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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão histórica sobre a importância do Sistema 

Internacional de Unidades - SI. O histórico da medição surge pela necessidade do 

homem em quantificar ou dimensionar objetos ou distâncias, onde posteriormente 

surgem novas necessidades pelo comércio, agricultura e desbravamentos. Assim as 

unidades foram definidas, redefinidas e alteradas ao longo do tempo com as 

necessidades tecnológicas para novos tipos de medições desenvolvido visando 

maior precisão. Logo, as unidades de medidas estão presentes direta e 

indiretamente em quase tudo que é feito e isso é mostrado pelas evidências do 

estudo sobre as unidades no campo das ciências. O ensino das medidas e 

quantificações no Brasil é definido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

que define que a abordagem educacional sobre quantificações utilizando 

instrumentos de medição apropriado e de cálculo, estabelece comparações, 

estimativas, e elabora hipóteses. 

 

Palavras-chave: Sistema Internacional de Medidas. Física. Novo Padrão de Massa. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a historical reflection on the importance of the Internation 

System of Units - SI. The history of measurement arises from the need of man to 

quantify or size  objects  or  distances,  where  later  new  needs  arise  for  trade,  

agriculture  and breakthroughs. Thus the units were defined, redefined and 

changed over time with the technological needs for new types of measurements 

developed for greater accuracy. Thus, units of measurement are present directly 

and indirectly in almost everything that is done and this is shown by the evidence 

from the study of units in the field of science. The teaching of measurements and 

quantifications in Brazil is defined by the National Curriculum Parameters (PCNs), 

which  states  that  the  educational  approach  to quantification using appropriate 

measurement and calculation instruments establishes comparisons, estimates, 

and hypotheses. 

 

Keywords: International Measurement System. Physical. New Mass Pattern. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência é usada desde o início do desenvolvimento humano e social 

para facilitar a vida do homem. Nossa evolução se deu pela busca de melhorar a 

vida do ser humano, através do conhecimento científico, todos os dias tenta-se 

desvendar os mistérios que cerca a humanidade. 

Considerada uma das criações mais antiga do homem, as medidas 

surgiram dentre desse contexto evolutivo, diante do mundo a ser desbravado e da 

necessidade de otimizar o cálculo de tempo, distâncias e quantidades. Atualmente 

usa-se um complexo sistema internacional de unidade que compreende: ampère 

(corrente elétrica), Kelvin (temperatura), segundo (tempo), metro (distância), 

quilograma (massa), candela (intensidade luminosa), mol (quantidade de 

substância). Logo este trabalho busca abordar o Sistema Internacional de Unidades 

– SI, considerando a evolução histórica das sete unidades em questão. 

Com base no que foi exposto, o objetivo da pesquisa é divulgar as 

definições do padrão das unidades que mudaram no ano de 2019, fazendo um breve 

comparativo com as que eram usadas anteriormente e apontar a importância das 

unidades para o desenvolvimento tecnológico e científico. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental; priorizou-se a consulta 

de informações escrita, como livros, teses e artigos especializados. Assim, estre 

trabalho propõe uma metodologia baseada em um estudo descritivo, desenvolvido, 

em sua maior parte por livros e sites sobre unidade de pesos e medidas 

(ROZENBERG e BRASIL), físico-químico, metrologia e metodologia da pesquisa 

científica (LAKATOS). A partir desse estudo, a pesquisa bibliográfica foi 

fundamentada em informações verídicas, de sites sobre novos estudos da física e 

ciências. Essa etapa foi realizada com o intuito de identificar novas fontes vinculadas 

ao tema. Já a etapa documental foi viabilizada pelo uso de sites eletrônicos oficiais 

de entidades no que se refere ao uso das unidades internacional no Brasil e na 

normalização para a educação básica, PCN’s e as competências e habilidades para 

o ENEM, disponibilizadas pelo Ministério da Educação. 
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2 UMA BREVE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL DE 

MEDIDAS 

 

Na história não se sabe ao certo quando o homem começou a despertar 

o interesse pela medida ou em construir materiais de medição, mas possivelmente 

as primeiras medições realizadas pelo homem tenham sido de comprimento. A 

massa (confundida com o peso) o volume e o tempo, este último, nas antigas 

civilizações era observado pelo próprio movimento da lua e do Sol em torno da 

Terra. 

 
Desde o início, as unidades de comprimento que estavam sendo utilizado 

até mesmo no começo do século XX,variava de um lugar para o outro e entre 

épocas, mas consistia em algo comum: “baseava-se quase sempre nas dimensões 

de parte do corpo humano. Padronizadas pelo comprimento do seu pé, polegada, 

Palma, braço, mãos, dedos e etc.” (ROZEMBERG, P. 09, 2002). 

 

FIGURA 1: Ilustração das medidas baseadas nas partes do corpo. 

 
 

FONTE:https://slideplayer.com.br/slide/9011191/27/images/3/Medi
das+baseadas+no+corpo+humano.jpg. Acesso em: 24/10/2019. 

 

Uma das medidas mais antigas que se tem conhecimento o “cúbito” ou 

“côvado” a cerca de 50 séculos utilizado no velho Egito era definido pelo 

comprimento do braço medido do cotovelo à extremidade do dedo médio distendido. 

Essa unidade padrão chama-se “cúbico real”, gravada numa placa de granito, em 

relação ao qual eram aferidas as numerosas réguas ou barras representativas dos 

cúbitos espalhados pelos reinos, o seu valor equivalente a um pouco mais de 0,5 m. 

(ROZENBERG, P. 08, 2006). 
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Figura 2: Ilustração do cúbito, unidade de medida 
usada pelos antigos egípcios. 

 

 
 

FONTE: SLIDESHARE 
 

O palmo utilizado também pelos egípcios correspondia a sétima parte de 

um cúbito, e era feito a partir dos quatros dedos juntos. Ainda hoje esta medida é 

utilizada em medições caseiras que corresponde a distância da linha reta do 

polegar ao dedo minguinho. 

A primeira iniciativa de criar um sistema Internacional de unidades 

acontece no começo do século XVI. “Época em que já existe uma acentuada 

dificuldade para o bom funcionamento da indústria, do comércio e das ciências, 

devido à grande variedade de unidades diferentes para diversas grandezas”. 

(BRASIL, P. 7 2002). 

A criação do sistema métrico decimal na época da revolução francesa, 

juntamente com o depósito da representação do metro e o quilograma que consistia 

em dois padrões de platina nos arquivos da república em Paris, em 22 de junho de 

1799, foram os primeiros passos para desenvolvimento do sistema Internacional de 

unidades. 

GAUSS em 1832, começou a usar o sistema métrico como método 

coerente ao fazer medidas do campo magnético da Terra com base em um sistema 

decimal cujas unidades fundamentais eram “milímetro”, o “miligrama” e o “segundo”. 

No início do século XIX Gauss propôs a adoção de um sistema do tipo LMT 

(Comprimento, Massa, Tempo) conhecido como sistema gaussiano. 

Até que a necessidade de unificação foi atendida no início do século XIX, 
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criada em 1861 o comitê de padrões elétricos da Associação britânica para o 

Progresso das Ciências, baseado nos tratados de Gauss e Weber (Alemães), que 

tinha como integrantes W Thomson, Maxwell. Escolheram o sistema C.G.S Absoluto 

como ponto de partida, que se baseava nas unidades da mecânica que eram: 

centímetro, grama e segundo. A expansão do sistema métrico pelo mundo veio a se 

concretizar com a Comissão Internacional do Metro que aconteceu em agosto de 

1872. 

Em 20 de maio de 1875 realizou-se em Paris, a Convenção Internacional 

do Metro com a presença de 17 nações, quando foi estabelecido, em caráter 

permanente, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas -BIPM, com sede fixada 

na França, nos domínios do Pavilhão Breteuil (parque de Saint-Cloud). Perto de 

Paris (BRASIL, p.7 2002). 

