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1 - INTRODUÇÃO 

 Este trabalho enfoca o Sistema Internacional de Unidades - SI, com um apanhado 

histórico de sua criação e das definições das sete unidades de base que o compõe, e 

discorre sobre as possíveis futuras alterações e/ou reformulações na definição das 

unidades de base em termos de constantes fundamentais, com o objetivo de assegurar 

maior precisão das definições. O objetivo de tratar de tal assunto é que as unidades de 

medida são usadas de forma quase que automática no dia-a-dia e suas definições precisas 

e bem difundidas são de suma importância para o desenvolvimento científico, tecnológico 

e comercial. Para tanto, o SI evolui continuamente com o objetivo de garantir as melhores 

práticas de medição, que são otimizadas com o tempo. 

Discussões recentes apontam a alteração da definição da unidade kilograma (única 

unidade de base ainda definida a partir de um artefato material) em termos da constante 

de Planck h, no ano de 2018, proposta a ser apresentada na 26ª Conferência Geral de 

Pesos e Medidas - CGPM, e nesta mesma conferência ou em futuro próximo, alterações 

e/ou redefinições das demais unidades de base do SI em termos de constantes 

fundamentais bem definidas.  

O texto deste trabalho está organizado em onze capítulos, onde será discutida a 

estruturação história do SI a partir de seus sistemas de unidades percussores, apresenta 

um apanhado geral das possíveis alterações, sendo tratadas individualmente cada uma das 

sete unidades de base, e por fim as considerações finais. 
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2 - DO SISTEMA MÉTRICO DECIMAL AO 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

O ato de mensurar e comparar são intrínsecos ao ser humano, “Todos os seres 

vivos podem ser considerados sistemas metrológicos muito sofisticados, em que os 

“resultados de medições” efetuadas através de seus sentidos (o que metrologistas 

chamariam de sensores) são utilizados de forma automática, evolvendo programações 

inatas, transmitidas de geração para geração pelos mecanismos da genética” (Moscati 20-

?). Desde os primórdios da humanidade, os homens pré-históricos, para garantir a 

sobrevivência, desenvolveram formas de medir o tempo para identificar os melhores 

períodos para caça e pesca, os métodos consistiam em escavar orifícios e riscar traços em 

pedaços de ossos e madeira, com base em movimentos de astros celestes. Com a evolução 

da espécie que levaram ao desenvolvimento da agricultura, se tornou ainda mais 

importante criar formas de compreender e medir a passagem do tempo, de modo a obter 

os melhores resultados na agricultura, consequentemente, para desenvolver construções 

e formas de armazenar a produção, era importante elaborar e compreender unidades e 

criar instrumentos de medida de comprimento, massa/peso, área e volume. Com o avanço 

das relações comerciais, era fundamental padronizar as unidades de medida, de forma a 

tornar mais justas tais relações.  

 Em muitas civilizações foram criados diversos padrões de unidades, que tinham 

em comum o caráter antropométrico, com unidades baseadas em partes do corpo humano, 

como “braço”, “pé”, “dedo”, e também com base em movimento de corpos celestes como 

a lua, sol e outras estrelas. Historicamente foram desenvolvidas inúmeras tentativas de 

unificação de um padrão de medida, que pudesse ser adotado universalmente, porém, os 

desejos nacionalistas e a intenção de usar os padrões de medição como forma de 

dominação e fortalecimento do poder pelos líderes e governantes e também comerciantes, 

foram fatores que impediram o êxito destas iniciativas. 

 No século XVIII, com o advento de estudos científicos, surgimento de novas 

tecnologias e intensificação das relações comerciais entre regiões e países, foi constatado 

a imprescindível necessidade de estabelecer padrões para as unidades de grandeza 

comprimento, tempo, massa/peso, área, volume, ângulos, dentre outras que surgiam com 

o avanço científico, porém essa conquista parecia ainda distante devido à imensa 

desordem e confusão metrológica. Fatores importantes para o processo de unificação de 
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um padrão de medida em solução aos caos metrológico vivido foram o Iluminismo, 

devido ao significativo progresso alcançado pela matemática e ciências, e a Revolução 

Francesa (1789-1799), onde a insatisfação do povo com o regime monárquico do Rei Luiz 

XVI, dentre eles os abusos em relação a medições cometidos pelos senhores de terras aos 

quais maior parte do povo era submetido, e o rumor de represálias contra a população 

camponesa, gerou a sensação de medo e insegurança, que levou a revolta e reações do 

povo contra a nobreza, o clero e seus privilégios. Esse cenário culminou com o fim do 

regime monárquico ao fim dos privilégios da nobreza e do clero. 

