
Apostila de Física 08 – Termometria 

 

1.0 Sensação Térmica 
 

 O sentido do tato nos proporciona a sensação térmica, que é a primeira noção de 

temperatura de um sistema. 

 Critério sensorial impreciso para avaliar as temperaturas, pois depende da pessoa 

que sente e das condições nas quais se encontrava anteriormente. 

 

2.0 Termômetro 
 

 Processo mais preciso que a sensação térmica. 

 Sendo „x‟ uma grandeza conveniente que define uma das propriedades do corpo, 

a cada valor de „x‟ faz-se corresponder um determinado valor „y‟ de temperatura: 

 A grandeza „x‟ é chamada de grandeza termométrica; 

 A relação entre os valores da grandeza „x‟ e da temperatura „y‟ se chama 

função termométrica; 

 O corpo em observação é chamado de termômetro. 

 Termômetros de mercúrio: baseia-se na dilatação de certa quantidade de 

mercúrio contido no bulbo (recipiente de vidro), ao qual se adapta uma haste de 

diâmetro constante e bem pequeno (“capilar”). 

 Porque o mercúrio foi escolhido como substância termométrica: 

 Dilatação regular num intervalo amplo de temperatura; 

 Facilmente visualizável – Opaco e brilhante. 

 

3.0 Graduação do Termômetro: Escalas Termométrica 
 

 O conjunto dos valores numéricos que a temperatura „y‟ assume é uma escala 

termométrica. 

 

3.1 Escala Celsius (°C) 
 

 Anders Celsius (1701-1744). 

 Escala mais usada atualmente. 

 Adota valores zero para o ponto da temperatura de fusão da água e 100 para o 

ponto de temperatura de ebulição da água. O intervalo entre esses pontos é dividido em 

100 partes; cada uma dessas partes é uma unidade de escala, o grau Celsius. 

 Escala centesimal ou centígrada. 

 

3.2 Escala Fahrenheit (°F) 
 

 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) – Propôs a utilização de mercúrio em 

vez de álcool nos termômetros. 

 Adota valores 32 para o ponto da temperatura de fusão da água e 212 para o 

ponto de temperatura de ebulição da água. O intervalo entre esses pontos é dividido em 

180 partes; cada uma dessas partes é uma unidade de escala, o grau Fahrenheit. 



3.3 Escala Kelvin (K) 
 

 Lorde Kelvin (1824-1907). 

 Diferente das outras escalas, a temperatura mais baixa que pode existir é o 

estado térmico em que cessaria a agitação térmica, o zero absoluto (-273,15 °C) – 

Inatingível na prática. 

 Escala absoluta – Usada pelo Sistema Internacional de Unidades. 

 Adota valores 273 para o ponto da temperatura de fusão da água e 373 para o 

ponto de temperatura de ebulição da água. O intervalo entre esses pontos é dividido em 

100 partes; cada uma dessas partes é uma unidade de escala Kelvin. 

 Escala centesimal ou centígrada. 

 

4.0 Variação de Temperatura 
 

 Se a temperatura de um sistema varia de um valor inicial „ 1‟ para um valor 

final „ 2‟, a variação de temperatura é: Δ  = 1 – 2. 

 Quando a temperatura aumentar, a variação de temperatura será positiva; 

 Quando a temperatura diminuir, a variação de temperatura será negativa; 

 Quando a temperatura não se alterar, a variação de temperatura será nula; 

 

5.0 Conversão entre Escalas 
 

5.1 Entre as Escalas Celsius e Fahrenheit 
 

 Para converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit considere o seguinte 

esquema que segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fazendo a proporção das temperaturas entre as escalas temos que: 

 

 

 

 

 

 



5.2 Entre as Escalas Celsius e Kelvin  
 

 Para converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit considere o seguinte 

esquema que segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para converter da escala Celsius para a escala Kelvin podemos utilizar a seguinte 

relação: 

θ°C = θK – 273 

 

 Onde θ°C e θK fazem referência a uma temperatura qualquer na escala Celsius e 

na escala Kelvin, respectivamente. 

 

5.3 Entre as Variações de Temperatura 
 

 Para converter da variação da escala Celsius para a variação da escala Fahrenheit 

considere o seguinte esquema que segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A escala Kelvin e a escala do grau Celsius são centesimais. Por isso, suas 

variações são numericamente iguais. 

 

 
 

5.4 Resumo 
 

 

 

 