Em 1881, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Eletricista 

onde foi adotado para unidade de intensidade de corrente o “ampère” e para 

unidade de quantidade de eletricidade (carga) o Coulomb. No segundo congresso 

internacional em 1889, vieram juntar-se o joule (energia), watt (potência) e a 

inductilidade (que mais tarde chamaria De Henry). (CIMBLERIS, p.1 1966). 

Na 1º CGPM Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) que 

aconteceu em 1889, foram confirmados os protótipos internacionais do metro e do 

quilograma. Mas no início do século XX o sistema MKS começou a ser usado, esse 

sistema era constituído de duas unidades, o metro e o quilograma, relacionados 

com o segundo, (unidade astronômica de tempo).  Ficando com um sistema de três 

unidades parecido com sistema CGS. Lamentavelmente, com o aperfeiçoamento da 

técnica, logo se verificou que os padrões elaborados em países diferentes 

discordavam um pouco entre si, surgindo problemas no confronto de medidas. 

Em 1901, para acabar com a confusão que existia em relação ao termo 

peso, ora significando massa e ora significando esforço mecânico, a 3ª CGPM 

declarou que “o quilograma é a unidade de massa igual a massa do protótipo 

Internacional do quilograma e que o termo Peso significa uma grandeza da mesma 

natureza que uma força e é igual ao produto da massa de um corpo pela 

aceleração da gravidade” (BRASIL. p.8 e 9 2002). 

No mesmo ano os engenheiros italianos Giorgi apresentam sistema 

prático de unidades eletromagnéticas que fosse incluído ao sistema MKS, por 

adesão de uma de suas unidades (Ampère, Coulomb, Volt e Ohm) estabelecendo-
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se um sistema de quatro unidades básicas. Essa recomendação feita por Giorgi, 

possibilitou novos desenvolvimentos. A 6º CGPM em 1921, após a conversão do 

metro revisar e ser discutido por várias organizações internacionais, a 

recomendação de Giorgi foi aceita pelo CIPM em 1946, considerando-se o Ampère 

como a quarta unidade básica, a unidade de intensidade de corrente elétrica, 

formando sistema MKSA. 

A 9ª CGPM que aconteceu em 1948, recomendou ao CIPM de 

desenvolver uma normalização completa das unidades de medidas através de 

questionamentos a meios técnicos, pedagógicos e científicos de todos os países, a 

uma implantação de um sistema prático de unidades de medidas a ser usado por 

todos os países assinantes da conversão do metro. 

A 10° CGPM que aconteceu em 1954, resolveu utilizar um sistema de 

unidades práticas, com base no MKSA e adicionando mais duas nova unidades de 

medidas. Uma para unidade de temperatura termodinâmica o  Kelvin  e  outra para 

unidade de intensidade luminosa a candela, completando assim as seis 

fundamentais: metro, quilograma, segundo, ampère, grau Kelvin e candela. 

Na reunião de 1956 desse comitê surgiu um problema na denominação a 

ser dada: três denominações seriam aceitáveis a saber: 

- Sistema Giorgi; 
 

- Sistema MKSAGC (segundo as inicias); 
 

- Sistema internacional de unidades (SI). 

Adotou-se a última denominação, com abreviatura SI de sistema 

internacional ou internacional system. Depois de todas as recomendações feitas 

pelo Comitê Internacional de pesos e medidas, na 11ª CGPM que aconteceu em 

outubro de 1960, em Paris, decidiu-se que o sistema adotado fosse o SI (Sistema 

Internacional de Unidades), em todas as línguas. O Brasil participou dessa 

conferência, juntamente com 36 países incluindo os Estados Unidos. 

A 14ª CGPM em 1971 finalmente aprovou uma nova determinação, na 

qual foi acrescentada uma outra grandeza além das já existentes, a de quantidade  

de matéria cuja unidade é o mol, configurando assim a sétima unidade básica do 

sistema internacional de medidas, deste modo o SI forma um conjunto de  

unidades de medidas coerentes, onde são sete as unidades de base sendo as 

demais derivadas. 
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Tão logo divulgado, o SI ganhou rápida e crescente aceitação tornando-

se, de todos esses sistemas até então propostos, o preferido nos mais variados 

domínios da ciência, engenharia, Comércio, economia. Enfim em todos os setores 

da atividade humana em que há necessidade de medir. Hoje o sistema de unidades 

– SI é aceito em todo mundo com exceção dos países Mianmar na Ásia, Libéria na 

África e nos Estados Unidos na América do Norte. 

 

2.1 A mudança do Sistema métrico decimal para o Sistema Internacional de 

Unidades. 

 

Em uma sessão aberta da Conferência Geral de Pesos e Medidas 

(CGPM) no BIPM, no dia 16 de novembro de 2018, em Paris, a comunidade 

científica e técnica do mundo aprovou por unanimidade a resolução para redefinir 

quatro das unidades de base sete, o quilograma (unidade SI de massa), Kelvin 

(unidade SI da temperatura), mol (unidade SI da quantidade de substância) e 

ampère (unidade SI da corrente). Entre os principais motivos para mudança foi o 

sentido obsoleto do sistema métrico usado anteriormente, que não era tão preciso e 

apresentava pequenas variações de um país para outro. Logo, a mudança se fez 

necessária, diante aos grandes avanços científico e tecnológico que necessitam de 

alto nível de precisão nos cálculos que não será sentida no nosso dia a dia. 

Das sete unidades de base atuais, apenas a definição do quilograma é 

associada a um objeto material. Por definição, “O quilograma é a unidade de 

massa; ele é igual à massa do protótipo internacional do quilograma” e “Conclui-se 

que a massa do protótipo internacional é sempre igual a 1 quilograma, exatamente, 

m (K) = 1 kg. Um aspecto indesejável do atual SI reside no fato das sete grandezas 

de base serem consideradas, por convenção, como independentes, quando na 

realidade elas não o são. De fato, a definição do metro incorpora o segundo; a 

definição do ampere incorpora o metro, o quilograma e o segundo; a definição do 

mol incorpora o quilograma; e a definição da candela incorpora o metro, o 

quilograma e o segundo. Porém, a maior preocupação com o atual SI provém da 

deriva sistemática dos protótipos do quilograma em relação ao international 

prototype of the kilogram, IPK. (Stock et al 2015). 

 De acordo com Stock et al 2015 quando o IPK foi produzido, outras seis 

cópias oficiais, exatamente com as mesmas características, foram mantidas no 
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BIPM. Em antecipação à planejada redefinição do quilograma, de janeiro de 2014 a 

janeiro de 2015, o Departamento de Massa do BIPM executou uma campanha de 

calibração destes protótipos em relação ao IPK. O IPK e suas seis cópias oficiais 

foram limpas e lavadas de acordo com o procedimento do BIPM. Como 

consequência, a unidade de massa “as maintened” (“como preservada”) do BIPM,  

nos  últimos  22  anos  derivou  35  μg  do  IPK.  Esses resultados serão analisados 

posteriormente. O que vai mudar com a redefinição das unidades? 

A decisão da mudança também permitiu aos cientistas basear as 

unidades de SI inteiramente em propriedades fundamentais da natureza, 

garantindo assim seu aprimoramento e aprimoramento contínuos nos próximos 

anos. 

De acordo com Rozemberg (2006) ainda hoje nos países de língua 

inglesa ainda utilizam as medidas antigas apesar da decisão do parlamento, de 

1963, de todas as medidas de “unidades inglesas de pesos e medidas” devessem 

ter como referência o sistema métrico decimal.  Já o Brasil segue as determinações 

contidas na Regulamentação Metrológica estabelecida na Resolução nº 11/82, do 

CONMETRO, que diz: 

 

Adotam-se no Brasil, obrigatório e exclusivamente as unidades de medida 
baseados no Sistema Internacional de Unidades (SI),aprovados nas 
Conferências Gerais de Pesos de Medidas (CGPM), bem como aquelas  
aceitas pela CGPM e constantes no Quadro Geral de Unidades de 
Medidas. (Rozemberg, 2006, pg.31-32). 
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FIGURA 3: Ilustração comparativa do antigo SI e o SI adotado recentemente.  

