
 



 
 

ARTIGO

COMO E POR QUE
O CAFÉ ESFRIA?
Márcio Luis Ferreira Nascimento

Abstract: The equation that governs cooling, the basis of modern 
thermodynamic theory and that explains for example how coffee cools, 
was defined anonymously in 1701. Soon after, it was discovered that its 
author was none other than one of the inventors of calculus, as well as a 
great appreciator of this beverage.

Resumo: A equação que rege o resfriamento, base da moderna teoria 
termodinâmica e que explica por exemplo como o café esfria, foi definida 
anonimamente em 1701. Logo depois descobriu-se que seu autor era 
nada mais nada menos que um dos inventores do cálculo, além de 
grande apreciador desta iguaria.
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1. INTRODUÇÃO
 Acontece em todo lugar... Basta esperar um pouco, e o cafezinho, 
preparado quentinho, passa a esfriar e esfriar. É fato que em lugares 
mais frios, o cafezinho tende a esfriar mais rápido que em ambientes 
mais quentes. Mas seria possível determinar como ele resfria?
 A resposta é sim, e um passo importante para esta resposta foi 
dada primeiramente por um talentoso anônimo num artigo da prestigiosa 
revista científica Philosophical Transactions [1], publicada em 1701, de 
título “Scala Graduum Caloris. Calorum Descriptiones & Signa” [1], algo 
como “Uma Escala de Graus de Calor: Descrições e Padrões de Calor”. 
Para entender o contexto histórico, tal revista foi a segunda a surgir no 
mundo, logo após a francesa Le Journal des Sçavans (“Jornal dos 
Eruditos”), lançada dois meses antes, em janeiro de 1665, e a única a 
manter sua periodicidade até o presente.
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 Neste curto trabalho foram definidas as bases do resfriamento de qualquer líquido para 
situações onde existam diferenças de temperatura. Para tanto, o anônimo autor definiu 
inicialmente uma escala de temperatura para tentar determinar a variação ou taxa da mesma (algo 
notável à época, sendo considerada a primeira tentativa), partindo de diversos experimentos. Por 
exemplo, ele começou descrevendo que as temperaturas das estações do ano seguem tal escala 
de modo que o inverno em geral é mais frio que o verão em termos quantitativos, e assim por 
diante. Nesta escala, zero corresponde ao frio que gera neve (gelo), 12 à temperatura do corpo 
humano, 34 à ebulição da água e 96 à fusão do chumbo. Estes resultados surpreendem, pois, a 
temperatura média do corpo humano corresponde a quase um terço da temperatura necessária 
para aquecer água até a ebulição. Estas variações são muito significativas. O misterioso autor 
observou também que o calor flui de um corpo quente para o ambiente de forma muito rápida e 
decrescente em função do tempo de observação. Para os interessados, há uma tradução deste 
artigo para o inglês efetuada pelo físico americano William Francis Magie (1858 – 1943) [2].
 Em linguagem moderna, o artigo dizia que “a taxa de mudança de temperatura de um corpo 
é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e sua vizinhança”. Esta é a resposta para 
como o café resfria. O termo mais importante desta sentença refere-se à taxa, um conceito 
revolucionário e misterioso, tanto quanto seu anônimo autor. Conforme descrito com mais detalhes 
a seguir, ambas, taxa e escala de temperatura, estão intimamente relacionadas.
 O curioso no estabelecimento desta extraordinária regra que explica, entre outras coisas, o 
resfriamento do cafezinho, é que partiu do inventor de uma ferramenta matemática chamada 
cálculo, mais precisamente, o cálculo de derivadas. Este feito é creditado ao inigualável físico, 
astrônomo, alquimista, teólogo e matemático inglês Isaac Newton (1642 – 1727, Figura 1) em idos 
de 1665 - 1666. Tal ferramenta apenas passou a ser de domínio de alguns poucos matemáticos 
quase vinte anos depois de Newton escrever seu primeiro manuscrito de matemática, publicado 
postumamente. Para se ter uma ideia, podia-se contar nos dedos das mãos quantas pessoas 
dominavam a técnica do cálculo em fins do século XVII, assunto que em geral somente é abordado 
nos últimos anos do ensino médio de boas escolas, e com maior frequência, em determinados 
cursos de nível superior. Apenas uma dessas pessoas inventou, desenvolveu e publicou o cálculo 
de modo independente: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716, Figura 2), polímata alemão, 
conforme descrito adiante [3].
 

