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A MEDIDA DA TEMPERATURA 
Sensação térmica Ao colocar a mão sobre um objeto, o tato nos permite perceber a sensação 

térmica em relação a ele: se está quente, frio, gelado ou morno em relação à nossa temperatura corporal. 
Embora nossa capacidade de perceber se algo está quente ou frio seja muito útil, ela não tem muita 
precisão e pode até mesmo nos enganar. Pense, por exemplo, na sensação térmica que temos ao sair de 
uma piscina ou um rio. Por que sentimos frio? Nesse momento, com o corpo molhado, há sobre nossa pele 
uma fina camada de água que vai evaporando aos poucos. Nessa evaporação, ocorre transferência de 
energia térmica entre o nosso corpo e a água; como o corpo cede uma parte de sua energia, temos a 
sensação de que o ar está mais frio do que antes de nos molharmos, mesmo que ele não esteja. Para saber 
a temperatura de um objeto de maneira precisa, devemos utilizar instrumentos específicos: os 
termômetros. A sensação térmica do corpo humano é alterada por diversos fatores; ela não é um 
instrumento preciso de medida da temperatura. 

Exercícios: 
 1) Faça uma pesquisa sobre o uso do termômetro em sua casa, se já foi usado em que momento?  
2) Qual a finalidade do comércio ao usar o termômetro, na medição de temperatura de seus 

cliente? 
TROCAS DE CALOR 
As trocas de calor entre corpos respeitam a conservação de energia. Durante a mudança de estado 

físico, a temperatura de uma substância não se altera.  
Calor O que acontece quando um corpo é aquecido? Em um recipiente com água colocado sobre a 

chama de um fogão, a temperatura do líquido aumenta porque ele recebe calor. Chama-se calor a energia 
térmica transferida em razão da diferença de temperatura; logo, calor é a energia térmica em movimento, 
passando de um corpo a outro. De forma espontânea, o calor sempre é transferido de corpos com maior 
temperatura para corpos com menor temperatura. O que fazemos, por exemplo, quando queremos tomar 
um chá, mas está muito quente? Se esperarmos, o chá esfriará. Isso acontece porque a bebida cede calor 
para o ambiente, pois está a uma temperatura mais alta. Nesse processo, o ambiente recebe calor e tem 
sua temperatura elevada. Porém, o calor recebido não é suficiente para aumentar a temperatura de 
maneira perceptível, pois o ambiente é muito maior que o volume do chá. Mas, se estivermos com pressa, 
podemos acelerar o processo de resfriamento colocando a xícara de chá em uma vasilha com água gelada. 
Ao entrar em contato com uma substância com temperatura muito mais baixa, a transferência de calor 
será maior. À medida que recebe calor do chá, a água gelada da vasilha aumenta sua temperatura. É 
importante ressaltar que, embora estejam relacionados, temperatura e calor não são sinônimos: 
temperatura é a medida da energia cinética média das partículas de um objeto ou um sistema, ao passo 
que calor é o fluxo ou a passagem dessa energia de um corpo para o outro.  

Exercício  
1) Com ajuda de um adulto, faça a seguinte experiência:  
Coloque uma chaleira de água quente para esfriar, dentro de uma vasilha com água fria. Após 

alguns minutos observe como ficou a água da vasilha.  
Escreva o que observou na experiência. 