Nesse momento havia na França o cenário ideal para a criação de um sistema de 

medidas único, em 1790 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, membro da 

Assembleia Nacional Francesa, propôs o estabelecimento de um sistema de unidades de 

medidas, a serem definidas com base sólida e científica. A Assembleia Nacional aceitou 

essa proposta e, por meio de um decreto do Rei Luís XVI, foi delegada à Academia de 

Ciências de Paris a responsabilidade da reforma (Rozenberg 2006). Em 26 de março de 

1791, foi determinado que o novo sistema deveria seguir a ordem decimal e ter como base 

uma unidade de comprimento, com a denominação “metro”. A Comissão Especial 

também propôs a adoção da unidade de massa, denominada “quilograma”, a unidade de 

tempo denominada “segundo”, a unidade de área denomina “are” e a unidade de volume 

denominada “estere”. “O sistema foi sancionado em 1° de outubro de 1793, regulando 

sua aplicação a partir de 1º de julho de 1794, em pleno Terror.” (Brandi 2017). Após 

definidas as unidades, a Comissão Especial determinou a confecção em platina dos 

padrões representativos do metro e do kilograma. Em 1799, foi feita apresentação dos 

padrões por Laplace, juntamente com a lista de múltiplos e submúltiplos das unidades do 

então “Sistema Métrico Decimal”, que foi adotado pela França sob o lema “Para todos os 

povos e para todos os tempos” (Rozenberg 2006). A partir dos padrões representativos, 

ou padrões de arquivo, foram feitos padrões secundários, para disseminação do Sistema 

aos países que optassem por adotá-lo e houve grande adesão na Europa Ocidental. 

Diante da necessidade de disseminar ainda mais o Sistema Métrico Decimal, foi 

realizada em Paris no ano 1875 a “Conferência Diplomática do Metro”, com 

representantes de 20 países que estabeleceram um Tratado Diplomático, denominado 

“Convenção do Metro”. Por determinações desse tratado, foi criado o “Bureau 

Internacional de Pesos e Medidas – BIMP”, uma organização intergovernamental, 

submetida à fiscalização e direção de um órgão consultivo permanente o “Comitê 
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Internacional de Pesos e Medidas - CIMP”, sob a autoridade da “Conferência Geral de 

Pesos e Medidas – CGPM”. O tratado foi assinado, em 20 de maio de 1875, por 17 países, 

incluindo o Brasil. O BIPM que tem sede localizada nos domínios do Pavilhão de 

Breteuil, Parque de Saint-Cloud, próximo a Paris na França, deve ser financiado pelos 

Estados Membros da Convenção do Metro, e tem por missão assegurar a unificação 

mundial das medições. São suas atribuições estabelecer os padrões fundamentais e as 

escalas para a medição das principais grandezas físicas; conservar os protótipos 

internacionais; efetuar a comparação de padrões nacionais e internacionais; assegurar a 

coordenação das técnicas de medição correspondentes; efetuar e coordenar as medições 

das constantes físicas fundamentais relevantes para estas atividades (INMETRO 2012).  

Em consequência a Convenção do Metro, vistos os problemas de imprecisões e 

imperfeições dos padrões de arquivo, foi determinada a confecção de novos protótipos 

representativos do metro e do kilograma, produzidos a partir de uma liga metálica de 90% 

de platina e 10% de irídio, sendo convencionado que mesmo que viessem a ser 

constatadas imprecisões nos padrões de arquivo, eles representariam por definição as suas 

unidades. Devido à constatação de imprecisões nas medidas para o arco de um quarto do 

meridiano terrestre, foi proposta uma nova definição para o metro. 

A 1ª CGPM realizada em 1889, após análise satisfatória, sancionou os novos 

padrões de arquivo estabelecendo a guarda dos mesmos ao BIMP, que os arquivou em 

sua sede. Foram apresentadas também as redefinições do metro e do kilograma baseadas 

em seus novos padrões de arquivo, e do segundo baseada na duração do “dia solar médio”.  

