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Redefinição das unidades base de medida

O novo sistema entrará em vigor em maio de 2019!!!



Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)

http://www.inmetro.gov.br/

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/169774/mod_resource/content/0/Si_INMETRO.pdf

National Institute of Standards and Technology (NIST)

https://www.nist.gov/

Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM)

13 a 17 de outubro de 2003 realizou-se, em Paris, 

a 22ª Conferência Geral de Pesos e Medidas

http://www.inmetro.gov.br/
https://www.nist.gov/


Sistema Internacional (SI)

Definição de valores padrão, representação 

usada internacionalmente

Unidades

• m (metro)

• kg (kilograma)

• s (segundo)

• N (newton)

• J (joule)

• W (watt)

• C (coulomb)

• V (volt)

• A (ampere)

• W (ohm)

• T (tesla)



Sistema Internacional (SI)

Inmetro, 2012 http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-internacional-unidades.pdf



Ordem de grandeza

Representação adequada

Precisão

Distâncias Cósmicas - 1 ano-luz  =  30.987.765.658 m

Leitura

15.000.000 g  - 15 ton  - 15 103 kg

Normalmente utiliza-se potências de 10 para 

representar uma quantidade



Colher de sopa de 10 a 15 mL

Colher de café 2,0 mL Gota  ~ 0,1 mL Na superfície do dedo 0,01 mL

Balde de 10 L Copo de 100 mLLeite  1,0 L

Ordem de Grandeza

10-210-1100

101102103104
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http://htwins.net/scale2/

http://htwins.net/scale2/


Átomo ~10-10 m  (Angstrom)

Núcleo ~ 5x10-15 m  (Fermi)

Átomo = núcleo + elétrons

nêutrons prótons

10-10m

|10-15m|

Tamanho do Núcleo Atômico
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Definição das unidades de base

O metro (m)

2019 (reformulação): o metro símbolo m é a unidade de comprimento; seu valor é
obtido fixando-se o valor numérico da velocidade da luz no vácuo , exatamente
igual a 299 792 458 quando expressa em unidades do SI, m/s,

1983: comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de
tempo de 1/299 792 458 de segundo.

velocidade da luz no vácuo é exatamente 299 792 458 m/s.

1960: 1 650 763,73 comprimentos de onda da linha de emissão laranja-vermelho do
criptônio 86 em vácuo.

1889: distância entre duas linhas gravadas no protótipo internacional do metro, uma
barra composta por 90% de platina e 10% de irídio, medida no ponto de fusão do
gelo.

1791: 1/10 000 000 do comprimento do meridiano que vai do Polo Norte ao Equador
passando por Paris.



O segundo (s)

2019 (reformulação): o segundo símbolo s é a unidade de tempo; seu valor
é obtido fixando-se o valor numérico da frequência do desdobramento
hiperfino do átomo de césio 133, exatamente igual a 9 192 631 77
quando expressa em unidades do SI, s-1, que é igual ao Hz

1967: duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à
transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do
átomo de césio 133.

1960: 1/31 556 925,9747 do ano trópico de 1900

Por vários séculos: 1/86 400 do dia solar médio

Relógio atômico NIST 



O quilograma (kg): 

2019 (reformulação): seu valor será estabelecido fixando o valor

numérico da constante de Planck exatamente igual a 6.626 06

×10−34 quando expresso em unidades do SI, m2kgs-1, que é igual

a joule segundo (Js).

1889: massa do protótipo internacional do 

kilograma, um cilindro composto por

90% de platina e 10% de irídio.

1791: massa de um volume de 1 decímetro cúbico de água pura

à temperatura de fusão do gelo.
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O novo quilo será medido com uma balança 

de Kibble (ou de Watt). Eletroímãs geram 

um campo magnético. A atração do 

eletroímã, ou seja, a força que ele exerce, 

está diretamente relacionada à quantidade 

de corrente elétrica que passa por suas 

bobinas. Existe, portanto, uma relação direta 

entre eletricidade e peso.

Ou seja, a princípio, os cientistas podem 

definir um quilograma, ou qualquer outra 

unidade de peso, em termos da quantidade 

de eletricidade necessária para neutralizar 

sua força.

