm². À temperatura de 20 °C, o líquido preenche 

completamente o bulbo até a base do tubo. À temperatura de 50 °C o líquido preenche o tubo até uma 

altura de 12mm. Considere desprezíveis os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima da 

coluna do líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale: 

 

a) 3 × 10-4 °C-1    

b) 4 × 10-4 °C-1    

c) 12 × 10-4 °C-1    

d) 20 × 10-4 °C-1    

e) 36 × 10-4 °C-1    

 

 

5. Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de 

palmito, que tem tampa metálica. Porém, lembrando-se de suas aulas de Física, ela mergulhou a tampa 

da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso 

provavelmente ocorreu porque: 

a) reduziu-se a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro; 

b) reduziu-se a pressão do ar no interior do recipiente; 

c) houve redução da tensão superficial existente entre o vidro e o metal; 

d) o coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro; 

e) o coeficiente de dilatação do vidro é maior que o do metal. 

 

 

6. Uma régua de alumínio tem comprimento de 200,0 cm a 20 °C. O valor, em centímetros, do seu 

comprimento a 60 °C é: 

Dado: coeficiente de dilatação linear do alumínio = 2,5 · 10–5 K–1 

a) 200 cm 

b) 200,2 cm 

c) 300,5 cm 

d) 202 cm 

e) 305 cm 
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7. Uma barra metálica, inicialmente à temperatura de 20 °C, é aquecida até 260 °C e sofre uma dilatação 

igual a 0,6% de seu comprimento inicial. O coeficiente de dilatação linear médio do metal nesse 

intervalo de temperatura é: 

a) 2,5 · 10–5
 °C–1 

b) 3,5 · 10–5
 °C–1 

c) 4,5 · 10–5
 °C–1 

d) 5,5 · 10–5
 °C–1 

e) 6,5 · 10–5
 °C–1 

 

8. Em uma atividade de laboratório, um aluno do IFCE dispõe dos materiais listados na tabela a seguir. Se 

o professor pediu a ele que selecionasse, dentre as opções, aquele material que possibilita maior 

dilatação volumétrica para uma mesma variação de temperatura e um mesmo volume inicial, a escolha 

correta seria 

 

Material Coeficiente de dilatação linear (𝛼) em°𝐶−1 

Aço 1,1 ⋅ 10−5
 

Alumínio 2,4 ⋅ 10−5
 

Chumbo 2,9 ⋅ 10−5
 

Cobre 1,7 ⋅ 10−5
 

Zinco 2,6 ⋅ 10−5
 

  

a) alumínio.    

b) chumbo.     

c) aço.    

d) cobre.     

e) zinco.    

 

 

 

9. Ao aquecermos um sólido de 20 °C a 80 °C, observamos que seu volume experimenta um aumento 

correspondente a 0,09% em relação ao volume inicial. O coeficiente de dilatação linear do material de 

que é feito o sólido vale: 

a) 5 · 10–6 °C–1 

b) 6 · 10–6 °C–1 

c) 7 · 10–6 °C–1 

d) 8 · 10–6 °C–1 

e) 9 · 10–6 °C–1 
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10. Um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Sabe-se que 

o anel é feito de aço, de coeficiente de dilatação linear 1,1 · 10–5 °𝐶−1. O eixo, de alumínio, tem 

coeficiente 2,3 · 10–5 °𝐶−1. Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos 

e sabendo que o anel não pode ser danificado e que não está soldado ao eixo, o mecânico deve: 

a) aquecer somente o eixo. 

b) aquecer o conjunto (anel + eixo). 

c) resfriar o conjunto (anel + eixo). 

d) resfriar somente o anel. 

e) aquecer o eixo e, logo após, resfriar o anel. 

 

 

11. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 m de 

comprimento haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 °C. No dia seguinte, 

em uma aula de Geografia, ele ouviu que, naquela cidade, a maior temperatura que um objeto de metal 

atingiu, exposto ao sol, foi 50 °C. 

 

O espaço entre os trilhos possibilita sua dilatação. 

 

Com essas informações, o estudante resolveu calcular a distância mínima entre dois trilhos de trem. O 

valor que ele encontrou foi de: 

Dado: coeficiente de dilatação linear do aço = 1,1 · 10–5
 °C–1 

a) 2,2 mm 

b) 4,4 mm 

c) 5,6 mm 

d) 9 mm 

e) 55 mm 
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12. (G1 - ifsul 2020)   

 

Em virtude de variações de temperatura, aquecimento e resfriamento, os materiais alteram suas 

dimensões. Em pontes, por exemplo, são colocadas “juntas de dilatação”, para que não ocorra 

deformação dos materiais com a variação do comprimento da construção.  

Considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto igual a 6 17 10 C− −   cada 100 m  de 

comprimento da ponte, ao sofrer uma variação de temperatura de 20 C  da manhã para a tarde, irá 

dilatar   

a) 0,10 cm. 

b) 1,40 cm. 

c) 2,80 cm.  

d) 7,40 cm. 

 

 

13. A caminho da erradicação da pobreza, para poder contemplar a todos com o direito à habitação, as 

novas edificações devem ser construídas com o menor custo e demandar cuidados mínimos de 

manutenção. Um acontecimento sempre presente em edificações, e que torna necessária a 

manutenção, é o surgimento de rachaduras. Há muitas formas de surgirem rachaduras como, por 

exemplo, pela acomodação do terreno ou ocorrência de terremotos. Algumas rachaduras, ainda, 

ocorrem devido à dilatação térmica. A dilatação térmica é um fenômeno que depende diretamente do 

material do qual o objeto é feito, de suas dimensões originais e da variação de temperatura a que ele é 

submetido.  
Considere dois muros feitos com o mesmo material, sendo que o menor deles possui uma área de 

superfície igual a 100 m², enquanto que o maior tem 200 m². Se o muro menor sofrer uma variação de 

temperatura de + 20ºC e o maior sofrer uma variação de + 40ºC, a variação da área da superfície do 

muro maior em relação à variação da área da superfície do muro menor, é:  

a) quatro vezes menor.  

b) duas vezes menor.  

c) a mesma.  

d) duas vezes maior.  

e) quatro vezes maior. 
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14. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma à 
outra. Essa lâmina pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, 
como representado, esquematicamente, na figura I: 

 
Quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva-se, fechando o circuito 
elétrico, como mostrado na figura II. Esta tabela mostra o coeficiente de dilatação linear α de diferentes 
materiais: 

 

Considere que o material M1 é cobre e o outro, M2, deve ser escolhido entre os listados nessa tabela. 

Para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura, o material da lâmina M2 deve ser 

o: 

a) aço.  

b) alumínio.  

c) bronze.  

d) níquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua específica é exatas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-dilatacao-dos-solidos
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Gabaritos 
 

1. C 

∆L=Lo.α.∆t 

(LF-Lo)=Lo.α.∆t 

(20,04-20,0)=20.α.(100-0) 

0,04=20.α.100 

4.10-2=2.103.α 

α=4.10^-2/2.103 

α=2.10-5 °C-1 

 

2. E 

A lâmina bimetálica é formada por dois metais, um com maior coeficiente de dilatação e outro, menor. 

Quando ocorre um aquecimento, a lâmina com maior coeficiente se curva para o lado que tem menor 

coeficiente. Já no resfriamento ocorre o inverso, ou seja, o metal com menor coeficiente se curva para o 

lado com maior coeficiente. Neste caso, houve um aquecimento, e como o lado B se dilata mais (possui 

maior coeficiente de dilatação), ele se curvou para o que se dilata menos, ou seja, o lado A, que está na 

esquerda. 

 

3. E 

Como nossa dilatação é feita em uma placa, temos uma dilatação superfícieal, mas não se deixe levar! 

Queremos o coeficiente de dilatação linear, logo: 

∆𝐴 = 𝐴0. 𝛽. ∆𝜃 

𝐴 − 𝐴0 = 𝐴0. 2. 𝛼. ∆𝜃 

𝐴 = 𝐴0 + 𝐴0. 2. 𝛼. ∆𝜃 

 

Acrescentando os dados da questão. 

1,001. 𝐴0 = 𝐴0 + 𝐴0. 2. 𝛼. (30 − 20) 

1,001𝐴0 = 𝐴0 + 20𝐴0. 𝛼 

1,001 = 1 + 20𝛼 

𝛼 =
0,001

20
= 5.10−5°𝐶−1 

 

4. B 

Inicialmente (a 20°C) a questão fornece que o líquido encontra-se dentro de um bulbo, ocupando todo o 

volume de 1cm³. Logo, 𝑉0 = 1𝑐𝑚3 = 1000𝑚𝑚3. 