No decorrer dos anos foram surgindo outras unidades e diferentes sistemas de 

medidas, usados paralelamente ao Sistema Métrico Decimal. Em 1861 um comitê da 

British Association for the Advancement of Science - BAAS, propôs um sistema baseado 

no metro, no kilograma e no segundo denominado sistema MKS, devido às iniciais dos 

nomes das unidades adotadas. Em 1874 foram inseridas as unidades ampere como 

unidade de intensidade de corrente elétrica, ohm como unidade de resistência elétrica e o 

volt como unidade de força eletromotriz, passando a ser adotado o sistema denominado 

CGS, baseados nas unidades centímetro, grama e segundo. Esse sistema ganhou 

notoriedade e foi adotado pela 4th International Electrical Conference realizada em 

Chicago, Estados Unidos, em 1893, e foram admitidos o “ampere internacional”, o “ohm 

internacional” e o “volt internacional”, e o sistema composto por estas unidades foi 

https://www.google.com/search?q=O+tratado+criou+uma+organiza%C3%A7%C3%A3o+intergovernamental,+o+Bureau+Internacional+de+Pesos+e+Medidas+(+Bureau+International+des+Poids+et+Mesures+%E2%80%93+BIPM)+sob+a+autoridade+da+Confer%C3%AAncia+Geral+de+Pesos+e+Medidas+(Conference+Generale+des+Poids+et+Mesure+%E2%80%93+CGPM)+e+sob+supervis%C3%A3o+do+Comit%C3%AA+Internacional+de+Pesos+e+Medidas+(+Comit%C3%A9+International+des+Poids+et+Mesures+%E2%80%93+CIPM).+O+tratado+foi+assinado+em+20+de+maio+de+1875,+por+17+pa%C3%ADses,+incluindo+o+Brasil+e+os+Estados+Unidos,+definindo+a+forma+pela+qual+as+atividades+do+BIPM+deveriam+ser+financiadas+e+administradas.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwje96LG-tXXAhUGOZAKHembBAAQBQgkKAA
https://www.google.com/search?q=O+tratado+criou+uma+organiza%C3%A7%C3%A3o+intergovernamental,+o+Bureau+Internacional+de+Pesos+e+Medidas+(+Bureau+International+des+Poids+et+Mesures+%E2%80%93+BIPM)+sob+a+autoridade+da+Confer%C3%AAncia+Geral+de+Pesos+e+Medidas+(Conference+Generale+des+Poids+et+Mesure+%E2%80%93+CGPM)+e+sob+supervis%C3%A3o+do+Comit%C3%AA+Internacional+de+Pesos+e+Medidas+(+Comit%C3%A9+International+des+Poids+et+Mesures+%E2%80%93+CIPM).+O+tratado+foi+assinado+em+20+de+maio+de+1875,+por+17+pa%C3%ADses,+incluindo+o+Brasil+e+os+Estados+Unidos,+definindo+a+forma+pela+qual+as+atividades+do+BIPM+deveriam+ser+financiadas+e+administradas.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwje96LG-tXXAhUGOZAKHembBAAQBQgkKAA
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denominado “International System of Electrical and Magnetic Unit”. O sistema CGS foi 

considerado não prático para medições eletromagnéticas, então caiu em desuso e o voltou 

a se adotar gradativamente o sistema MKS. Em 1939, foi inserida a unidade de corrente 

elétrica, o ampere A, ao sistema MKS, que passou a ser denominado MKSA. 

Na 9ª CGPM, realizada em 1948, foram abolidas as unidades eletromagnéticas 

“internacionais”, sendo adotado apenas o ampere como unidade de corrente elétrica. 

Nessa conferência, o CIMP foi incumbido de estudar o estabelecimento de um “Sistema 

Prático de Unidades Medidas”, que pudesse ser adotado em todos os países membros da 

convenção do metro (Rozenberg 2006). Na 10ª CGPM realizada em 1954, foi aprovada 

e sancionada a proposta do CIMP para o novo “Sistema Prático”, que além das unidades 

de comprimento, massa e tempo, foram adicionadas as unidades de corrente elétrica, de 

temperatura termodinâmica e de intensidade luminosa, respectivamente, “ampere”, 

“kelvin” e “candela”, estas unidades compõe o conjunto das seis unidades de base. 

O CIMP propôs em 1956 a alteração da nomenclatura “Sistema Prático” para 

“Sistema Internacional de Unidades” e essa proposta foi aprovada e sancionada pela 11ª 

CGPM realizada em 1960, estabelecida também a abreviatura SI. Em 1971, por 

determinação da 14ª CGPM foi inserida a unidade de quantidade de substância 

denominada “mol”, a sétima unidade de base. Em suma, o Sistema Internacional de 

Unidades compõe um conjunto consistente de unidades de medida, sendo sete unidades 

de base da quais as demais são derivadas. 

 Para garantir a precisão de uma medida de uma unidade é necessário que os 

resultados das medições, que expressam uma aproximação do valor mensurado, sejam 

acompanhados de seu dado valor de incerteza de medição, e ainda que tais medidas 

tenham sido obtidas a partir de processos de observação condicionados a repetitividade. 