Figura 1 - Sir Isaac Newton (1642 – 1727), 
matemático, físico, alquimista, teólogo e 
astrônomo inglês. Pintura de Godfrey 
Kneller (1646 – 1723) em 1702. Retrato 
em exposição na National Portrait Gallery: 
www.npg.org.uk, Londres. Fonte: 
Wikimedia Commons

Figura 2 - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 
– 1716), polímata alemão, em quadro do 
pintor alemão Andreas Scheits (1655 – 
1735) em 1703, disponível na Biblioteca 
Pública de Hannover, Alemanha 
(Stadtbibliothek Hannover: 
www.stadtbibliothek-hannover.de). Fonte: 
Wikimedia Commons.



  

2. COMO E POR QUE O CAFÉ ESFRIA?
 A taxa do resfriamento do cafezinho (assim como de 
qualquer outro objeto aquecido na atmosfera) corresponde à 
variação da temperatura dividida pelo intervalo de tempo 
observado. Tempos muito longos estão vinculados a uma 
maior rapidez de resfriamento. Por exemplo, ao despejar o 
café numa xícara, em questão de dez minutos ele deve 
esfriar muito, próximo da temperatura ambiente. Isto foi 
percebido por Newton utilizando sua escala termométrica e 
observando o comportamento do resfriamento de outros 
materiais.

 Isto é explicado por uma lei, a da termodinâmica 
(proposta muito tempo depois de Newton), que diz que o 
calor flui devido à diferença de temperatura. Esta é a 
explicação do “porquê”, pois leis correspondem a regras 
invariáveis que visam determinar o funcionamento da 
natureza e correspondem a uma tentativa de generalização 
do “como”. Se o ambiente está numa temperatura mais 
baixa que a do café, o calor tende a fluir da substância para 
o ambiente. Para facilitar, vamos considerar que a cozinha 
onde foi feita o café encontra-se numa temperatura de 24ºC.
 Uma grande descoberta de Newton foi que a tendência, 
ou taxa de resfriamento do café, não é fixa. De fato, a 
temperatura do líquido cai muito rapidamente nos primeiros 
cinco minutos, e depois mais lentamente, atingindo a 
temperatura do ambiente depois de 22 minutos (no caso 
deste estudo). O que Newton percebeu é que a taxa de 
resfriamento varia muito em função do tempo. 

  A temperatura T do café pode 
ser mensurada em graus Celsius e 
o tempo t em minutos, escala esta 
inventada pelo físico e astrônomo 
sueco Anders Celsius (1701 
-1744, Figura 3) em 1742 [4] e 
modificada tempos depois para o 
modo usado hoje. Para tanto, a 
água do café é aquecida até 
próxima do ponto de ebulição, a 
100ºC. A mudança de temperatura 
ocorre muito rápido no início. Ao 
derramar o café quente numa 
xícara, este pode estar, por 
exemplo, a 74ºC. Considerando 
este momento o instante inicial, ou 

ainda, a referência para o comportamento do resfriamento 
em função do tempo, depois de 5 minutos a temperatura 
diminuiu para 34ºC, medida por exemplo usando um 
termômetro. 

 
 

Figura 3 - Anders Celsius (1701 
–1744), físico e astrônomo sueco. 
Obra do pintor sueco Olof Arenius 
(1701 – 1766). Fonte: Wikimedia.