 
 

FONTE: Wikipédia 
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3 AS MEDIDAS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA SI 

 

Esse capítulo visa detalhar de forma clara e simples as 7 (sete) unidades 

de medida do sistema internacional SI, apontando as alterações ocorrida no ano de 

2019.  A nova estrutura proposta incorpora ao SI uma diferença fundamental, pois 
embora as Unidades de Base permaneçam as mesmas, todas serão definidas em 
termos de constantes da natureza. Isto significa que, atualmente, o SI é estruturado 
a partir da definição das Unidades de Base: o segundo (s), o metro (m), o 
quilograma (kg), o ampère (A), o Kelvin (K), o mol (mol) e a candela (cd). 
 

Rozemberg afirma que assim que foi divulgado o SI ganhou “rápida e 

crescente aceitação tornando-se de todos os sistemas até então propostos, o 

preferido...” (2006, p. 39) sendo utilizado por todos os setores que necessitavam de 

medidas. 

 

TABELA 1: Grandezas e base do sistema internacional de unidades 

 
Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.html. 

Acesso em: 26/11/2019 

 

3.1 O metro 

Uma das unidades mais antigas que se teve conhecimento o 

comprimento era medidas baseada nas partes do corpo humano como palmo, 

polegada, pé, passo e jarda. No Egito antigo usavam-se o côvado, que era 

equivalente a três palmos e seu valor aproximado era de 66 cm.  

Conhecido também como cúbito era materializado por um padrão 

conhecido como “cúbito real” que era gravado em uma pedra de granito e possuía 
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vários submúltiplos. Em seus estudos Rozemberg afirma que o cúbito era 

“subdividido em 28 “dedos” cada um deles representando a largura de um dedo da 

mão de um homem.” (2006, pg. 14). 

FIGURA 4: O côvado 

 

  
FONTE:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFW1Ib49JORbf7K

MgnP6tm gm5EgrISTZUUfyT4t_bU-GPfT2g1MQ&s Acesso: em 27/11/2019 

O padrão egípcio do comprimento era o cúbito e sua medida tinha como 

referência do cotovelo à extremidade do dedo médio. 

 

FIGURA 5: O cúbito 

 

FONTE: IFCE Santa Catarina, 2016. 

Mas surgiu um problema, já que todas as pessoas têm medidas 

diferentes por causa do seu tamanho, eles precisavam criar um único padrão para a 

suas medições. Eles cortavam e gravavam em madeira, barras e placas de granito 

representando o mesmo tamanho de comprimento, surgiu assim o cúbito-real ou 

cúbito-padrão. 

O metro surgiu na França no século XVII, o nome “metro “é do latim 

“metru”) foi definida como o “comprimento de um décimo de milionésimo do 

comprimento de um quarto do meridiano terrestre (medido entre um polo e o 

equador terrestre). (I.M. ROZENBERG P.14 2002). Assim o comprimento de um 
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quarto do meridiano terrestre calculado equivaleria a 10 158 865 metros, essa 

unidade era conhecida como “toesa”. Usando a toesa como unidade, os franceses 

MECHAIN E DELAMBRE (astrônomos), foram encarregados de medir a distância 

da França até a Espanha. Esse cálculo da distância foi gravado numa barra 

retangular de platina e ficou conhecida por metro dos arquivos. 

FIGURA 6: Barra de Comprimento 

 

FONTE: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSm2s0w4--
9SuXzCcJMyT0Xye2i8CI-f8bkBvLPCUEuVYEc3W86&s. Acesso em: 26/10/2019.  
 

A barra de comprimento equivalente a unidade padrão do metro, foi 

assim definido: “o metro é a décima milionésima parte de um quarto do meridiano 

terrestre”. 

 

Com  o  avanço  da  ciência,  observou-se  que  ao  realizar  uma  medição  

do meridiano mais precisa, achariam uma diferença do metro. Diante disso, 

a primeira  determinação  foi  modificada  por  outra  em  1889.  O  “metro  

é  o comprimento do protótipo internacional de comprimento, representado 

pela distância, a 0º C, entre dois traços transversais gravados numa barra 

com secção transversal em forma de X, feita com uma liga de platina e 

irídio e guardado  pelo  Bureau  internacional  de  pesos  e  medidas,  no  

pavilhão  de Breteuil, em Sérvres, Paris. (I.M.ROZENBERG P.18 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSm2s0w4--
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSm2s0w4--
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSm2s0w4--9SuXzCcJMyT0Xye2i8CI-f8bkBvLPCUEuVYEc3W86&s
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FIGURA 7: Barra do metro em forma de X. 

 

FONTE: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Platinum-
Iridium_meter_bar.jpg 
Acesso em: 27/11/2019. 
 

A 11º CGPM de 1960, substituiu a definição do metro baseada no 

protótipo internacional em platina iridiada, vigente desde 1889 e tornada mais 

precisa em 1927, pela seguinte definição: 

 
“O metro é o comprimento igual a 1 650 762,73 comprimentos de onda, no 
vácuo da radiação correspondente à transição entre os níveis 2p10 e 5p5 
do átomo      de      criptônio      86”      (MINISTÉRIO      DA      INDÚSTRIA      
E COMERCIO.INSTITUTO  NACIONAL  DE  PESOS  E  MEDIDAS,  
2ºEDIÇÃO 1979). 

 

Em 1975 na 15º CGPM, baseou-se a unidade do metro como o 

comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo 

de 1/299.792.458 de segundo. Essa definição está em vigor até hoje. 

No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei Imperial nº 1,157, de 

26 de junho de 1862. 

O SI foi adotado oficialmente no Brasil pela portaria nº 26, de 19/8/1962, 

do Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), seguindo as recomendações da 

11ºCGPM, da qual o Brasil foi um dos signatários. No entanto, está decisão só 

tomou força de lei, quando da publicação do decreto-lei nº 240, de 28/2/1967, 

regulamentado pelo decreto nº 62.292, de 22/2/1968, e do quadro geral de 

unidades de medida contido no decreto nº 63.233, de 12/9/1968, que definiu o 

sistema brasileiro legal de unidades. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Platinum-Iridium_meter_bar.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Platinum-Iridium_meter_bar.jpg
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● Em 3/5/1978 foi publicado o decreto-lei nº 81.621, que aprovou o 
quadro geral de unidades de medidas em substituição ao decreto º63.233 em função 
das modificações introduzidas no SI. 
 

● Em 11/12/1973, por meio da lei nº 5.966, foi criado o sistema nacional 

de metrologia, normalização e qualidade industrial. 

 
● O órgão normativo e supervisor desse sistema o CONMETRO  

(Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)  e o órgão 

executivo é o INMETRO  (Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e 

Qualidade Industrial). 

 
● Atualmente, a regulamentação metrológica, em vigor no Brasil, é ditada 

pelas resoluções do CONMETRO nº 11/88 e nº12/88, datadas de 12/10/1988.  

(INDIO DO BRASIL, NILO.P 11.2002.). 

 

3.2 O Quilograma 

 
Os métodos de medição para peso e massa são discutidos nesta seção. 

O peso era uma unidade histórica de medida básica que representa o aparente 

“peso” de um objeto físico sob a influência da gravidade. O conceito de massa 

desenvolvido um pouco mais tarde. Para aplicações práticas diárias em um quadro 

de referência terrestre, o peso pode ser convertido em massa com pequeno erro. 

Normalmente, o peso é medido pelos dispositivos disponíveis, como 

balanças. O “peso operacional” medido desta maneira é próximo ao peso real, para 

fins normais. Os padrões de peso evoluíram a partir de padrões aproximados 

baseados em rochas, através de padrões baseados nos pesos de vários grãos, até 

padrão baseado no quilograma internacional de protótipo de massa. Este é a única 

unidade de medida básica que ainda usa um artefato físico como o internacional 

padrão. 