Para assegurar a precisão e confiabilidade das medidas são ainda fundamentais a 

calibração e a rastreabilidade metrológica, a calibração estabelece a relação entre os 

valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões, em princípio os padrões 

internacionais, e as indicações correspondentes com as incertezas associadas, a 

rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição, sendo o 

principal parâmetro que permite relacionar através de uma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações as medidas nacional e internacional, cada uma contribuindo 

para a incerteza de medição. A rede de rastreabilidade é formada respectivamente em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida
https://glossarioinmetro.wordpress.com/2010/09/14/resultado-de-medicao/
https://glossarioinmetro.wordpress.com/2010/12/09/calibrac%C3%B5es/
https://glossarioinmetro.wordpress.com/2010/12/08/incerteza-de-medicao/
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ordem hierárquica pelo BIMP, Padrões Nacionais, Calibração, Ensaio e Indústrias 

(laboratórios industriais). A precisão das medidas é fundamental em todos os âmbitos, 

sendo científicos, tecnológicos, industriais e comercial. 

  



12 
 

3 - AS PROVÁVEIS ALTERAÇÕES NO 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

Como constante na 1ª Edição Brasileira do Sistema Internacional de Unidades, 

uma tradução da 8ª edição bilíngue elaborada pelo BIPM em 2006, disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO1 em 2012, “O SI, 

que recebeu este nome em 1960, teve como proposito de sua criação a necessidade de um 

sistema prático mundialmente aceito nas relações internacionais, no ensino e no trabalho 

científico, sendo, naturalmente, um sistema que evolui de forma contínua para refletir as 

melhores práticas de medição que são aperfeiçoadas com o decorrer do tempo”, logo, o 

SI é um sistema que permite alterações para que sejam determinadas de forma mais 

precisa e prática, as unidades de base e suas derivações, o que é de suma importância nos 

âmbitos das ciências, tecnologias, política e relações comerciais. 

Na 24ª CGPM realizada em entre os dias 17 e 21 de outubro de 2011, em Paris, 

na qual o Brasil foi representado por Humberto Siqueira Brandi, Diretor de Metrologia 

Científica e Industrial - DIMCI do INMETRO, foram discutidas as possíveis futuras 

mudanças no SI, sendo uma das principais a redefinição da unidade de massa, o 

kilograma, atualmente a única unidade de base ainda definida com base em um artefato 

material, o padrão de arquivo, o que gera problemas com imprecisões desta unidade e das 

demais que são dela derivadas ou dependentes, como o ampere, o mol e a candela. 

 Ocorreram muitos avanços em uma proposta de redefinir o kilograma a partir de 

uma constante fundamental, a constante de Planck h, que é hoje muito bem definida com 

alta precisão. Uma definição em termos de uma constante fundamental como é feito para 

a unidade de comprimento metro, definido com base na velocidade da luz, é o mais 

indicado e moderno por consistir em método de alta precisão, devido a exatidão da 

definição das constantes fundamentais até então determinadas. 

 Na 24ª CGPM foram discutidas também possíveis mudanças nas definições das 

demais seis unidades de base do SI, para a unidade de tempo segundo, prevê-se uma 

reformulação da definição, ainda com base na frequência de separação entre os níveis do 

                                                           
1O INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (SINMETRO). 
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estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 , um invariante 

da natureza; para a unidade de comprimento metro, prevê-se também uma reformulação 

da definição da unidade, ainda baseada na constante de velocidade da luz no vácuo c; para 

a unidade de corrente elétrica ampere, é prevista uma alteração de sua definição, a ser 

baseada na carga elementar do elétron e; para a unidade de temperatura termodinâmica 

kelvin, prevê-se uma alteração na definição com base na constante de Boltzmann k; para 

a unidade de quantidade de substância mol, prevê-se uma alteração da unidade a ser 

definida com base no constante número de Avogrado NA, e para a unidade de intensidade 

luminosa candela, é prevista alteração na definição da unidade a ser definida com base na 

eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540 × 1012 𝐻𝑧, 𝐾𝑐𝑑 uma 

constante fundamental. 

 As constantes fundamentais envolvidas das propostas de reformulação das 

unidades, com seus valores exatos mais recentes e precisos obtidos, são: 

I. A frequência de separação entre os níveis do estado fundamental não perturbado 

do átomo de césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  exatamente igual a 9.192.631.770 quando 

expressa em unidades do SI, s-1, que é igual a Hz. 

