
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS EXATAS CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO DE FÍSICA SBF/CAPES 

 

 

 

Produto Educacional 

 

 

Sequência Didática Explorando Demonstrações no 

Ensino da Dilatação Térmica Linear 

 

 

MANUAL DO PROFESSOR 

 

CELSO PONCHIO DE ALMEIDA 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin. 



1) COMO MONTAR OS KITS  

 

Vamos mostrar o passo-a-passo para a montagem do kit dilatação linear.  

 

1.1.) Barra metálica aquecida para acionar campainha. 

Este dispositivo consiste de uma barra de alumínio, sustentada por um suporte de 

aço. A barra quando aquecida dilata-se e aciona o interruptor e consequentemente a 

campainha. 

a) Materiais: 

Campainha sem fio com acionador manual; 

Barra de alumínio de 1 m de comprimento e diâmetro 2,5 mm; 

Suporte de aço 1,1 m de comprimento e perfil 10 x 3,0 mm; 

07 apoios da barra metálica de 35 mm com perfil 10 x 3,0 mm; 

Velas de parafina com pavio de algodão - 07 unidades; 

Suporte para velas; 

Isqueiro; 

Preço estimado: R$ 30,00 

 

b) Montagem: 

Cortar uma barra de perfil 10 x 3,0 mm com 1,1 m de comprimento (figura 1 - 

barra chata 1,1 m x 10 mm x 3,0 mm); 

Curvar as extremidades a 90º com 40 mm de altura, formando um perfil U (Figura 

2 – dobra a 90º); 

Serrar 07 suportes de 35 mm de comprimento de aço para apoio da haste de 

alumínio (Figura 3 – suportes da haste); 

Nota: 

Furar com diâmetro de 3,0 mm a 5,0 mm de cada extremidade os 07 apoios de aço 

para haste de alumínio de 35 mm (Figura 4 – furar suporte); 

 



Fixar lado oposto aos furos, os 07 apoios de aço da haste de alumínio de 35 mm, 

com alinhamento; 

Posicionar a haste metálica no suporte e acionador da campainha elétrica; 

Conectar a campainha numa tomada 127 v. 

 

 

Figura 1 – barra de aço 10 mm x 3,0 mm x 1,1 m de 

comprimento. 

 

 

Figura 2 - Fixar apoios da haste de aço montando o 

conjunto com solda ou outro recurso. 

 

 



 

Figura 3 – Posicionar interruptor no apoio da estrutura 

de aço numa das extremidades da barra de alumínio. 

 

c) Etapas de execução: 

 Posicionar produto sobre uma mesa. 

 Plugar campainha numa tomada.  

Colocar as velas sob a haste de alumínio. 

 Acender velas e aguardar dilatação (cerca de 1 minuto), para acionamento da 

campainha. 

d) Sugestões: 

I - Pode-se empregar lâmpada ou outro dispositivo, substituindo a campainha. 

II - Também é possível o uso de suporte de madeira para fixar as velas. 

III - Podem-se empregar materiais diferentes para Barra de 1m de alumínio (por 

exemplo, latão ou aço). 



 

Figura 4 – Produto completo montado 

 

 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e atentos com relação à apresentação do 

produto. 

Alguns alunos até citaram, será que funciona. 

Após a apresentação mostraram-se interessados pelo fenômeno. 

 

1.2) Aro de cobre com esfera de aço suspensa. 

Este dispositivo consiste de um anel metálico de cobre, que sustenta uma esfera. 

O anel quando aquecido com chama, dilata-se e permite a queda da esfera. 

a) Materiais: 

Esfera de aço com 23 mm de diâmetro. 

Arame de cobre com 230 mm de comprimento e 3,0 mm de diâmetro. 

Base de madeira com furo de 3,0 mm no centro (profundidade 20 mm). 

Isqueiro. 

Preço estimado: R$ 5,00 

 

b) Montagem: 



Curvar extremidade do arame, formando um aro ligeiramente menor que a esfera 

(de 23 mm) em uma extremidade do arame. 

Curvar arame ao meio a 90ª para e fixar na base. 

Furar base de madeira e montar arame. 

 

 

Figura 5 – Curvar o arame a 90° e fixar a haste de 

cobre num furo na base de madeira. 

 

 

Figura 6 – Esfera de aço posicionada no anel. 

 

c) Etapas de execução: 

Aquecer o arame com chama direta, próximo ao aro. 



 

Figura 7 - Isqueiro aceso sob haste metálica – aquecendo 

o anel e dilatando-o. 

 

 

 

1.3) Lâmina bi material. 

Neste experimento são empregadas duas fitas, recortadas de uma caixa de leite. 

Uma será colocada no início da aula numa caixa de isopor com gelo (no mínimo por 30 

minutos) e a outra será aquecida com um isqueiro. Ambas se curvarão, porém, para lados 

opostos, devido os coeficientes de dilatação do papel e alumínio serem diferentes. 

a) Materiais: 

Fita da caixa de leite 3x15cm; 

Caixa de isopor com gelo. 

Isqueiro. 