A quantificação ou medição do peso e sua padronização são importantes 

para comércio, fabricação, culinária e outras atividades diárias. Surge pela 

necessidade de nossa fraca capacidade de estimar o peso por inspeção, embora 

tentativas da inspeção ainda são frequentemente usada para medir o peso. A 

densidade de um objeto pode muito bem disfarçar o peso e jogar fora nossos 

palpites. 
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O quilograma, é a unidade de base da grandeza massa no Sistema 

Internacional de Unidade –SI. Tem como símbolo as letras kg. Durante a maior 

parte da história registrada, o peso foi uma medida básica de uma quantidade de 

material ou objeto. O conceito de massa tem sido um desenvolvimento 

relativamente recente. Frequentemente peso e massa são considerados os 

mesmos, mas as definições desses dois tipos de medidas são diferentes, mesmo 

que os nomes das unidades possam ser o mesmo em alguns sistemas. 

Especificamente, peso é a força exercida sobre qualquer objeto físico por gravidade 

vezes aceleração gravitacional. Massa é uma propriedade, inerente a um objeto 

físico que resiste a uma mudança de movimento de uma força aplicada. 

A definição de unidade de massa surge entre os anos 800 e 814 da era 

cristã com o Imperador Carlos Magno que criou uma reforma monetária a partir de 

sistema de peso, assim a unidade monetária e de peso com o nome libra. Era um 

sistema seriado onde a massa correspondia a uma sequência decrescente. 

 

“No  final do século  XVII uma Comissão Especial, criada  para  a  

constituição  do  Sistema  Métrico Decimal,  propôs  a  adoção  de  uma  

unidade  de massa  denominada  “grave”,  correspondente  ao peso de um 

decímetro de água à temperatura em que sua densidade é máxima (4° C). 

Por meio de decretos,  o  nome  da  unidade  grave  foi  alterado para 

“quilograma” e o decímetro cúbico passou a ser    denominado    “litro”,    

unidade    de    volume. Instituída   a   unidade   de   massa,   a   Comissão 

Especial   determinou   a   confecção   do   padrão representativo  do   

kilograma,  com  as  seguintes especificações: um cilindro de platina que 

deveria ter a massa igual à de um decímetro cúbico de água destilada 

medindo esse volume a 4°C”. (Teixeira p. 07 apud Moscati, 2010) 

 

Para acabar com as incertezas, foi confeccionado um novo protótipo para 

o quilograma, com a forma de cilindro reto e com cerca de trinta e nove milímetros 

de altura, com 90% de platina e 10% de irídio. 

 
Essa unidade foi definida como a massa de um cilindro padrão (1889), 

que, por convenção, na 1ª CGPM corresponde a 1 kg. Sendo assim, a massa de 

um corpo qualquer podia ser determinada através da comparação de sua massa 

com a do cilindro. 
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O Protótipo Internacional de Quilograma encontra-se guardado desde 

1889 no Escritório de Pesos e Medidas, Sévres – França, sendo que seu peso 

equivale a um litro d’agua em sua densidade máxima. 

 
De acordo com Rozemberg a ação poluente da atmosfera acaba 

envolvendo o protótipo causando uma diferença ao longo dos anos sendo 

necessário antes de realizar a pesagem realizar a limpeza utilizando um método 

especifico criado em 1889 

 
FIGURA 8: Cilindro padrão usado para a convenção do quilograma. 
 

 

FONTE: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-quilo-nao-e-mais-aquele/ Acesso em 

28/11/2019. 

 

A 3ª CGPM que ocorreu em 1901 fez um esclarecimento quanto à definição 

“Esta definição estabelece que a massa do protótipo internacional padrão 

de arquivo é sempre igual a exatamente um kilograma. Além de propor a 

atual definição para o kilograma, a 3ª CGPM, para acabar com a 

ambiguidade e equívocos no uso da grandeza peso para definir massa, fez 

a declaração que a palavra peso e corresponde a uma grandeza da mesma 

natureza que a grandeza  força:  o  peso  de  um  corpo  é  dado  pelo  

produto  da  massa  pela aceleração da gravidade”.Uma portaria decretada 

pelo Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial  

em 2019,  o kilograma é a única das sete unidades de base do Sistema 

Internacional – SI que tem um prefixo de múltiplo decimal adicionado ao 

nome, o que poderia gerar dúvidas quanto  à nomenclatura  dos múltiplos  

e  submúltiplos  decimais  da  unidade, portanto o CIPM determinou em 

1967 que os prefixos de nomenclatura de múltiplos esubmúltiplos decimais 

da unidade devem ser adicionados apenas à palavra “grama”. (INMETRO). 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-quilo-nao-e-mais-aquele/
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Em uma reportagem da BBC NEWS no dia 29/10/2017 unidade de 

massa é a única unidade do SI definida a partir de um artefato tangível e material. ” 

Com o passar do tempo o cilindro perdeu 50 microgramas em 100 anos, isso pode  

ter ocorrido pelo fato dos objetos poderem facilmente perder átomos ou  absorver 

moléculas do ar. 

 

Mesmo com todo o progresso, os requisitos necessários para adoção de 

uma nova definição para a unidade de massa ainda não tinham sido 

executados até então. Contudo, o CIMP apresentou na 24ª CGPM, 

ocorrida em 2011, uma explicação do que será proposto para nova 

definição da unidade kilograma, que continuará a ser a unidade de base 

da grandeza massa, porém terá seu valor  estabelecido  fixando  a  

constante  de  Planck,  exatamente  igual  a  ℎ  = 6,62606957 × 

10−34𝑚2𝑘𝑔𝑠−1. (Teixeira p. 23, 2017) 

 

Trabalhos apresentados em 2016, feitos pelo físico Stephan 

Schlamminger e sua equipe com a balança de watt de quarta geração, apresentam 

a  medida  da constante de Planck com uma incerteza de 34 partes por bilhão. Mais 

tarde foram divulgados trabalhos feitos com balança de watt produzida Bryan 

Kibble em 1975. Recentemente os pesquisadores obtiveram a constante de Planck 

com uma incerteza ainda menor de nove partes por bilhão. Esses resultados 

certificam que já existem aperfeiçoamento e precisão suficientes para uma 

definição do kilograma em função da constante de Planck. Tais estudos foram 

submetidos a 26ª CGPM que foi realizada no período de 13 a 16 de novembro de 

2018. A nova definição, de suma relevância, pode ser determinada e sancionada 

pela CGPM e expressa para a unidade kilograma kg baseada na constante de 

Planck. 

 

3.3 O Segundo 
 

O segundo é a unidade de base da grandeza do tempo e esta seção 

explora o desenvolvimento do conceito e a medição de tempo ao longo da história. 

O tempo é a única medida padronizada pela definição do SI. Isso se dá pela sua 

importância refletida na evolução do homem que viu no controle do tempo grande 
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utilidade desde as atividades corriqueiras e fundamentais como determinar, 

comparar a duração de eventos. 

Outra curiosidade sobre essa unidade é que ela é baseada no antigo 

método de medição mesopotâmico, e o reconhecimento do tempo filosoficamente 

levaram vários milênios para se desenvolver, passando pelos conceitos do império 

babilônico, por Sir Isaac Newton no século XVII, até  as teorias mais modernas e 

recentes como a teoria da relatividade de Albert Einstein. 

Com a evolução da espécie humana e sua forma de desempenhar suas 

atividades  de  sobrevivência,  eram  necessárias  medidas  de  tempo  precisas  

para identificar os melhores períodos para desenvolver atividades agrícolas como 

preparar a terra e plantar, a fim de obter melhores resultados. Essas medidas de 

tempo eram feitas  de  maneira  geral  com  base  em  fenômenos  físicos  e  

naturais  periódicos intervalos de tempo denominados anos, meses ou dias. 