II. A velocidade da luz no vácuo c exatamente igual a 299.792.458 m/s  

III. A constante de Planck h exatamente igual a 6,62606957 × 10−34𝑚2𝑘𝑔 𝑠−1. 

IV. A carga elementar do elétron e exatamente igual a 1,602 176 565 ×  10−19 𝐴 𝑠. 

V. A constante de Boltzmann k exatamente igual a                                                                

  𝑘 = 1,3806488𝑥 10−23𝑠−2𝑚2𝑘𝑔 𝐾−1. 

VI. A constante número de Avogrado NA exatamente igual a                                             

𝑁𝐴 = 6,02214076 (12) × 1023𝑚𝑜𝑙−1. 

VII. A eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540 × 1012 𝐻𝑧,

𝐾𝑐𝑑 exatamente igual a 𝐾𝑐𝑑 = 683 𝑚−2𝑘𝑔−1𝑠3𝑐𝑑 𝑠𝑟. 
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4 - O SEGUNDO, UNIDADE DE TEMPO 

O segundo é a unidade de base da grandeza tempo no Sistema Internacional de 

Unidades – SI.  

A medida do tempo foi um dos principais temas de estudo da ciência, filosofia e 

religião e é umas das grandezas que possui registros mais antigos. Desde os primórdios 

da humanidade a contagem do tempo é de vital importância. Podemos dizer que o 

conceito de tempo é um dos mais utilizados pelos homens, desde a organização de 

atividades corriqueiras e fundamentais como a escolha de um instante para desempenhar 

alguma atividade, determinar a duração de eventos, compará-los e sequenciá-los, até a 

elaboração de conceitos e modelos científicos mais sofisticados, como quantificar o 

movimento de um objeto e da adoção do tempo como uma quarta dimensão do espaço-

tempo, conceito advindo da Teoria da Reatividade do físico Albert Einstein. 

Na pré-história a posição de astros era usada para identificar a mudança das 

estações do ano e identificar os melhores períodos para caça e pesca o que era 

fundamental para a sobrevivência da espécie. Para identificar tais períodos, os caçadores 

escavavam orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, acredita-se que 

com base nas fases da lua. 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 – os 

fenômenos mais utilizados eram o movimento de corpos celestes, o intervalo de tempo 

correspondente ao movimento periódico desses corpos era associado a intervalos de 

tempo denominados anos, meses ou dias. 

Um dos calendários mais antigos que se têm informações foi desenvolvido pelos 

Sumérios, povo pré-histórico que habitava a região da Mesopotâmia pelo período 

compreendido entre 5.500 a.C. e 2.000 a.C. aproximadamente. Nesse calendário, 

semelhante ao adotado atualmente, o ano era divido em 12 meses de 30 dias, os dias eram 

divididos em 12 períodos e cada um desses períodos era dividido em 30 partes.  

Os Egípcios adotavam um calendário com base nos ciclos lunares, o calendário 

era composto de 12 meses com 30 dias cada (o dia era dividido em dia e noite de 12 horas 
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cada), ao final de cada ano eram acrescidos 5 dias denominados celestes, em homenagem 

aos deuses da cultura egípcia Osíris, Hórus, Seth, Isis e Néftis. Acredita-se que as 

“semanas”, termo ainda não adotado naquela época, tinham sete ou oito dias que 

alternavam em consonância com as fases da lua. Com o tempo essa forma de divisão do 

calendário foi substituída pela introdução de um sistema mais regular, o mês egípcio de 

três “decanos”, cada um marcado pelo aparecimento de um decano, estrelas que nasciam, 

viviam e morriam, eram 36 e, devido ao movimento de translação da Terra, cada uma 

delas era visível pelo período de dez dias, o que sugere a denominação decano. Desta 

forma o ano era dividido em 36 períodos de dez dias, ou analogamente o ano era composto 

12 meses, cada mês dividido em três decanos, como se as semanas fossem compostas de 

dez dias. O calendário tinha forte relação com a previsão dos períodos de cheia do rio 

Nilo, fundamental para esta civilização e desenvolvimento da agricultura. O ano era 

divido em três estações, de quatro meses cada, associadas com o período de cheias do rio 

Nilo, de semeadura e de colheita. Os egípcios observaram que quando o Sol se 

aproximava da estrela Sírius, estava próximo do período de cheia do rio Nilo e que isso 

acontecia em ciclos de 365 dias, denominado um ano. 

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 12 e 

no número 60, sistema sexagesimal, de onde surgiu a divisão do dia em 12 horas, essas 

horas eram divididas em 60 partes. 

Com o aprimoramento das observações, foram criados instrumentos para medir o 

tempo, como os relógios solares criados pelos egípcios por volta do ano 1.550 a.C., o que 

os permitia determinar o tempo apenas durante o dia, e também a ampulheta, que permitia 

medir um tempo pré-determinado. 