 Em outras palavras, se a temperatura inicial era de 74 
e passou para 34 graus Celsius nos cinco minutos de 
observação, a taxa média de resfriamento neste intervalo 
consiste simplesmente em efetuar uma divisão (ou se 
preferir, razão) entre as diferenças de temperatura e tempo 
da seguinte forma: 

∆𝑇
𝑡

𝑇 −
−
𝑇f i n a l i n i c i a l

i n i c i a lf i n a l 𝑡
==

34℃− 74℃
5min − 0min

= −8
℃

min
 (1) 
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que resulta em -8 oC/min. O sinal negativo serve apenas 
para lembrar que a temperatura do café diminuiu de oito 
graus Celsius a cada minuto durante os cinco primeiros 
minutos de observação. Um exemplo desta variação 
encontra-se apresentado na Figura 4.

 
 

Figura 4 - Esboço do resfriamento de uma xícara de 
café, que estava quente, com 74ºC no instante inicial, 
e após 25 minutos resfriou para 24ºC, que 
corresponde a temperatura do ambiente onde foi feito. 
De acordo com a equação newtoniana, a taxa de 
resfriamento muda a cada instante, sendo muito 
rápido no início e mais lento no final. Dito de outra 
forma, a inclinação da reta mais à esquerda é mais 
acentuada que à direita. Isto pode ser notado pelas 
retas osculatórias vinculadas aos pontos A, B e C 
apresentadas junto à curva de resfriamento. Cada 
uma das retas “beija” suavemente a curva que 
representa o comportamento térmico do café ao longo 
de 25 minutos. Tal toque suave em cada ponto 
corresponde a uma derivada vinculada à inclinação da 
reta tangente. Por exemplo, no instante de 2,5 
minutos (ou seja, no ponto A) a temperatura do café 
diminuiu com uma taxa de quase ▲7,2ºC/min; já no 
instante de 5 minutos (ponto B) a taxa reduziu para 
-3,2ºC/min, e finalmente aos dez minutos (ponto C) a 
taxa instantânea reduziu para -0,7ºC/min.

 É preciso ressaltar esta descoberta maravilhosa que 
Newton fez ao perceber que a taxa de resfriamento depende 
do instante observado. Isto está de acordo com a 
observação que a variação da temperatura varia a cada 
instante, ou ainda, que é instantânea. A esta taxa 
instantânea, que efetivamente ocorre num intervalo de 
tempo muito curto, ele deu o nome de fluxo (ou T ), mas que 
ficou mais conhecido por derivada, termo consagrado por 
Leibniz ao usar a notação dT/dt. No caso do cafezinho, estes 
intervalos de tempo seriam mensurados na ordem de 
segundos (ou menos), vinculados às correspondentes 
pequeníssimas mudanças de temperatura. 

 Assim, a partir de Newton foi possível propor o primeiro 
modelo matemático para auxiliar na compreensão do 
fenômeno do resfriamento. Há um divertido livro que explica 
com mais detalhes esta situação, intitulado “Por que o Café 
Esfria Tão Rápido? E Outras Aplicações do Cálculo no seu 
Dia” [5], do matemático e físico americano Oscar Edward 
Fernandez (n. 1982).
  A matemática denomina estes curtíssimos 
intervalos de infinitésimos ou infinitesimais. Ou seja, para 
cada variação ▲T existiria uma correspondente e menor, 
dT, seguindo a notação de Leibniz [3]. Na época de Newton 
este assunto chegou a ser de interesse de várias 
deliberações da Igreja, sendo considerado inclusive 
proibido. A mente privilegiada de Newton anteviu que 
divisões entre infinitésimos poderiam levar a ciência a um 
outro patamar, sendo possível determinar taxas e fluxos de 
diversas propriedades da natureza, como a maneira com 
que um cafezinho resfria. Dito de outra maneira, Newton 
percebeu que era possível considerar diferenças cada vez 
menores, dividi-las por outras e obter derivadas, levando a 
matemática a um outro novo nível de predição por meio de 
um sistema elegante e preciso que poderia ser aplicado a 
uma gama praticamente ilimitada de problemas. Para ele, 
havia um argumento plausível para se utilizar dos 
infinitésimos, pois os objetos eram feitos de partes menores. 
Por exemplo, um tecido é feito de fios, um pedaço de 
madeira é feito de fibras, e uma hora é composta de 
minutos. No entanto, bispos como George Berkeley (1685 - 
1753), da Igreja Anglicana, zombavam dos infinitamente 
pequenos, em particular as razões ou divisões entre eles, 
chamando-os de “fantasmas de coisas que se foram”. 
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onde dT/dt corresponde a uma taxa segundo a qual a 
temperatura do corpo varia, T é a temperatura do objeto, Tm 
é a temperatura do ambiente que rodeia o objeto, e k < 0 é 
uma constante de proporcionalidade. Numa visão simplista 
e algo mecânica, Newton acreditava que a causa se devia à 
diferença de temperatura, e o efeito, sua taxa, embora não 
tenha deixado claro a diferença entre calor e temperatura. 
 Enfatizando de outro modo, como tais taxas referem-se 
a mudanças, Newton criou um método baseado no 
comportamento de qualquer curva, como a dependência da 
temperatura do café com o tempo, e para cada instante 
estabeleceu retas tangentes, que correspondem as taxas, 
ou derivadas para cada instante. Na época de Newton, uma 
reta que tocasse suavemente em qualquer curva era 
chamada de osculatória, pois ósculo em latim significa beijo, 
ou ainda um toque suave com os lábios (é possível verificar 
três ósculos na curva da Figura 4).