 

Um dos calendários mais antigos que se têm informações foi desenvolvido 

pelos Sumérios na Mesopotâmia (5.500 a.C. e 2.000 a.C.), nesse 

calendário, semelhante ao adotado atualmente, o ano era divido em 12 

meses de 30 dias. Os  Egípcios  adotavam  um  calendário  'com  base  

nos  ciclos  lunares,  o calendário era composto de 12 meses, o dia era 

dividido em dia e noite de 12 horas.  No  Império  Babilônico,  por  volta  de  

2.067  a.C.,  “usava-se  um calendário constituído de 12 meses lunares de 

30 dias cada, com um total de 360 dias em um ano. O início de cada mês 

se dava no instante em que a Lua, no  período  vespertino,  apresentasse  

o  quarto  crescente.  Os  babilônicos tinham um sistema numérico 

baseado no número 12e no número 60, sistema sexagesimal, de onde 

surgiu a divisão do dia em 12 horas, essas horas eram divididas em 60 

partes” (TEIXEIRA p. 16, 2017). 

 

Com o aprimoramento das observações, foram criados instrumentos para 

medir o tempo, como os relógios solares criados pelos egípcios por volta do ano 

3.500 a.C.,  o  que  os permitia determinar  a  passagem  do  tempo apenas durante 

o dia, e também a ampulheta, que era conhecido como o relógio de areia, que 

permitia medir um tempo pré-determinado. 

A quantidade de tempo representada por essas divisões continuou em 

uso comum a maior parte da história humana até os relógios mecânicos se 

tornarem mais comuns. As razões para as 12 divisões do dia ou da noite 
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provavelmente estavam relacionadas no fato de como as pessoas da época 

contavam, mas isso não está bem estabelecido. Isto é essencialmente o sistema 

que usamos hoje. 

Para nosso uso diário normal do tempo, é possível analisar a passagem 

do tempo comparando outros eventos com um evento cíclico que experimentamos 

como exibindo  exatamente  a  mesma  quantidade  de  tempo  por  ciclo.  Por  

exemplo,  um pêndulo de um determinado peso e comprimento da haste parecem 

levar exatamente a mesma quantidade de tempo para concluir um balanço dentro 

do nosso quadro de referência local. Medimos e padronizamos o tempo, suas 

durações com base nesse tipo de evento - frações ou múltiplos de eventos. 

 

No início do século XVII, com o advento de estudos científicos importantes, 

foi  verificada a necessidade da definição de uma unidade para a grandeza 

tempo, que pudesse ser adotada de forma universal. O passo inicial foi 

dado a partir do  decreto do  rei  francês Luís XVI para o estudo e criação 

de um sistema de unidades, em responsabilidade da Academia de 

Ciências de Paris através da Comissão Especial compostas de cientistas 

físicos, geômetras, matemáticos,  etc.  Isso  ainda  funciona  para  nós  em  

nossa  experiências normais  e  quadros  de  referência  normais.  

Veremos  que  essa  percepção tempo nem sempre é válido, mas vamos 

usá-lo de qualquer maneira. Essa abordagem é consistente com o de 

Isaac Newton. (I.M. ROZENBERG 2002). 

 

A 1ª CGPM realizada em 1889 sancionou como definição de segundo a 

proposta  feita  pela  Comissão  Especial  em  1799,  mas  esta  unidade  não  era 

suscetível à confecção de um protótipo padrão como foi feito para as unidades 

metro e quilograma. 

 

Com as observações astronômicas e medições mais aprimoradas foi 

verificado que  a  definição  de  segundo  era  imprecisa,  devido  às  

irregularidades  no movimento  de  rotação  da  Terra,  verificadas  através  

da  constatação  de diferença  nos  instantes  esperados  e  observados  

para  os  eclipses  solares aferidos com a ascensão dos relógios de 

quartzo. Para solucionar a questão, no ano de 1956, o CIMP decidiu 

adotar a definição do segundo fundamentado na duração de um 

determinado ano trópico já decorrido, sendo adotado o ano de 1900 

iniciado ao meio dia, horário de Greenwich de 31 de dezembro de 1899, 
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ou 12 horas de 0 (zero) janeiro de 1900. (TEIXEIRA p. 18, 2017 apud 

Baratto, Tarelho e Santos 2017). 

 

Albert Einstein (1879-1955) publicou sua Teoria Especial da Relatividade 

em 1905. Nesta visão modificada, ele relacionou a percepção de espaço e tempo 

com o quadro de referência do observador.  Nesta visão,  o espaço-tempo pode  

parecer mudar dependendo na velocidade relativa a um observador. Essa dilatação 

de espaço e  tempo  é  significativa  somente  em  velocidades  mais   extremas  

próximas  da velocidade  da  luz.  De  forma  simplificada,  significa  que  as  

simples  conversões  de unidades de tempo de um sistema para outro que serão 

apresentadas aqui são válidas apenas  para  velocidades  nominais  muito  

inferiores  à  velocidade  da  luz  e  com  as outras condições comuns aos nossos 

quadros de referência normais. 

 

Assim, o segundo passou a ser definido como 1/31 556 925,974 7 da 

duração do ano tropico de 1900. O ano trópico teve sua definição 

estabelecida pela 9º.  Assembleia  Geral  da  União  Astronômica  

Internacional,  realizada  em Dublin,1955:  é  a  duração  do  intervalo  de  

tempo  percorrido  entre  duas passagens   consecutivas   da   terra   pelo   

ponto   vernal;   sua   duração   é aproximadamente 365,242 2 dias solares. 

(I.M. ROZENBERG P.38 E 39). 

 

Para  garantir  maior  precisão  à  unidade  de  tempo,  a  11º  CGPM  

(1960) sancionou outra definição fornecida pela União Astronômica Internacional, e 

baseada no ano trópico. Mas a definição do segundo não durou muito, pois na 

própria década já  tinham  o  conhecimento  de  pesquisas  experimentais  

demonstrando  padrões atômicos  de  intervalo  de  tempo,  baseado  em  numa  

transição  entre  dois  níveis  de energia de uma molécula ou de um átomo, que 

poderia ser realizada com bastante precisão. Ocorreu a ideia de definir o segundo 

com base nesse periodismo, assim a 13º CGPM – 1967, decidiu substituir a 

definição do segundo. 

Atualmente O segundo é a 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” -1968.  Essa definição se refere a um átomo 

de césio em repouso, a uma temperatura de 0 K. 
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3.4 A temperatura 

 
A unidade  de  temperatura  termodinâmica,  o  “kelvin”,  teve  sua  

definição estabelecida na 10.a CGPM (1954), quando se  fixou   convencionalmente   

a temperatura do ponto tríplice da água como igual a 273,16 “graus kelvin. 

Conhecida também como escala absoluta, foi proposta pelo físico inglês William 

Thompson em 1848.  É  chamada  de  absoluta,  pois  não  possui  valores  

negativos.  Foi  elaborada tomando  como  referência  a  temperatura  mais  baixa  

possível,  chamada  de  zero absoluto. Em tal temperatura as partículas se 

encontram em um estado mínimo de agitação. A escala  Kelvin  possui  um  

intervalo  igual  ao  da  escala  Celsius  entre  os pontos de fusão e ebulição e, 

dessa forma, equivalem-se, como se pode observar na figura abaixo. 

 
FIGURA 9: ESCALAS DE 

TEMPERATURAS 
 

 
 

 

FONTE: 
http://carolebellindasdemais.blogspot.com/2015/

09/ 
 

No século XIX passou-se  a desenvolver  vários  termômetros  a  gás,  

cujo volume  era constante e notou-se que utilizando diferentes  gases  e também  

gases iguais,  porém  com  massas  diferentes,  quando  fazia-se  um  gráfico  de  

pressão  (p) contra temperatura (θ ), obtinham-se retas cujos prolongamentos se 

encontravam a uma temperatura onde a pressão era zero, ou seja, como pressão 

está relacionada à colisão de partículas com  as paredes do recipiente ou entre elas 
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mesmas, em um ponto  onde  tal  é  nula.  Consequentemente  o  estado  de  

agitação  das  partículas  é mínimo ou em repouso. Portanto, a esse ponto deu-se o 

nome de zero absoluto. Daí Thompson desenvolveu a escala kelvin cujo 0 k (zero 

absoluto) correspondia à 273,15 º C. A seguir pode-se ver o gráfico da pressão (p) x 

temperatura (θ). 