Por volta de 150 a.C., com base no sistema sexagesimal usado pelos babilônicos, 

Hiparco ou Hipparkhos (190 a.C. — 120 a.C), astrônomo, cartógrafo, matemático e 

construtor grego, propôs a divisão da hora em 60 minutos, e a divisão dos minutos em 60 

segundos. 

Até o ano de 46 a.C., o calendário romano era composto por um ano de doze meses 

e 355 dias, para manter o calendário em conformidade com o ano solar adicionava-se de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/190_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/120_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_solar
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dois em dois anos um mês extra, assim havia uma sequência irregular de anos com 355, 

377, 355 e 378 dias. Vista a necessidade de corrigir a irregularidade, Júlio César, líder 

romano, propôs uma profunda reforma do calendário, tendo por base o calendário egípcio, 

as principais reformas foram: fixar o calendário anual em 365 dias, denominado ano 

comum, o ano era dividido em 12 meses (Januarius a Decembris), com número de dias 

em uma sequência de 31, 30, 31, 30..., com exceção ao mês denominado Februarius, que 

tinha 29 dias e que, a cada três anos, teria 30 dias, também no período de quatro em quatro 

anos, seria acrescentado um 1 dia ao ano, devido a diferença de aproximadamente 6 horas, 

entre os 365 dias do novo calendário e o valor médio de 365 dias e 6 horas do ano trópico. 

Esse dia era denominado dia bissexto e o ano que ocorria a inserção desde dia recebia a 

denominação de ano bissexto. O novo calendário recebeu o nome de Calendário Juliano, 

e sua evolução consiste do Calendário Gregoriano, de origem europeia e que é 

amplamente adotado atualmente, inclusive no Brasil. 

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, especialmente devido à necessidade de seu uso na 

definição de novas unidades. Para tanto, 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.  

A Comissão Especial propôs em 1799 que a unidade de tempo adotada seria o 

segundo com a definição “a fração 1/86.400 da duração do dia solar médio”, segundo 

Baratto, Tarelho e Santos (2017). A estrela adotada para as medições foi o Sol por isso a 

denominação “dia solar médio”.  A determinação do “dia solar médio” foi deixada em 

responsabilidade dos astrônomos da Comissão.  

O “dia sideral” é o intervalo de tempo entre duas passagens aparentes consecutivas 

de uma “estrela fixa”, pelo mesmo meridiano terrestre: a “hora sideral” corresponde a 

1/24 do “dia sideral”, o “minuto sideral” corresponde à sexagésima parte da “hora sideral” 

e o “segundo sideral” corresponde à sexagésima parte do “minuto sideral”, ou seja, o 

segundo é 1/86.400 do “dia sideral”. Ocorre que os movimentos de rotação e translação 

da terra ao redor do sol não são exatamente uniformes, existem também os movimentos 

de precessão e nutação da Terra e o movimento do Sol em relação a outras estrelas, logo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dezembro
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o movimento aparente do sol ao redor da terra não é uniforme e periódico, o que acarreta 

que o “dia solar” não é igual ao “dia sideral”. Portanto, para a definição do “dia solar 

médio” foi considerado um “sol médio”, um astro fictício com movimento aparente ao 

redor da Terra, supostamente uniforme, que teria um período igual à média dos períodos 

registrados entre duas passagens consecutivas do Sol pelo mesmo meridiano terrestre. 

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 kilograma.  

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, ou 12 horas de 0 (zero) janeiro de 1900. A definição passou a ser: “O segundo é a 

fração 1/31.556.925,9747 do ano trópico de 0 (zero) de janeiro de 1900 do tempo médio 

das efemérides”. (Baratto, Tarelho e Santos 2017). Essa definição foi sancionada em 1960 

pela 11ª CGPM. 

Na década de 1960 já existiam estudos que mostravam um padrão atômico de 

intervalo de tempo, a rigorosa periodicidade das radiações emitidas ou absorvidas, na 

transição de um elétron entre dois níveis de energia de um átomo ou molécula. A partir 

destes estudos, em 1967, a 13ª CGPM alterou a definição de segundo para a que está 

atualmente em vigor: 

“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.” 