Preço estimado: R$6,00 

 

b) Etapas de execução: 

Aquecer lâmina com chama direta no lado metálico; 

Colocar lâmina numa caixa de isopor com gelo dentro, aguardando cerca de 30 

minutos; 



Citar equilíbrio térmico entre a lâmina e o gelo, para encurvamento da lâmina. 

 

c) Sugestão: 

Podem-se empregar lâminas com dimensões diferentes (largura e comprimento). 

- pode-se aplicar base do arame, com garrafa e areia. 

- Uma esfera de vidro (substituindo a metálica) aplica-se perfeitamente. 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e atentos com relação ao produto apresentado. 

Alguns citaram o que vai acontecer e o porquê das lâminas curvarem-se para 

lados contrários. 

Outros comentaram “como será que funciona”? 

Após a apresentação todos se mostraram satisfeitos e deslumbrados. 

 

 

 

Figura 8 – Efeitos provocados nos experimentos 

realizados. 

 

 



 

Figura 9 - Lâminas de faces duplas (resfriada e 

aquecida) 

 

 

1.4) Estrutura cristalina dos materiais sólidos. 

Trata-se um modelo para ilustra a rede cristalina da matéria metálica, onde 

montamos esferas de isopor fixadas com espirais de apostila, formando cubos 

interligados. 

a) Materiais: 

12 unidades de bolas de isopor com de 2,5 cm de diâmetro. 

Espiral de encadernação de 0,7 cm de diâmetro – 20 unidades. 

40 unidades de borracha “macarrão” de 7,0 mm de diâmetro. 

40 unidades de alfinetes de 3,0 cm de comprimento. 

Frasco de cola para isopor (40 g). 

Preço estimado: R$ 2,00 

 

b) Montagem: 

Cortar borrachas com 1,0 cm de comprimento. 



Fixar alfinetes nas borrachas. 

Cortar espirais com 7,0 cm de comprimento. 

Posicionar os espirais nas borrachas e aplicar cola para fixação. 

Fixar as espirais nas bolas de isopor (com alfinetes, borrachas e cola) a 90º 

formando cubos interligados. 

  

 

Figura 10 – Bolas de isopor fixadas com espirais - modelo 

de estrutura atômica de materiais sólidos (aço). 

 

 

c) Sugestões: 

Podem-se empregar bolas de isopor e espirais com diâmetros e comprimentos diferentes. 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e surpresos com relação ao produto. 

Alguns questionaram sobre a montagem do modelo apresentado. 

Após a apresentação os alunos mostraram-se satisfeitos. 

 

2) SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Vamos apresentar a sequência didática a ser executada; 



1) Depois do kit pronto e testado, leve para sala de aula com todos os quatro dispositivos. 

Antes de a aula começar, coloque a placa bi material na água com gelo. Monte os 

dispositivos (5 min.). 

2) distribua o roteiro de atividade 1 (levantamento de conhecimentos prévios) e peça que 

os alunos respondam (10 min.). 

3) Distribua o Roteiro de Atividades 2 e oriente para que as atividades sejam feitas à 

medida que as demonstrações forem, realizadas. Os alunos escrevem sobre a previsão dos 

resultados e após a realização da demonstração, eles reescreverão nas respostas, 

confrontado conhecimento prévio com o experimento. 

 

4) Execute as demonstrações seguidas das atividades do roteiro 2. 

 Atividade 1 (campainha): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 2 (esfera metálica): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 3 (Lâmina bi material): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 4 (Modelo): 10 min. - demonstração e resposta. 

 

5) Faça a sistematização do conteúdo: Discuta as respostas do Roteiro 2, após cada 

atividade, observando o desempenho da turma. A partir desta observação a parte formal 

poderá ser direcionada ao que eles demonstrarem mais dificuldades (10 min.). 

6) Retornar ao roteiro de atividade 1 e discuta as respostas, dando oportunidade para os 

alunos compararem e auto corrigirem suas repostas, se for necessário. (5 min.). 

7) Fazer a formalização dos conceitos através de uma projeção (Sugestão: slides anexos) 

e exercícios. (30 min.). 

 

3) ROTEIROS DE ATIVIDADES COMENTADOS 

 

Roteiro de conhecimento prévio sobre dilatação linear. 



Roteiro de Atividades 1 

Alunos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Instruções:  

Formando um grupo de até 4 alunos, discuta as questões a seguir e elaborem as respostas 

para as mesmas. 

1) Você já observou que em calçadas existem trincas e pontes há sempre uma 

pequena abertura ou separação em intervalos regulares? Você sabe por quê? 

Sua Resposta: Espera-se que os alunos tenham observado este efeito. Não responda a 

questão, deixe que eles respondam, pois ao final retornarão para estas questões. A 

maioria diz que já observou, mas não associa os efeitos à dilatação. 

 

Conclusão: Após respondido e corrigido o Roteiro 2, o aluno deve escrever aqui sua 

nova resposta, evidenciando o papel da dilatação no processo de trincas devido ao 

trabalho que as estruturas realizam por motivo de variação de temperatura. 

 

2) Você sabe que fenômeno físico está envolvido neste procedimento? 

