
Os direitos de tradução e adaptação foram gentilmente cedidos pelo National Physical Laboratory - NPL do Reino Unido. 
Tradução e adaptação organizada pelo Centro de Capacitação - CICMA do Inmetro. 

Todos os direitos reservados de acordo com a legislação em vigor.

// TEMPERATURA
200 milhões °C

O coração do maior Tokamak, 
equipamento a ser usado para 
fusão termonuclear

15 milhões °C Temperatura no centro do Sol

6000 °C Temperatura na superfície  
do Sol

1200 °C a 1500 °C Fusão de vidro e aços

1064 °C Ponto de fusão do ouro

100 °C Ebulição da água à pressão de 
uma atmosfera

0 °C Ponto de fusão da água pura

-89.2 °C Ponto mais frio na superfície  
da Terra

-196 °C Armazenamento criogênico de 
nitrogênio líquido

-270 °C Radiação cósmica de fundo

>  HisTóRiA dA TERMoMETRiA
As maneiras de medir a temperatura com exatidão fascinam as 
pessoas há muito tempo. Uma das principais diferenças entre 
a temperatura e outros conceitos físicos, tais como massa ou 
comprimento, é que ele tem uma certa subjetividade: diferentes 
pessoas poderão ter percepções diferentes sobre o que é frio ou 
quente. A fim de fazermos medições objetivas, precisamos usar um 
termômetro, no qual alguma propriedade física de uma substância 
muda com a temperatura de forma confiável e reprodutível.

Termoscópios, os ancestrais dos modernos termômetros, 
foram criados há muito tempo, cerca de 200 AC. Os primeiros 
termômetros reconhecidos foram criados por volta do século XVI, 
ao mesmo tempo pelo italiano Galileu Galilei e pelo médico do 
reino da Polônia Santorio Santorio. Este criou um termômetro 
incorporando uma escala, e seus escritos mostram que ele 
entendia a importância da medição da temperatura para o 
diagnóstico de doenças. O primeiro termômetro selado foi 
feito pelo Grão-Duque Ferdinando da Toscânia em 1641. Este 
termômetro era mais exato que seus predecessores, pois ele não 
dependia da pressão atmosférica. Posteriormente, os cientistas  
Fahrenheit e Celsius, na mesma época, construíram termômetros 
de vidro contendo mercúrio e utilizaram pontos de referência (o 
ponto de fusão do gelo puro e o ponto de ebulição da água) para 
melhorar a exatidão dos equipamentos.

>  EsCAlAs dE TEMPERATURA
As duas escalas de temperatura mais usadas hoje em dia datam do século XVIII e receberam seus 
nomes dos seus proponentes: Gabriel Daniel Fahrenheit e o professor de astronomia sueco Anders 
Celsius. Fahrenheit definiu sua escala tendo dois pontos de referência que podiam ser ajustados em 
sua oficina. Originalmente, ele escolheu o ponto de fusão do gelo puro e a temperatura do corpo de 
um indivíduo são, que ele tomou como 32° e 96°, respectivamente. Isso, de forma muito conveniente, 
lhe fornecia valores positivos de temperatura para todas as suas medições. Posteriormente, ele 
mudou o segundo ponto de referência para a temperatura de ebulição da água (212°).

Celsius também usou os pontos de gelo e de ebulição, mas os definiu como 0 °C e 100 °C, 
respectivamente. A escala Fahrenheit é usada em alguns países (EUA e Reino Unido, por exemplo), 
apesar de não fazer parte do Sistema Internacional de Unidades. A escala Celsius é adotada em 
muitos países, como o Brasil.

Uma terceira, e fundamental, escala de temperaturas foi proposta em 1854 pelo físico escocês 
William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Ela se baseia na ideia de que existe um zero absoluto, 
um ponto em que um corpo não emite radiação e que seria comum para todos os materiais. A 
escala Kelvin é largamente utilizada por físicos e engenheiros para aplicar e determinar as leis 
fundamentais da termodinâmica.