 Em 1997 o CIMP confirmou que essa definição é referida a um átomo de césio 

em repouso a uma temperatura de 0 (zero) kelvin (INMETRO 2012). O ponto positivo 

dessa definição é ser de fácil reprodução com grande precisão, por meio do uso de um 

cronômetro regulado pela radiação especificada do césio. 
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 A 24ª CGPM ocorrida em 2011 considera que a atual definição para o segundo é 

moderna por ser associada diretamente a um valor exato de uma propriedade de um átomo 

de césio, que é um invariante da natureza. Nesta mesma Conferência, o CIMP apresentou 

uma proposta para reformulação da definição da unidade segundo que ainda será definida 

a partir de uma propriedade de um átomo de césio, a proposta é “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, em repouso e à temperatura de 0 K, 

exatamente igual a 9.192.631.770 quando expressa em unidades do SI, s-1, que é igual a 

Hz.”(Brandi 2011) 

 Portanto uma expressão para a unidade segundo s, baseada na frequência de 

separação entre os níveis do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133 

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  pode ser dada por: 

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  =  

9.192.631.770 

𝑠
 

 

𝑠 =  
9.192.631.770

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  
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5 - O METRO, UNIDADE DE COMPRIMENTO 

O metro, símbolo m, é a unidade de base da grandeza comprimento no Sistema 

Internacional de Unidades – SI.  

A grandeza comprimento foi umas das primeiras unidades para as quais foram 

feitas medições em antigas civilizações e essas medições apresentavam grandes variações 

por localidade e também com o passar dos anos. Uma das mais antigas unidades de 

comprimento, adotada pelos egípcios por volta de 3.000 a.C. era o “cúbito real” ou 

“côvado” (equivalente a cerca de 0,5 m), definida pelo comprimento do braço, do 

cotovelo até a extremidade do dedo médio distendido. Uma medida padrão para o cúbito 

real foi gravada em uma pedra de granito, da qual eram feitas réplicas para disseminação 

da medida. O cúbito tinha 448 subdivisões oriundas de três principais sendo elas dedos, 

mão e vão. Várias outras unidades foram utilizadas em diferentes civilizações, como a 

unidade “estádio”, medida proposta pelo matemático e filósofo grego Pitágoras, através 

da observação dos estádios gregos que eram comumente divididos em 600 partes, cada 

parte medindo um pé, então a unidade estádio era equivalente a 600 pés.  

Diversas outras unidades foram propostas, algumas com alcance maior, outras 

com alcance apenas local. Um fator comum era que as medidas eram comumente 

relacionadas com partes do corpo, como pé, mão, braço, palmo, etc. Com o 

desenvolvimento agrário e o crescimento das relações comerciais entre povos e países, 

foi constatada a necessidade de um padrão para as medidas, para facilitar e tornar mais 

justas tais relações. 

Em meados do século XVII, quando já havia movimentações para criação de um 

sistema padrão e universal de unidades, Gabriel Mouton, padre e cientista francês, propôs 

um padrão para unidade de comprimento, com base nas medidas da Terra, dada pelo 

comprimento do arco de um meridiano terrestre, subtendido no centro da Terra, por um 

ângulo de um minuto a ser dividido decimalmente. A medida adotada para o arco era de 

40 x 106 m, o comprimento correspondente a um minuto mediria 1.851,8 m –apesar de 

arrojada a sugestão de Gabriel não teve muita adesão. Em 1790 Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgord, político e diplomata francês, propôs a criação de um sistema de 

unidades universal, com total embasamento científico, sua proposta foi adotada e, por um 

decreto do rei francês Luís XVI, o estudo e criação desse sistema foram entregues à 

responsabilidade da Academia de Ciências de Paris. Foi criada uma Comissão Especial 

compostas de cientistas físicos, geômetras, matemáticos, etc., Lagrange e Laplace fizeram 
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parte desta comissão, que decidiu que o sistema de unidades deveria seguir a lei decimal 

e ter como unidade de base a unidade de comprimento, denominada “metro” definido 

como “o comprimento de um décimo de milionésimo do comprimento de um quarto do 

meridiano terrestre”. Os Engenheiros Jean Delambre e Pierre Méchain foram 

encarregados de determinar a medida. Adotou-se o meridiano que passa por Barcelona na 

Espanha e por Dunquerque na França, medido de um polo ao equador terrestre. A medida 

resultante para um quarto do meridiano terrestre foi de 5.130.740 toesas, uma toesa, 

equivalente a 6 pés, seria hoje, aproximadamente 1,98 m, logo, o comprimento de um 

quarto do meridiano terrestre seria de 10.158.865 m. Com a unidade metro definida, foi 

proposta a confecção de um protótipo padrão representativo da unidade: uma barra de 

platina e o comprimento entre as suas extremidades à temperatura de 0°C deveria 

reproduzir a unidade metro. Modelos secundários (padrões de arquivo) foram feitos a 

partir do protótipo padrão, para distribuição aos países que adotassem o sistema de 

unidades proposto. Porém, mesmo com pouca manipulação, foram verificados problemas 

com o protótipo padrão, como o desgaste nas extremidades, devido à corrosão atmosférica 

que gerava alterações no comprimento da barra, além de erro na confecção da barra, seu 

comprimento era um pouco menor que o comprimento da unidade metro definida. Outro 

problema significante constatado, foi quanto a imperfeições na medida feita para um 

quarto do comprimento do meridiano terrestre.  