 

FIGURA 10: Gráfico da pressão (p) x temperatura (θ) 
 

 
 

 
 

FONTE: Wikipédia, 
2019 

 

Em tal escala cada unidade é chamada de Kelvin (k) e não de um grau 

kelvin e devido a isso não se usa o símbolo º para se referir a ela. A unidade de 

medida Kelvin  é  definida  como  a  unidade  padrão  para  medir  temperatura  no  

Sistema Internacional de Unidades  (S.I), devido a ser  uma escala absoluta,  como  

já citado anteriormente no texto, com valores apenas positivos e facilitando as 

medições. Ela tem sido a unidade de referência desde 1954 quando a Conferência 

Geral de Pesos e Medidas (CGPM) adotou-a como unidade base para a 

temperatura termodinâmica. O CGPM também apontou o valor de referência de 

273,16 k como o ponto triplo da água. 

 
Segundo a revista Science, a Conferência Geral de Pesos e Medidas de 

 

2018 decidiu que, a partir de 20 de maio de 2019, a unidade seria definida de 

modo que a constante de Boltzmann (a medida da energia cinética relativa das 

partículas em um gás) fosse igual a 1.380649 × 10-23  joule por kelvin. 
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3.5 O Ampère 

 

O  ampere  é  a  unidade  de  base  do  SI  para  a  grandeza  intensidade  

de corrente elétrica. Esta unidade baseia-se indiretamente na passagem de um 

número definido  de  elétrons  livres  por  um  ponto  especificado  em  um  

segundo.  Devido  à maneira como foi desenvolvido, quase poderia ser considerado 

um derivado unidade de  medida,  pois  inicialmente  dependia  de  outras  unidades  

fundamentais,  como comprimento, massa e tempo. Ainda assim, porque é baseado 

na carga de um elétron, que é considerada uma propriedade da matéria, pode-se 

dizer que a corrente elétrica é uma unidade base. 

 
Segundo  Rozenberg  (2008),  “o  ampère  (símbolo A)  é  a  intensidade  

da corrente elétrica contínua e constante que percorrendo dois fios condutores 

retilíneos, paralelos,  de  comprimento  indefinido  e  de  seção  transversal  circular  

de  área desprezível, situados no vácuo à distância de 1 metro um do outro, 

determina entre eles uma força de interação de origem eletromagnética de 

intensidade igual a 2x10-7 newton por metro de comprimento de cada um dos fios”. 

 
Até o final do século XVIII, não havia de fato nenhum conceito científico 

de eletricidade ou magnetismo. A eletricidade era apenas algo representado por 

alguns elementos da natureza como o raio ou pelo magnetismo presente nos imãs.  

Com a finalidade   de   entender   os   fenômenos   eletrostáticos   e   

eletromagnéticos,   foram surgindo novos métodos de pesquisa. No início do século 

XIX pode ser visto um rápido progresso na compreensão e aplicação desses 

fenômenos para fins práticos. 

A  história  moderna  das  unidades  elétricas  de  medida  é  marcada  

por conferências internacionais, congressos, comitês, ações (e inações) e 

mudanças no que acabou eventualmente tornar-se  o padrão internacional para 

medição elétrica: corrente   elétrica.  A   medição   elétrica   está   intrinsecamente   

ligada   à   medições magnéticas, formando um sistema coeso. 

 
A  grandeza  corrente  elétrica  substituiu  o  nome  intensidade  de  

corrente elétrica anteriormente usada para esta grandeza. O Ampere foi a quarta 

unidade de base a fazer parte do sistema métrico, dando origem ao sistema prático 

de unidades. 
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A definição do ampère foi admitida pelo CIPM em 1946 e ratificada pela 

9º CGPM (1948) e incluída pela 11º CGPM de 1960 as unidades básicas do SI. Se 

estabeleceu que: 

 

“O  ampère  (símbolo  A)  é  a  intensidade  da  corrente  elétrica  contínua  

e constante  que  percorrendo  dois  fios  condutores  retilíneos,  paralelos,  

de comprimento indefinido e de seção transversal circular de área 

desprezível, situados no vácuo à distância de 1 metro um do outro, 

determina entre eles uma  força  de  interação  de  origem  eletromagnética  

de  intensidade  igual  a 2x10-7    newton  por  metro  de  comprimento  de  

cada  um  dos  fios”  (I.M. ROZENBERG 2002, P 40). 

 

E essa definição (símbolo A) ficou até novembro 2018, continuando a ser 
a unidade  de  corrente  elétrica.  Mas  seu  valor  será  estabelecido  fixando-se  o  
valor numérico da carga  elementar igual a 1.602  176  634 ×  10-19 quando expresso 
em unidades do SI, que é igual a joule Coulomb. 

 
3.6 A Candela 

De  acordo  com  a  definição  encontrada  na  Wikipédia  “A  candela  é  

a intensidade luminosa, numa dada direção, de uma  fonte que emite uma 

radiação monocromática de frequência 540 x 1012  hertz e que tem uma 

intensidade radiante nessa direção de 1⁄683  watt por esferorradiano.” 

 

FIGURA 11: Intensidade 
luminosa 

 

 
 

Fonte: Wikipédia, 
2019 
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Durante  a  história  da  humanidade,  a  lamparina  ou  a  vela  

clareavam  a escuridão. Para iluminar uma área maior, utilizavam mais velas ou 

mais lamparinas. Sabia-se que algumas ceras e óleos queimados iluminava mais 

que outros materiais. No início do século XIX vários esforços foram feitos por 

autoridades e pesquisadores no intuito de definir a intensidade da luz. 

 

“Até as primeiras décadas do século 20, as unidades de intensidade 

luminosa utilizadas em vários países eram referidas a padrões de chama 

ou de luz emitida  por  filamentos  de  lâmpadas  elétricas.  Um  exemplo  é  

o  “carcel”, utilizado na França, definido como a intensidade luminosa da 

“Lâmpada de Carcel” que queima 42 gramas de óleo de colza por hora, 

com uma chama de dimensões determinadas. O padrão inglês era a 

“Lâmpada de Vermont- Harcourt”, alimentada com vapor de pentano, 

enquanto o padrão alemão era a  “Lâmpada  de  Hefner”,  alimentada  com  

acetato  de  amila  líquido”.  (I.M. ROZENBERG P.46 2006). 

O  progresso  da  luminotécnica  data  do  1º  congresso  internacional  de 

eletricistas em paris (1881); foi quando se adotou o primeiro padrão, 

proposto por  Violle:  a  intensidade  luminosa  de  1  cm2  da  superfície  

da  platina  em solidificação,  na  direção  perpendicular  à  está  superfície.  

Unidade  bem definida, porém, de realização difícil. O 2º congresso  de 

eletricistas (1893) reconhecido as dificuldades práticas, adotou a lâmpada 

de Hefiner Alteneck, queimando  acetato  de Amila,  de  altura  e  largura  

determinadas  da  chama. (Cimbleris, Borissas. P.14 e 15 1966). 

 
FIGURA 12: A lâmpada de Hefiner Alteneck (1780) 

 

 
 

Fonte: Wikipédia, 2019. 
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Na  finalidade  de  estabelecer  um  padrão  em  1909,  os  laboratórios  

dos Estados  Unidos,  França,  Grã-Bretanha  e Alemanha,  reuniram-se  para  criar  

a  vela internacional,  composta  de  uma  lâmpada  elétrica  padrão  com  um  

filamento  de carbono. Mas todos não adotaram o aderido, a Alemanha escolheu o 

padrão Hefner e definiu a vela internacional como 9/10 da luz de uma lâmpada 

Hefner. Rozemberg afirma que 

 
 

“a “vela de Hefner” era realizada pela luz emitida, na direção horizontal, por 
uma lâmpada que queima acetato de amila, com uma mecha de algodão  
puro  situada  num  tubo  de  prata  alemã  de  25  mm  de comprimentos, 
diâmetro interno de 8 milímetros e cujas paredes têm 0,15 milímetros de 
espessura, a chama devendo ter 40 milímetros de altura  e  arder  em  
atmosfera  de  ar  parado  sob  pressão  de  760 milímetros de mercúrio, 
contendo 0,7 litros por metro cúbico de gás carbônico e 6,6 gramas por 
metro cúbico de vapor de água.” (2006, p. 46-47). 

