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NOSSO ROTEIRO... 

TEMPERATURA 

EQUILÍBRIO 
TÉRMICO 

ESCALAS DE 
TEMPERATURA 

Escala Celsius 

Escala 
Farenheit 

Escala Kelvin 

Termômetros 



A percepção de quente e frio 

existe desde que o homem 

apareceu na superfície da Terra. 

 

Ao mesmo tempo que 

experimentava estas sensações, 

o homem procurava uma 

explicação para elas. 

 

No Século VI a.C., os filósofos da 

Jônia acreditavam que o calor e 

o frio eram as causas da 

evolução do universo. 

Somente no Século XVI surgiu a necessidade de MEDIR as 

noções de quente e frio. 
 



Galileu (1592)  

Sartório (1612) 

Bacon (1620)  



Torricelli (1672)  



TEMPERATURA 
Os corpos são constituídos de diminutas partículas, os 

ÁTOMOS e que, agrupadas, formam as moléculas. 

 

• As noções de quente e frio estão relacionadas à 

agitação das partículas do corpo. 

 

• O movimento das moléculas de um corpo é tanto maior 

quanto mais quente o corpo fica. 



EQUILÍBRIO TÉRMICO 
Quando colocamos um objeto quente em contato com 

um objeto frio, depois de algum tempo ambos ficam 

mornos. 

Ou seja, depois de certo tempo eles chegam a uma 

temperatura comum. Dizemos que os objetos atingiram o 

EQUILÍBRIO TÉRMICO. 



ESCALAS DE TEMPERATURA 
 

Em 1779, havia dezenove escalas termométricas em 

vigor, com enormes diferenças entre uma e outra. 

 

Somente três são usadas até hoje: 

 

CELSIUS 

 

FAHRENHEIT 

 

KELVIN 



ESCALA CELSIUS OU CENTÍGRADA 
 

Foi apresentada em 1742, pelo astrônomo sueco 

ANDERS CELSIUS (1701-1744) 

 

A Escala Celsius tem uma divisão centesimal. 

 

O primeiro termômetro fixava em 100º C (Cem Graus 

Celsius ou Cem Graus Centígrados) o ponto de fusão do 

gelo e em 0º C (Zero Graus Celsius ou Zero Graus 

Centígrados) o ponto de ebulição da água.  

 

Posteriormente, esses pontos foram invertidos. 

 

A escala é dividida em 100 unidades 



ESCALA CELSIUS OU CENTÍGRADA 



ESCALA FAHRENHEIT 

 

É a escala proposta pelo físico alemão Gabriel 

Daniel Fahrenheit (1686-1736). 

 

Ponto de Fusão do gelo = 32º F  

 

Ponto de Ebulição da água = 212º F 

 

A escala é dividida em 180 unidades 



ESCALA FAHRENHEIT 

 

É a escala proposta pelo físico alemão Gabriel 

Daniel Fahrenheit (1686-1736). 

 

Ponto de Fusão do gelo = 32º F  

 

Ponto de Ebulição da água = 212º F 

 

A escala é dividida em 180 unidades 



COMPARAÇÃO DAS ESCALAS  

CELSIUS e FAHRENHEIT 



COMPARAÇÃO DAS ESCALAS  

CELSIUS e FAHRENHEIT 

 

ϴF – 32 = ϴC – 0   

                  180       100 

100 = ϴC – 0   

                  180    ϴF - 32     

                    5 =    ϴC   

                    9    ϴF - 32     

 

 



COMPARAÇÃO DAS ESCALAS  

CELSIUS e FAHRENHEIT 

 

 

 

                 ϴC = 5 . (ϴF – 32)  

                        9 

 



ESCALA KELVIN 

 

As escalas Celsius e Fahrenheit são conhecidas 

como ESCALAS RELATIVAS, pois o zero dessas 

escala não significa ausência de agitação 

molecular. 

 

O físico britânico Lord Kelvin (William Thomson 

Kelvin (1824-1907)) quem inventou a ESCALA 

ABSOLUTA, a qual leva o seu nome. 



ESCALA KELVIN 

 

Na Escala Kelvin, a temperatura de fusão do gelo 

corresponde a 273º K  e a de ebulição da água, a 

373 K. 

 

A Escala Kelvin é absoluta porque tem origem no 

zero absoluto de temperatura. Seu ponto máximo 

de esfriamento é o ZERO ABSOLUTO, que 

corresponde a -273º C, inexistente na Terra. 

 

O zero absoluto ser alcançado apenas em 

laboratório, mas a um custo altíssimo. 



ZERO ABSOLUTO 



ESCALA KELVIN 

 

 

 

T  =  273 + ϴc 

 

ϴc = T  - 273 
