O livro do matemático e historiador israelense Amir 
Alexander (n. 1963) contextualiza um longo período da 
história envolvendo os infinitesimais e boa parte dos 
principais desbravadores deste conceito [6].
 A Equação (1) pode ser reescrita tanto na notação de 
Newton, usando fluxo, tanto quanto na notação de Leibniz, 
usando derivada, da seguinte forma:

𝑇 =
𝑑 𝑇

= 𝑘 𝑇 𝑇  (2) 

 
𝑑 t

( )- m

3. TERMODINÂMICA E GRÃOS DE CAFÉ
 É também a partir dos lábios que se pode sorver um 
bom café, após sentir seu adorável aroma. Por sinal, a 
ortografia mais comum em inglês, café, corresponde ao que 
também é escrito em francês, espanhol e português, 
mostrando uma enorme conexão entre estes países e 
culturas. É também próximo da grafia italiana caffé, com dois 
efes. O café provém da Etiópia e foi largamente cultivado no 
Oriente Médio. Ele consiste num arbusto chamado cafeeiro 
que produz sementes das quais são torradas e elaboradas 
esta saborosa e estimulante bebida há séculos. Reza a 
lenda que os primeiros frutos de café foram descobertos por 
pastores de um rebanho etíope por volta de 800 d.C. Um 
pastor notou que seus animais começavam a saltitar 
alegremente toda vez que mastigavam suas folhas e 
sementes e, ao prová-las, além de notar o agradável aroma, 
provavelmente também se sentiu energizado. 

Figura 5 - Joseph Black (1728 – 1799) 
físico-químico franco-escocês. Obra do 
pintor inglês Joshua Reynolds (1723 – 
1792). Fonte: Wikimedia Commons.
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Ao nível molecular, um 
líquido quente interage com 
o ar mais frio [7]. Sendo o 
calor vinculado à energia das 
moléculas e a temperatura 
uma forma de mensurar tal 
agitação, as moléculas de 
água mais energéticas no 
interior do café sobem por 
convecção, atingem a 
superfície e eventualmente 
escapam para a atmosfera, 
promovendo a evaporação 
do líquido. 



  

 E quando o fazem, tais moléculas na forma de vapor 
levam consigo bastante energia, deixando o líquido menos 
quente, e consequentemente, diminuindo a temperatura. Por 
sinal, assoprar consiste no método mais eficaz de se resfriar 
o café, ao favorecer que mais moléculas energéticas do 
líquido escapem para o ar. Ao mexer, agitando o líquido com 
uma colher, também é possível resfriar o cafezinho, mas 
este processo é menos eficaz por não promover uma 
interação eficiente com o ar mais frio ao redor, proveniente 
do sopro.
 O físico-químico franco-escocês Joseph Black (1728 – 
1799, Figura 5), descobridor do gás CO2 e do elemento 
magnésio (Mg) [2,8], propôs o conceito de calor latente C, 
que pode ser descrito por:
 