O quilograma (kg): 



Algumas unidades fora do SI

Unidade Símbolo Valor no SI Unidade Símbolo Valor no SI

minuto min 60 s angstrom

hora h 3 600 s polegada in=pol 2,54 cm

dia d 86 400 s pé ft 30,48 cm

grau jarda yd 91,44 cm

hectare ha milha mi 1,609 344 km

litro L slug slug 14,593 90 kg

tonelada t libra-força lbf 4,448 222 N

caloria cal 4,185 5 J  horsepower hp 746 W 

atmosfera atm cavalo-vapor cv 735,498 75 W

bar bar Btu Btu 1,005 056 kJ

milímetro 

de mercúrio

mmHg 133,322 Pa libra-força por 

polegada 

quadrada

psi 6,894 757 kPa



Futuro do SI
Relacionar todas as unidades de base com constantes físicas definidas 

exatamente, como na relação entre metro e a velocidade da luz no 

vácuo.

Mais informação na Resolução 1 da 24ª Conferência Geral de Pesos e 

Medidas: http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/

Unidade de base Constante física associada à nova definição (proposta)

segundo

metro

kilograma

ampere

kelvin

mol

candela

http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/
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Conversões de unidades



Análise dimensional

Velocidade:

Força: 

Pressão: 𝑝 =
𝐹

𝐴

𝐹 = 𝑚𝑎

𝑣 =
Δ𝑥

Δ𝑡

Conjunto de padrões fundamentais

M, L, T 

𝑣 =
[𝐿]

[𝑇]
= 𝐿𝑇−1

𝐹 = 𝑀
𝐿

𝑇2
= 𝑀𝐿𝑇−2

𝑝 = 𝑀
𝐿

𝑇2
𝐿2 = M𝐿3𝑇−2



Análise dimensional



Alguns links interessantes

http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/wb_principle.html

http://www.french-metrology.com/en/feature/watt-balance.asp

http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/

https://www.nist.gov/si-redefinition

https://www.nature.com/news/new-definitions-of-scientific-units-are-on-the-horizon-1.22837

https://www.youtube.com/watch?v=iQ6P4oh9TwY&t=133s

https://www.youtube.com/watch?v=thfSSEvBDVY

https://www.youtube.com/watch?v=CeJiH0tcyHk
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http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/wb_principle.html
http://www.french-metrology.com/en/feature/watt-balance.asp
http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/
http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/
https://www.nist.gov/si-redefinition
https://www.nature.com/news/new-definitions-of-scientific-units-are-on-the-horizon-1.22837
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6P4oh9TwY&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=thfSSEvBDVY
https://www.youtube.com/watch?v=CeJiH0tcyHk
https://www.youtube.com/watch?v=CeJiH0tcyHk


Algarismos significativos

Algarismos usados para representar um valor 

Quantidade define confiabilidade e precisão

345  - 1200,0  - 0,0004  - 43  - 12,45       

3 5 1 2 4

4 10-4
12 102

12,000 102

Para contar número de algarismos significativos de 

um valor inicia-se pelo primeiro algarismo não nulo.  



• O número de algarismos significativos da 

medida depende da precisão do instrumento 

utilizado.

• O número de algarismos significativos não 

depende do número de casas decimais.

345  - 1200,0  - 0,0004  - 43  - 12,45       

Algarismos significativos

Algarismo significativo em um número pode ser entendido como 

cada algarismo que individualmente tem algum significado físico.



Arredondamento

3,1415926535

3 sig 3,14 5 sig 3,1416

Regra: adiciona-se uma unidade ao último algarismo significativo, se o valor 

do algarismo seguinte for igual ou maior que 5; caso contrário mantém-se 

o mesmo valor

2,34999
3 sig 2,35

2 sig 2,3



Caso Especial

5,45

5,55

5,4

5,6

A aproximação nesse caso é feita 

tomando o último algarismo par. 



Cálculo com algarismos significativos

Soma ou diferença:

Resultado final deve ser escrito até a posição correspondente 

à posição do algarismo duvidoso de maior valor absoluto  

Multiplicação ou divisão:

Resultado final deve ser escrito com o mesmo número de 

significativos do componente com menos significativos

25  + 1234  = 

1234

25

1259

2,5 x 104 x  1234  = 

1234

25000

30850000 3,1x 107

25 x 101 + 1234  = 

1234

25

148

1,48 x 103



Exemplo do RHK

2,3 x 3,14159  =

9,8 x 1,03 = 10,1

7,2





Espessura de uma folha de papel - NOTURNO

Completar planilha no site

https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=66685

Até 6 de março de 2019

https://edisciplinas.usp.br/mod/url/view.php?id=2494111
https://edisciplinas.usp.br/mod/url/view.php?id=2494111
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=66685


Micrômetro

Paquímetro


