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Capítulo 1

Medição



1.2 Medindo Grandezas

Medimos cada grandeza física em unidades,  

por comparação com um padrão.

A unidade é um nome particular que atribuímos às  

medidas de uma grandeza.

Os padrões devem ser acessíveis e invariáveis.

Por exemplo:

• 1 metro (1 m) é uma unidade de comprimento.  

Qualquer comprimento pode ser expresso em  

termos de 1 m. Um comprimento variável, como o  

do nariz de uma pessoa, não é uma boa unidade.



O Sistema Internacional de Unidades

O SI, ou Sistema Internacional de Unidades, também é chamado de

sistema métrico.

As grandezas fundamentais do SI são o comprimento, o tempo, a

massa, a temperatura, a quantidade de matéria, a corrente elétrica e a

intensidade luminosa.

Todas as demais unidades são definidas em termos dessas grandezas

fundamentais. A velocidade, por exemplo, é uma grandeza derivada

das fundamentais, uma vez que é a razão entre a distância percorrida

e o intervalo de tempo necessário para percorrer a referida distância.
Grandeza Unidade SI Símbolo

Comprimento metro m

Tempo segundo kg

Massa quilograma s

Temperatura kelvin K

Quantidade de matéria mole ou mol mol

Corrente elétrica ampère A

Intensidade luminosa candela cd



A notação científica emprega  potências de 10. Como por exemplo:

3.560.000.000 m = 3,56  109m.

Às vezes, nomes especiais são usados para expressar grandezas muito grandes

ou muito pequenas. Como por exemplo:

Por exemplo:  2,35  10-9 = 2,35 nanossegundos (ns)



Podemos mudar as unidades de uma grandeza física usando  

um método conhecido como conversão em cadeia.

Mudança de Unidades

1min

Uma razão como (60 s)/(1 min), que aparece nas equações  

acima, é chamada de “Fator de Conversão”.

Por exemplo: como um minuto tem 60 segundos,

1min 
 1

60 s

60 s 1min

2 min  (2 min) (1)  (2 min) (
60 s

) 120 s



Comprimento

As várias definições do metro (a unidade de comprimento):

Em 1792, o metro foi definido como um milionésimo da distância entre o

polo norte e o equador.

Mais tarde, o metro foi definido como a distância entre duas linhas

gravadas perto das extremidades de uma barra de platina-irídio, a barra

do metro-padrão, mantida no Bureau Internacional de Pesos e Medidas,

perto de Paris.

Em 1960, o metro foi definido como 1.650.763,73 comprimentos de onda

de uma certa luz vermelho-alaranjada emitida pelo criptônio 86 em um

tubo de descarga gasosa.

Em 1983, o metro foi definido como a distância percorrida pela luz no

vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 segundo. De

acordo com essa definição, a velocidade da luz é EXATAMENTE

299.792.458 m/s.



Comprimento

Alguns exemplos de comprimentos



Comprimento: Estimativa de Ordem de Grandeza

PROBLEMA: O maior novelo do mundo tem cerca de 2 m de raio.

Qual é a ordem de grandeza do comprimento L do fio que forma o

novelo?

IDEIA: Vamos supor que o novelo é uma esfera com 2 m de raio.

Para levar em conta os espaços vazios entre as diferentes voltas do

fio, vamos supor que a seção reta do fio é um quadrado com 4 mm

de lado.

CÁLCULOS: O volume total no novelo é aproximadamente o

volume da esfera.Assim,
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4(2 m)3
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R3  4R3

 210 m  3 km L 
(4 103 m)2



Tempo

Em 1967, o segundo padrão foi definido como o tempo necessário para

9.192.631.770 oscilações da luz emitida por um átomo de césio 133.

Os relógios atômicos fornecem leituras de tempo muito precisas.

Um relógio atômico do National Institute of Standards and Technology

(NIST) em Boulder, Colorado, EUA, é o padrão da Hora Coordenada

Universal (UTC) nos Estados Unidos. O Observatório Nacional fornece a

hora legal brasileira no site http://pcdsh01.on.br.

http://pcdsh01.on.br/


Massa

Um cilindro de platina-irídio,
mantido no Bureau Internacional
de Pesos e Medidas, possui a
massa padrão de 1 kg.

Outra unidade de massa é usada
para medidas de massa atômica.
Um átomo de carbono 12 possui
uma massa de 12 unidades de
massa atômica, cuja definição é a
seguinte:

1u 1,66053886  1027 kg



Massa Específica

A massa específica é expressa em  

kg/m3 e representada pela letra grega  

rô ().

Exemplo: Massa específica e liquefação