 

pois a transferência de uma determinada quantidade de 
energia na forma de calor ▲Q para um corpo ocasiona uma 
variação na temperatura ▲T neste mesmo corpo. Desta 
forma, Black foi o primeiro a distinguir calor de temperatura, 
algo não muito claro no tempo de Newton. Grosso modo, o 
calor latente pode ser descrito da seguinte maneira: “ao 
mudar de estado, toda substância requer uma determinada 
quantidade de calor a ser adicionada ou consumida”. Ao se 
dividir ambos os termos da Equação (3) por um intervalo de 
tempo ▲t obtém-se uma descrição mais acurada de uma 
taxa de resfriamento (ou aquecimento) em termos da 
variação de calor, similar ao descrito nas Equações (1) e (2).
 O trabalho de Black, elaborado em 1761, não foi 
publicado na forma de artigo, e sim muitos anos depois, 
como anotações de experimentos de suas aulas e palestras 
sobre Elementos de Química [8].  

Já idoso, Newton chegou a investir 
uma parte de seus proventos na 
Companhia dos Mares do Sul (South 
Sea Company, que tinha o monopólio 
do transporte marítimo entre o Reino 
Unido e as colônias da América do 
Sul), e cujas primeiras ações eram 
vendidas numa famosa cafeteria. No 
entanto, Newton não teve êxito pois a 
companhia faliu, e ele chegou a 
afirmar depois que podia calcular o 
movimento dos corpos celestes, mas 
não a loucura dos homens, conforme 
descrito pelo economista inglês 
Benjamin Grossbaum (1894 – 1976) 
[9], que mais tarde mudou seu nome 
para Benjamin Graham. 

 Esta pesquisa seminal pode ser considerada o início da 
termodinâmica.

4. A DISSEMINAÇÃO DO CÁLCULO E DOS GRÃOS DE 
CAFÉ
 As primeiras cafeterias ocidentais foram estabelecidas 
em Veneza, Itália, e por volta de 1645 e tornaram-se uma 
febre na Inglaterra, mais precisamente em Oxford, na época 
de Newton, que por sinal era um grande apreciador da 
bebida. Tanto era, que participou do clube de café da 
primeira cafeteria inglesa em Oxford (o conhecido “Oxford 
Coffee Club”) junto com colegas como o astrônomo e 
matemático inglês Edmond Halley (1656 – 1742, Figura 6) e 
o arquiteto, astrônomo e geômetra inglês Christopher Wren 
(1632 - 1723). Um outro famoso estabelecimento era a 
Cafeteria Grega (“Grecian Coffee House”), de Londres, 
também muito frequentada por Newton [9]. 

 
 