Sua Resposta: Talvez alguns alunos não estejam familiarizados com o fenômeno físico, 

porém, não auxilie nas suas respostas, pois estas questões do cotidiano serão debatidas 

posteriormente. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de associarem que os 

trilhos variam de comprimento conforme a variação da temperatura.  

 

 

Roteiro de conhecimento sobre os produtos apresentados. 

 

 



Roteiro de Atividades 2 

Alunos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Instruções: 

 Formando um grupo de até 4 alunos, discuta as questões a seguir e elaborem as respostas 

para as mesmas.  

1) Veja a haste montada, que é feita de alumínio. Note que ela está separada por um 

espaço próximo de um interruptor. 

Após o aquecimento o que acontece? 

Sua resposta: Neste momento, acenda as velas e tente argumentar fazendo perguntas 

aos alunos do tipo, o que está acontecendo, sem, dar as repostas.  Depois de um, dois 

minutos a campainha será acionada. Peça que os alunos comentem o acontecimento. 

 

Conclusão: O aluno deve escrever aqui sua nova resposta respondendo com 

objetividade e coerência, atendendo então ao propósito da apresentação e seu efeito, 

que é: o aquecimento aciona o dispositivo, que ativa a campainha. 

 

2) Por quê? Qual foi a causa deste efeito? 

Sua resposta:  Após acendimento das velas, o acionamento do interruptor e campainha, 

pergunte aos alunos o que aconteceu. Apagar as velas em seguida e questionar os alunos 

qual a causa para o desligamento da campainha. Aqui a maioria relaciona o 

aquecimento com o acionamento, mas nem todos mencionam a dilatação. 

 

Conclusão:  Após a correção, o aluno deve escrever que o acionamento se deu pela 

dilatação da barra aquecida. E o desligamento se deu pela contração da barra resfriada 

após apagarmos as velas. 

 

 



2) Veja a esfera presa no suporte. O suporte é um aro circular de cobre que 

suporta a esfera. 

Agora aqueça o suporte da esfera, com um isqueiro próximo da esfera. Depois de 

instantes a esfera cai sobre a mesa. Argumente novamente perguntando sobre o efeito, 

sem responder. Peça aos alunos que respondam: 

 

O que aconteceu depois que o suporte da esfera foi aquecido?  

Sua resposta: Questionar os alunos sobre a causa da queda da esfera e se há relação 

entre o aquecimento do anel de cobre com a chama do isqueiro. Perguntar também, se 

a intensidade da chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de concluir que a esfera 

caiu, devido a variação da dimensão do anel, ou seja, a variação de temperatura 

promove a variação das dimensões do anel. 

 

3) Veja a lâmina com 2 materiais (papel e alumínio). 

 

Aquecer com chama direta de um isqueiro, lado do alumínio da lâmina, 

deslocando a chama lateralmente por alguns cm. Argumente novamente perguntando 

sobre o efeito, sem responder. Peça aos alunos que respondam: 

Resfriar com gelo dentro de caixa de isopor, a segunda lâmina, colocada no 

início da aula, aguardando cerca de 30 min. para que ocorra o efeito esperado. 

Argumente novamente perguntando sobre o efeito, sem responder. Peça aos alunos 

que respondam: 

 

a) Após o aquecimento de uma lâmina o que aconteceu? Explique. 

Sua resposta: Questionar os alunos por que a lâmina curvou-se com o lado metálico 

curvado para um sentido e o de papel para outro. Perguntar também, se a intensidade 

da chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Após a correção, o aluno deverá ser capaz de concluir escrevendo que 

ocorreu a curvatura de ambas as lâminas. 



 b) Veja o que aconteceu com a lâmina resfriada? Qual a diferença deste 

efeito para o efeito da lâmina aquecida? 
 

Sua resposta: Questionar os alunos por que a lâmina curvou-se com o lado metálico 

curvado para um sentido e o papel para outro. Perguntar também, se a intensidade da 

chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de assimilar que a lâmina 

aquecida curvou-se para um lado com o alumínio, posicionando-se externamente, e a 

lamina resfriada curvou-se com o alumínio posicionado na parte interna.  

 

 

4) Modelo de estrutura cristalina de materiais, formado por bolas de isopor fixadas 

por molas (espirais de apostila), conforme figura: 

 

 

 



a) Veja o modelo da estrutura cristalina de sólidos. Tente relacionar os efeitos 

observados nas demonstrações, com o comportamento da estrutura dos materiais 

sólidos. 

Sua resposta: Segure com as mãos a estrutura e aplique pequena compressão e 

alongamento no conjunto, com relativa vibração e questione os alunos o que ocorre na 

estrutura cristalina dos materiais sólidos metálicos, quando aumentam e reduzem suas 

dimensões.  

 

Conclusão: Após a correção, o aluno deverá ser capaz de concluir que os materiais 

sólidos, geralmente, aumentam suas dimensões (expandem) ao serem aquecidos. 

 

Em suma, as experiências atingiram as expectativas dos alunos. Evidenciando 

também que no nosso cotidiano, a Física como Ciência que interpreta a natureza, 

pode ser observável e nos proporcionar segurança e bem estar.  

 