 

FIGURA 13: Lâmpada de Hefner 

 

 

Fonte: Universidade de Nebraska, 2019. 

 

“Ao uso dessas unidades seguiu-se o da “vela internacional”. Padronizada 
por uma determinada lâmpada de incandescência de filamento de carvão, 
substituída  a  partir  de  1948  pela  “vela  nova”  A  “vela  nova”,  
intensidade luminosa   tal   que   a   brilhância   do   radiador   integral   à   
temperatura   de solidificação  da  platina  seja  igual  a 60  candelas  por  
centímetro  quadrado. Então  seu  nome  foi  substituído  por  “candela”  por  
decisão  da  13.a  CGPM (1967) — e definida como a “intensidade 
luminosa, na direção perpendicular, de uma superfície de área 1/600 000 
metro quadrado de um corpo negro à temperatura de solidificação da platina 
sob pressão de 101 325newtons por metro quadrado. ” (I.M. ROZENBERG 
P.47, 2002). 

 

Em  1977,  o   CGPM   redefiniu como  a eficacia luminosa da luz,  ou 

seja monocromática que emitida a 540 1012  Hz, correspondendo a 683 lúmens por 
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watt. Essa definição se aproximou da natureza real da emição de luz. É importante 

reforçar que houve muitas tentativas de medir a magnitude de uma Candela 

exatamente e isso provou ser extremamente difícil. 

No encontro da  26ª reunião da Conferência Geral de Pesos  e Medidas- 

CGPM, em 2019, e com a mudança, a Cadela continuou definida em termos de Kcd 

(constante técnica para fotometria) e CD ligada ao watt. Já a rastreabilidade à 

Candela foi estabelecida com as mesmas incertezas por meio de métodos 

radiométricos. 

Embora  a  candela  seja  uma  unidade  oficial  do  SI  para  se  referir  a 

intensidade da iluminação, existe outra unidade, lúmen,  usada popularmente para 

se referir a iluminação comercial e tecnológica como a luminância emitida por 

monitor de tela plana ou telefone celular. É preciso deixar bem claro que são tipos 

de iluminações diferente, como foi falado anteriormente, a  Candela é  norma oficial 

para intensidade luminosa e  definição em  termos  de  sólido.  O  ângulo 

tridimensional  significa que a distância da fonte de luz é irrelevante em sua 

medição. Se considerarmos a luz como um   fluxo   de   fótons,   este   é   

efetivamente   a   concentração   de   fótons   em   uma determinada direção. 

 
FIGURA 14: Intensideade de luz Candela e 

Lúmen 
 

 

 
 

 

FONTE: https://www.powerlume.com.br/lumen-candela-e-lux-
conceitos-basicos/ 
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Por sua vez o lúmen, se relacina com os candeles pela matemática, 

porque enquanto a candela expressa a intensidade da luz em um ângulo definido, o 

lúmen é responsável pelo ângulo e formato reais da fonte de luz. Isto é, a 

quantidade total de luz que sai da fonte, dessa forma, Lúmens e watts não se  

correlacionam diretamente. 

 
Assim, a candela é a intensidade luminosa, numa dada direção, de uma 

fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 x 1012  hertz e 

que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1/683 watt por esferorradiano 

 ,(I.M.ROZENBERG 2006). 
 

3.7 O Mol 
 

O  mol   é   unidade   de   medida   da   quantidade   de   uma   

substância.   È relativamente recente, sendo a sétima e última unidade básica a ser 

incluída no SI e seu desenvolvimento que tem suas raízes e aplicações em química. 

É uma unidade que mede a quantidade ou tamanho de um grupo de entidades 

químicas elementares, assim é especialmente utilizado extensivamente por 

químicos engenheiros no projeto de instalações de processamento químico. 

 

Por volta de 1865, o mol em que o seu significado em latim”moles” é uma 

grandeza de massa, usado para denominar todas as moléculas em gramas de uma 

amostra. O mol passou a ser usado por Friedrich Oswald químico alemão em 1940. 

A chegada da  teoria  atómica  e  o  descobrimento  das  leis  fundamentais  da  

química, apareceram algumas unidades que foram utilizadas, o “átomo-grama” e a 

“molécula grama” 

 

Os “pesos atômicos” eram relacionados ao peso atômico do oxigênio (O) 

por convenção igual a 16. No entanto, enquanto os físicos separavam os 

isótopos no  espectrômetro  de  massa  e  atribuíam  o  valor  16  a  um  

dos  isótopos  do oxigênio o isótopo 16 (16O), os químicos atribuíam o 

mesmo valor a mistura dos isótopos 16 (16O), 17 (17O), e 18 (18O), que 

era, para eles, o elemento oxigênio existente naturalmente, denominada 

mistura isotópica natural do oxigênio (16º – 99,76%, 17O – 0,04% e 18O – 

0,20%) (Baratto, Tarelho e Santos 2017). 

 
 

Essa diferença  era  fonte  de  muitos  problemas  devido  à  divergência  
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das escalas. O avanço dos estudos de Química Nuclear e de Física Nuclear, foi um 

fator de pressão e  influenciador  para  a  unificação  de  uma  escala  de  “pesos  

atômicos”.  Um acordo entre a International Union of Pure and Applied Physics 

(União Internacional de Física Pura e Aplicada – IUPAP) e a International Union of 

Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada  – 

IUPAC) resolveu a dualidade de escalas em 1959/1960. Desde então, foi acordado 

atribuir exatamente o valor 12 ao “peso atômico” do isótopo de carbono com 

número de massa 12 (carbono 12, 12C), corretamente chamada de massa atômica 

relativa Ar (12C). A escala unificada assim obtida dá os valores das massas atômicas 

e moleculares relativas, também conhecidas,respectivamente, como pesos 

atômicos e pesos moleculares. (INMETRO 2012). 

Logo, a quantidade de substância definidas pela unidade mol, símbolo 

mol fixando-se a massa de carbono 12 que constituiu um mol de átomos de carbono 

12. Por  acordo  internacional,  esta  massa  foi  fixada  em  0,012  kg.  Foi  definida  

como  a grandeza usada para especificar a quantidade de elementos químicos ou 

compostos, que é proporcional ao número de entidades elementares de uma 

amostra. 

 

No  ano  de  1961,  a  IUPAP  recomendou  que  no  campo  da  física  e  

química molecular, além das grandezas físicas definidas pelas CGPM (s), 

também se considerasse  como  uma  grandeza  a  quantidade  de  

substância,  de  unidade denominada  mol,  definida  pelo  acordo  feito  em  

1959/1960.  Desta  forma, químicos  e  físicos  passaram  a  adotar  a  

visão  de  que  haveria  uma  terceira grandeza  associada  à  matéria,  

além  da  massa  e  do  volume.  Denominada “Stoffmenge”  em  alemão,  

foi  traduzida  para  o  inglês   como  “amount  of substance” por E. A. 

Guggenheim em artigo publicado em 1961; em português, entende-  se  

que  tenha  sido  traduzida  literalmente  do  francês  “quantité  de matière”  

(matière  =  substância),  denominando-se  “quantidade  de  matéria” 

(Rocha-Filho 1988 - Rogado 2004) 

 

Por  muito  tempo  o  mol  foi  relacionado  erroneamente  à  massa,  o  

que  foi esclarecido em 1967, quando o CIMP, confirmando as propostas da IUPAP, 

da IUPAC e da Organização Internacional de Padronização (ISSO), forneceu uma 

definição de mol, confirmada em 1969. A definição do mol foi adotada pela 14a 

CGPM realizada em 
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1971. 
 