>  A EsCAlA inTERnACionAl dE TEMPERATURA dE 1990 (EiT-90)
Desde 1954 a unidade de temperatura 
termodinâmica foi definida como o kelvin. 
Um kelvin é definido como a fração 1/273,16 
da temperatura termodinâmica no ponto 
tríplice da água. Este ponto representa a única 
temperatura e pressão em que as três fases 
da água (sólido, líquido e vapor) coexistem em 
equilíbrio. Ele é uma pequena fração acima 
do ponto de fusão, que está a 0,01 °C ou 
273.16 K. Deste único ponto é possível criar 
uma escala termodinâmica de temperatura 
usando termômetros a gás ou termômetros de 
radiação que obedecem a leis conhecidas com 
grande exatidão.

Tais experimentos não são simples e são 
raramente feitos, mas valores muito bons 

foram estabelecidos para diversos pontos 
fixos: pontos de solidificação de metais puros a 
altas  temperaturas e pontos triplos de gases a 
baixas temperaturas. Estes estão incorporados 
na Escala Internacional de Temperatura de 
forma que termômetros padrões de resistência 
de platina e  termômetros de radiação podem 
ser calibrados com excelente reprodutibilidade. 
O Inmetro é responsável pela guarda dos 
padrões nacionais e os compara com os 
mantidos em outros institutos nacionais. 
Desta forma, em todo o mundo, os padrões 
de temperatura tem exatidão equivalente e 
todos os termômetros usados nas nossas mais 
diversas atividades podem ser calibrados de 
forma confiável.

A medição exAtA dA temperAturA é fundamental para 
muitas e diversas atividades humanas, desde processos industriais 
(por exemplo na metalurgia), fabricação (vidros), monitoramento 
(transporte e armazenamento de alimentos) e na saúde (esterilização 
de instrumentos). De fato, em quase todos os setores da nossa vida a 
temperatura é um dos parâmetros mais importantes a ser medido.

>  Tipos de TermômeTros

No mundo moderno, os termômetros de mercúrio ou de 
álcool têm, com cada vez maior frequência, dado lugar 
a dispositivos elétricos, que podem ser automatizados e 
fornecendo dados digitalizáveis. Termômetros de resistência 
de platina são termômetros elétricos que usam a variação 
da resistência elétrica de um filamento de Platina de alta 
pureza. Essa variação é previsível, permitindo a realização 
de medições com grande exatidão. Eles são muito sensíveis 
e com equipamentos sofisticados podemos fazer medições 
da ordem de um milésimo de grau Celsius.

Termômetros de radiação, ou pirômetros, partem do 
fato de que todos os objetos emitem radiação, como se 
sente quando nos voltamos para uma barra incandescente 
ou vemos o filamento de uma lâmpada. A quantidade 
de radiação emitida pode ser medida e relacionada à 
temperatura, usando a lei de Planck para a radiação. 
Temperaturas podem ser medidas remotamente usando 
essa técnica, com o sensor distante do objeto. Assim, 
esse método é adequado para objetos muito quentes, em 
movimento ou em ambientes com muito risco.

Termopares são os sensores mais comuns para uso 
industrial. Eles tem uma longa história: o primeiro 
artigo tratando desse assunto, foi escrito por Seebeck 
e publicado em 1822. Termopares consistem de dois 
condutores metálicos diferentes ligados no ponto de 
medida. Quando os condutores são aquecidos, uma 
diferença de potencial é gerada no circuito e isso pode ser 
usado para determinar a temperatura.

Termômetros de líquido, particularmente mercúrio, dentro 
de vidro, tem sido usados ao longo dos últimos 300 anos 
em ciências, na medicina, na metrologia e na indústria. Eles  
estão baseado na confiança da expansão de um fluído com 
a temperatura. O fluído está dentro de um tubo selado de 
vidro e a temperatura é lida usando-se uma escala gravada 
ao longo da haste do termômetro.


