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CAPÍTULO 1- ESCALAS TERMOMÉTRICAS
São as escalar utilizadas para medir a temperatura de um corpo ou substância, temperatura por sua vez é o
grau de agitação das moléculas de um corpo. As três principais escalas utilizados são: celsius, fahrenheit e kelvin. Para
relaciona-las são utilizados o ponto de fusão e ebulição da água.
Escala
Celsius
Fahrenheit
Kelvin

Pela regra geral

Substituindo o valor das 3 escalas tem-se

Obtendo assim

Temperatura do ponto de fusão(TF)

Temperatura do ponto de ebulição(TE)

0°
32°
273

100°
212°
373

CAPÍTULO 2- DILATAÇÃO TÉRMICA
Quando um corpo sofre uma variação em sua temperatura, consequentemente suas dimensões também sofrem
uma variação, podendo dilatar (aumento na temperatura) ou contrair(queda da temperatura). Há três tipos de dilatação
térmica: linear, superficial e volumétrica.
2.1- Dilatação linear
Quando a dilatação de um corpo só ocorre em uma dimensão, já nas demais dimensões a dilatação é
desconsiderada por ser muito pequena.
onde

Dessa forma

2.2- Dilatação superficial
Se caso a dilatação ocorrer em duas dimensões e a terceira ser desprezível, é dita dilatação
superficial. As equações são similares às da dilatação linear
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2.3- Dilatação volumétrica
Trata-se da dilatação nas três dimensões podendo ser analisado em corpos sólidos e líquidos.

Quando se trata de um líquido, sua dilatação total equivale a dilatação do recipiente com a dilatação aparente do
líquido. A dilatação aparente é aquela que percebemos ao observar um liquido esquentando em um recipiente.
ΔL= dilatação ou contração linear(cm ou m);
Li= comprimento inicial(cm ou m);
L= comprimento final ou após a dilatação(cm ou m);
α= coeficiente de dilatação linear(°C-1);
Δθ= variação de temperatura(°C);
θF e θi= temperatura final e temperatura inicial(°C);
ΔS= dilatação ou contração superficial(cm² ou m²);
Si=área inicial(cm² ou m²);
S = área final ou após a dilatação(cm² ou m²);
β= coeficiente de dilatação superficial(°C-1);
V= volume final ou após a dilatação(cm³ ou m³);
Vi= volume inicial(cm³ ou m³);
ΔV= dilatação ou contração volumétrica(cm³ ou m³);
γ= coeficiente de dilatação volumétrica(°C-1);
ΔVT, ΔVR e ΔVA = dilatação ou contração volumétrica total do líquido,
do recipiente e aparente do líquido(cm³ ou m³).
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