Em   nota   emitida   pelo   INMETRO   (2012),   “Apesar   na   diferença   

de nomenclatura não há uma mudança de sentido, sendo assim mantido o 

entendimento da unidade, porém neste trabalho será adotado o termo ‘quantidade 

de substância’, como adotado pelo órgão regulamentador INMETRO em publicação 

do SI em 2012”. 

 

Nesta definição, entende-se que se faz referência aos átomos não ligados 

de carbono 12, em repouso e no seu estado fundamental. A partir da 

definição do mol, é permitido definir o valor da constante universal, 

denominada Constante de  Avogadro,  símbolo  NA  ou  L,  que  relaciona  

o  número  de  entidades  à quantidade  de  substância  de  uma  amostra.  

Se  N  (X)  estipula  o  número  de entidades X de uma determinada 

amostra e se n (X) estipula a quantidade de substância de entidades X na 

mesma amostra, obtém-se a relação: n (X) = N (X) /NA. Como N (X) é 

adimensional, e n (X) é expresso pela unidade mol, a constante de 

Avogadro tem por unidade SI o mol-1. (INMETRO 2012). 

 

A definição  como  entidades  elementares  de  6.02214  a  1023  

(denominada Número de Avogadro). Uma entidade elementar pode ser considerada 

a menor parte de  uma  substância  que  possui  as  propriedades  específicas  de  

interesse  nessa substância. Para elemento químico, essa seria a menor quantidade 

desse elemento que  age  como  o  elemento  em  uma  reação  química  (um  

átomo).  Para  uma  reação molecular,   a menor entidade seria uma molécula. 

Também falamos sobre moles de elétrons,  prótons,  e  outras  partículas,  

dependendo  do  contexto  que  está  sendo considerado. Se considerarmos o 

número de átomos de, digamos, carbono, podemos determinar a número de mols 

de átomos de carbono que temos usando o peso atômico do carbono, que são 12 

unidades de massa atômica tomadas em gramas. Então 12 gramas de carbono são 

compostos de 6,02214 x 1023 átomos ou entidades de carbono. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho  procurou-se  fazer  um  apanhado  histórico  da  busca  

do homem de criar e padronizar medidas. Esse trabalho visa contribuir para uma 

melhor divulgação do assunto, tanto para professores como estudante.  Logo, até 

esta etapa da  pesquisa,  as  expectativas  foram  atendidas,  já  que  os  

parâmetros  do  Sistema Internacional   de   Unidades   adotados   em   2019   

foram   apresentados   de   forma simplificada, clara e direta.  Sabe-se que o 

objetivo da formação em licenciatura em física busca formar profissionais capazes 

de estabelecer uma relação direta do que se produz academicamente dentro do 

campo de trabalho que é na educação na busca de fazer com que o ensino da 

física contribua na compreensão da ciência estreitando os laços de pesquisa e 

ensino. A utilização do Sistema Internacional de Unidades está presente no dia a 

dia do cidadão comum e é parte fundamental do ensino de física no ensino 

fundamental e médio.  
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ANEXO I – RESOLUÇÃO 1 DA 26ª CGPM 2018- REVISÃO 

DO SISTEMA INTERNACINAL DE UNIDADE 

 
 
 
 

Veja o que muda no Sistema Internacional de 
Unidades 

 

 
 
Novas definições das unidades 
 

Neste dia 20 de maio, nomeado como "Dia Mundial da Metrologia", 

entram em vigor novas definições de várias unidades de medição, incluindo o 

quilograma, ampere, kelvin e mol, que passam a ser definidos de forma exata em 

termos de constantes naturais. 

 

Após  anos  de  pesquisa  nos  principais  institutos  de  metrologia  ao  

redor  do mundo, a comunidade mundial finalmente concordou com essa revisão 

do Sistema Internacional de Unidades, o SI. 

 

A ideia de fundamentar melhor as unidades de medidas surgiu há mais 

de 50 anos, e começou com a redefinição do metro com a ajuda da velocidade da 

luz. Desta vez,  quatro  outras  constantes  vão  passar  a  servir  como  

referencial  para  outras unidades  de  medida:  a  constante  de  Planck  (h),  a  

constante  de Avogadro  (NA),  a constante de Boltzmann (k) e a carga do elétron 

(e). 

 

Isso  foi  possível  depois  de  uma  campanha  de  medições  

realizadas  nos principais  institutos  de  metrologia  do  mundo  -  incluindo  o  

PTB  (Alemanha),  NIST (EUA),  NMIJ (Japão)  e NRC (Canadá)  - ter  conseguido 

diminuir  as  incertezas  das medições em experimentos totalmente 

independentemente uns dos outros, atingindo um nível de precisão adequado 

para os valores atribuídos a todas essas constantes fundamentais. 

 

Com isto, o quilograma e todas as outras unidades passam a ter uma 

base estável,  uma  vez  que,  ao  menos  de  acordo  com  o  conhecimento  

moderno,  as constantes naturais nas quais elas serão baseadas são imutáveis. 

Mudanças perceptíveis e imperceptíveis 
 

As modificações não deverão ter impacto na vida diária de fato, elas 
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foram pensadas levando isso em conta. Um quilograma de laranjas no mercado 
continuará pesando o mesmo quilograma a partir da próxima semana, embora o 
referencial não seja mais o famoso cilindro de platina e irídio, conhecido como Le 
Gran K, adotado como padrão do quilograma em 1875 e que está guardado no 
Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na cidade de Sèvres, na França. 
 

Mesmo os  cientistas  não deverão ter  problemas,  já que as  

imprecisões  das constantes fundamentais aparecem em casas decimais que a 

maioria deles nunca atinge em seus experimentos. Mas haverá alguns efeitos 

perceptíveis, como medidas relacionadas  com  a  gravidade,  experimentos  de  

mecânica  quântica  e  síntese  de moléculas para fármacos. 

 

O  quilograma  passa  agora  a  estar  relacionado  à  constante  de  

Planck,  o parâmetro  fundamental  que  define  a  escala  da  mecânica  quântica.  

Nas  últimas décadas,   os   pesquisadores   desenvolveram   dois   experimentos   

de   interligação quilograma-Planck: A balança  de  Watt,  que  contrabalança  a  

força  descendente  da gravidade  em  um  pedaço  de  metal  com  uma  força  

magnética  para  cima  em  uma bobina  mantida  em  um  campo  magnético,  e  

o  Projeto Avogadro,  que  envolveu  a fabricação de uma esfera quase perfeita de 

silício. 

 

Esses  dois  métodos  retornaram  valores  da  constante  de  Planck  

com  uma precisão de 10 partes por bilhão (ppb), que permitiram que o h fosse 

estabelecido como uma constante, não dependendo mais de medições. Por outro 

lado, ainda que não tenha efeitos práticos imediatos, isso significa que o 

quilograma passa a herdar a incerteza  que  apareceu  nessas  medições  da  

constante  de  Planck,  mostrando  que poderemos voltar ao assunto no futuro. 

 

Outras  unidades,  como  os  do  volt  e  do  ohm,  também  terão  uma  

pequena mudança em seus valores devido à nova definição do ampere. 

 
Alterações nas unidades SI 
 

Veja as unidades que passam a ter novas definições e seus valores a 

partir do dia 20 de Maio: 

 

• Quilograma: O quilograma é definido estabelecendo-se a constante 

de Planck (h) exatamente em 6,62607015 × 10-34 J·s (J = kg·m2·s-2), dadas as 

definições do metro e do segundo. 

 

•  Ampere:  O  fluxo  de  1/1,602176634  ×  10-19   vezes  a  carga  do  



48 

 

elétron  por segundo. 
 

• Kelvin: O kelvin é definido estabelecendo-se o valor numérico fixo da 

constante de  Boltzmann  (k)  em  1,380649  ×  10-23   J·K-1,  (J  =  kg·m2·s-2),  

dadas  as definições do quilograma, do metro e do segundo. 

 

• mol: A quantidade de substância de exatamente 6,02214076 × 1023 
entidades elementares. Este número é o valor numérico fixo da constante de 

Avogadro (NA) quando expressa na unidade mol-1 e é chamado de número de 
Avogadro.  

 