 

Em seguida, o líquido aumenta sua temperatura (vai para 50°C) e esse aumento de temperatura provoca 

uma dilatação do líquido (dilatação essa volumétria) fazendo com que o líquido suba no em um tubo de 

área 1mm² até uma altura de 12mm. Com esses dados podemos dizer que temos uma variação 

volumétrica de ∆𝑉 = 𝐴𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 . ℎ = 1.12 = 12𝑚𝑚3 

 

Utilizando os dados da questão para encontrar o coeficiente de dilatação volumétrico: 

∆𝑉 = 𝑉0. 𝛾. ∆𝜃 

12 = 1000. 𝛾. 30 

𝛾 =
12

3.104
= 4.10−4°𝐶−1 
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5. D 

O coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. Ao ser mergulhada na água quente, a tampa 

de metal dilata mais do que o vidro, soltando-se. 

 

6. B 

∆𝐿 =  𝐿0 𝛼∆𝜃 

∆𝐿 =  200,0 . 2,5 . 10−5. (60 − 20)(𝑐𝑚) 

∆𝐿 =  0,2𝑐𝑚 

Portanto: 

𝐿 =  𝐿0 + ∆𝐿 

∆𝐿 =  200,0 + 0,2 (𝑐𝑚) 

𝐿 = 200,2 𝑐𝑚 

 

7. A 

𝐿0 → 100% 

∆𝐿 → 0,6% ⇒  ∆𝐿 =  
0,6 𝐿0

100
 

Como 

∆𝐿 =  𝐿0 𝛼∆𝜃, 

 

Então: 

0,6 . 𝐿0

100
=  𝐿0𝛼∆𝜃 

6 . 10−3 =  𝛼 . (260 − 20) 

𝛼 = 2,5 . 10−5 °𝐶−1 

 

8. B 

O material que possibilita maior dilatação é o de maior coeficiente, no caso, o chumbo.   
 

9. A 

O volume inicial V0 corresponde a 100% e a variação de volume ∆V, a 0,09%. Assim, podemos escrever a 

relação: 

∆𝑉 =  
0,09𝑉0

100
 

Como: ∆𝑉 =  𝑉0𝛾∆𝜃, então  
0,09𝑉0

100
=  𝑉0𝛾∆𝜃 

Mas 𝛾 = 3𝛼 

 

Portanto, 

 
0,09

100
= 3𝛼(80 − 20) 

𝛼 = 5 .  10−6 °𝐶−1 

 

10. C 

Como αAl > αaço, ao resfriarmos o conjunto, o eixo de alumínio irá se contrair mais que o anel de aço, 

ocorrendo a separação. 
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11. B  

∆𝑉 =  𝐿0𝛼∆𝜃 

Como: 𝐿0 = 10𝑚 = 10000𝑚𝑚  

Vem: 

∆𝐿 =  1000 . 1,1 . 10−5 . (50 − 10) 

∆𝐿 = 4,4𝑚𝑚 

 

12. B  

A dilatação linear é dada pela expressão: 

0L L TΔ α Δ=  
  

 

Em que 

LΔ = dilatação linear em unidades de comprimento; 

0L = comprimento inicial na mesma unidade de comprimento da dilatação; 

α = coeficiente de dilatação linear característico do material em 1C ;−   

TΔ =variação de temperatura em C.   

 

Substituindo os valores e calculando, temos: 

6 1

2

L 100 m 7 10 C 20 C

L 1,4 10 m L 1,4 cm

Δ

Δ Δ

− −

−

=     

=   =    
 

13. E  

Dilatação térmica do muro maior: 

∆𝑆1 = 𝑆01
 . 𝛽 . ∆𝜃1 ⇒  ∆𝑆1 = 200𝑚2. 𝛽 . 40 ℃ ∴  ∆𝑆1 = 8000 𝑚2. 𝛽 . ℃  

Dilatação térmica do muro menor: 

∆𝑆2 = 𝑆02
 . 𝛽 . ∆𝜃2 ⇒  ∆𝑆2 = 100𝑚2. 𝛽 . 20 ℃ ∴  ∆𝑆2 = 2000 𝑚2. 𝛽 . ℃  

Razão das dilatações térmicas será: 

∆𝑆1

∆𝑆2
=  

800 𝑚2.  𝛽 . ℃

2000 𝑚2. 𝛽 . ℃
∴  

∆𝑆1

∆𝑆2
= 4 

  

Portanto, a razão será 4 vezes maior. 

 

14. B  

Para que a lâmina se curve com o menor aumento de temperatura, a lâmina M2 deverá ter o maior 

coeficiente de dilatação (o alumínio). 

 