Figura 6 - Edmond Halley 
(1656 – 1742), astrônomo e 
matemático inglês. Obra de 
Richard Phillips (1681 – 
1741), pintor inglês. Fonzte: 
Wikimedia Commons.
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 O cálculo foi um dos mais importantes legados 
intelectuais do século XVII, desenvolvido primeiramente por 
Newton enquanto estudante universitário de Cambridge nos 
idos de 1665 e 1666. Batizou-o de método dos fluxos e 
fluentes, mas manteve cuidadosamente em segredo durante 
a maior parte de sua vida, deixando circular algumas cópias 
particulares entre amigos. Leibniz, de forma independente, 
debruçou-se sobre os problemas do cálculo durante os 
prolíficos anos em que viveu em Paris, por volta de 1675. 
Tendo formação em direito e sem treinamento formal em 
matemática, em poucos anos Leibniz conseguiu dominar, 
refinar e conceber o cálculo de derivadas e integrais, 
publicando o primeiro trabalho na forma de artigo científico 
na primeira revista científica alemã, a Acta Eruditorum 
(“Anotações dos Eruditos”), em 1684 [3].
 Legitimamente, Leibniz tornou-se apto a reivindicar o 
desenvolvimento original desta importante ferramenta 
matemática, sendo considerado por muitos na Europa um 
dos maiores matemáticos do mundo. Assim, embora tenha 
sido cronologicamente o segundo, foi o primeiro a torná-la 
pública, causando uma verdadeira guerra sobre a 
paternidade da invenção, deliciosamente descrita no livro “A 
Guerra do Cálculo” do físico, jornalista e escritor de 
divulgação científica americano Jason Socrates Bardi (n. 
1950) [10]. Diferente de Newton, Leibniz não somente 
conceituou derivadas e integrais como efetuou os primeiros 
grandes avanços desta nova ferramenta de análise 
matemática, participando, por exemplo, do desenvolvimento 
da Regra da Cadeia [11] junto com alguns de seus pupilos, 
mais precisamente o matemático suíço Johann Bernoulli 
(1667 - 1748), tutor do matemático francês Guillaume 
François Antoine de L’Hôpital (1661 - 1704), quem primeiro 
publicou tal singular conceito em 1696.
 O termo cálculo tem diversas origens, mas foi o próprio 
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Leibniz quem auxiliou a disseminar tanto através de seus 
alunos quanto ao publicar o livro “Historia et Origo Calculi 
Differentialis” postumamente, em 1846 [12]. Tal palavra, que 
significa pedra ou seixo, também serve para grão, como o de 
café.
 A escolha do anonimato de Newton em publicações 
como a da regra do resfriamento deve-se em parte à sua 
timidez, bem como as intrigas dentro da universidade que 
infelizmente o deixaram depressivo e recluso durante muitos 
anos [10], e está diretamente vinculada a uma de suas 
grandes primeiras descobertas sobre a natureza da luz. 
Newton foi duramente criticado enquanto jovem professor 
universitário por um dos mais extraordinários cientistas de 
seu tempo, o polímata inglês Robert Hooke (1635 – 1703), 
que tinha opiniões diversas sobre a ciência da ótica, 
algumas delas até bastante agressivas e dirigidas a Newton, 
diga-se. A aversão de Newton a qualquer debate científico 
devido a críticas, algumas delas infundadas, em idos de 
1670, fez com que inclusive deixasse de publicar a maior 
parte de suas descobertas e invenções.
 Uma das raras exceções foi o lançamento do mais 
importante livro de física já escrito, Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica (“Princípios Matemáticos da Filosofia 
Natural”), de 1687 [13], devido a uma enorme insistência de 
Halley, seu colega e também amante de cafeterias. Não é 
exagero afirmar que sem Halley, provavelmente a magnífica 
obra de Newton jamais seria escrita, impressa e mesmo 
divulgada. Para se ter uma ideia do comportamento de 
Newton, ele somente publicou seu livro sobre Ótica usando 
o termo original em grego (“Opticks”) [14] um ano depois da 
morte de Hooke.
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5. CONCLUSÕES 

 A regra do resfriamento consiste numa das mais importantes equações da 
termodinâmica, e teve um desenvolvimento desordenado, em diferentes 
épocas e culturas. Mas o passo inicial foi dado por Newton num trabalho 
anônimo em 1701. 
 O café foi introduzido no Brasil pelo militar luso-brasileiro Francisco de 
Melo Palheta (1670 – c. 1750) em 1727, conforme descrito na bela canção 
“Café” do álbum “Homo Sapiens” de 1995, do cantor e compositor 
multi-instrumentista brasileiro Jorge Duílio Lima Meneses (c. 1942), mais 
conhecido como Jorge Ben Jor. Desde Palheta, o Brasil passou a produzir cada 
vez mais café, sendo hoje o maior produtor mundial, chegando a responder por 
um terço de toda produção do planeta.
 No mesmo ano em que as primeiras mudas de café foram plantadas no 
Brasil ocorreu o passamento de Isaac Newton, um grande apreciador desta 
inebriante iguaria. Em sua memória, vale lembrar o que diz a ciência sobre 
como degustar um bom cafezinho: deve-se seguir atento à Regra do 
Resfriamento newtoniana e não deixar passar um longo período de tempo, pois 
certamente o café irá resfriar, segundo os cálculos do grande mestre.
energizado.
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