 A solução para esses problemas com os padrões de arquivo da unidade metro e 

com os demais padrões de arquivo criados para outras unidades foi uma das primeiras 

preocupações do Bureau Internacional de Pesos e Medidas - BIMP criado em 1875, 

cumprindo assim os fins para o qual foi criado. Foi determinada a confecção de um novo 

protótipo padrão para o metro, feito com uma barra em formato de X, construída a partir 

de uma liga metálica de 90% de platina e 10% de irídio, material mais resistente à 

corrosão atmosférica, em uma das faces da barra seriam feitos dois traços finos e a 

distância entre eles deveria ter o comprimento o mais aproximado possível do 

comprimento do metro anteriormente definido. Esse novo padrão de arquivo foi 

sancionado em 1889 pela 1ª Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM, e a definição 

para o metro passou a ser “o comprimento do protótipo internacional de comprimento, 

representado pela distância, à 0°C, entre dois traços transversais gravados em uma barra 

em forma de X, feita com uma liga de platina e irídio e guardadas pelo BIMP, no Pavilhão 

de Breteuil, em Sèvres, Paris.” (Rosenberg 2006). Foi acordado que mesmo que fossem 

verificadas imprecisões nas medidas e confecção da barra, o comprimento do protótipo 
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padrão de arquivo, representaria por definição, a unidade metro. Algo semelhante foi 

adotado para a unidade de massa.  

 A definição para o metro com base no padrão de arquivo perdurou até o ano de 

1960, quando a 11ª CGPM, homologou o SI - Sistema Internacional de Unidades e 

passou-se a adotar a unidade metro com a seguinte definição “o metro é o comprimento 

igual a 1.650.763,73 comprimentos de onda, no vácuo, da radiação vermelho-alaranjada 

correspondente à transição de um elétron entre os níveis 2p10 e 5d5 do átomo de criptônio 

86”. Essa nova definição tinha por objetivo ser a mais próxima possível ao comprimento 

do metro definido pelo protótipo padrão de arquivo e evitar problemas sofridos com a 

degradação do mesmo. No entanto, essa definição não permitia uma reprodução precisa 

e havia alto custo para produção do criptônio (Kr), que é encontrado na atmosfera. A 

produção é feita pela separação desse componente dos demais presentes na atmosfera, 

usando a propriedade do Kr ter ponto de ebulição cerca de 30° acima dos pontos de 

ebulição da maioria dos demais componentes. Devido a isso, a definição não perdurou 

por muito tempo, foi utilizada até o ano de 1983, quando na 17ª CGPM o metro passou a 

ser definido a partir de uma constante universal, a velocidade da luz no vácuo. O metro 

passou a ter a definição, que é adotada atualmente: 

 

O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um 

intervalo de tempo de 1/299 792 458 de segundo. 

  

A atual definição para a unidade metro é precisa e moderna, pois é baseada em 

uma constante fundamental bem definida, a velocidade da luz no vácuo, que é exatamente 

c = 299.792.458 m/s – esse valor foi fixado em 1975 pela 15º CGPM. A medida para o 

metro pode ser facilmente realizada com baixos custos, especialmente com os recursos 

de tecnologias posteriores a sua definição, que tornam mais práticas as medidas, como 

por exemplo, as técnicas de manipulação de laser. O antigo protótipo oficializado pela 1ª 

CGPS em 1889 é mantido arquivado nas mesmas condições pelo BIMP.   

Pelas discussões da 24ª CGPM que aconteceu em 2011, prevê-se que o Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas - CIPM irá propor em um futuro próximo uma nova 

descrição para a definição da unidade metro, que será ainda definida em termos da 

velocidade da luz no vácuo, porém, com descrição diretamente relacionada a esta 

constante, “O metro, símbolo m, é a unidade de comprimento; seu valor é obtido fixando-
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se o valor numérico da velocidade da luz no vácuo, exatamente igual a 299 792 458 

quando expressa em unidades do SI, ms-1”  (Brandi 2011). 

A expressão para a unidade metro m baseada nas constantes velocidade da luz 𝑐 e 

frequência de separação entre os níveis do estado fundamental não perturbado do átomo 

de césio 133, ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  , pode ser escrita como: 

𝑐 =  299 792 458 𝑚𝑠−1 

𝑚 =
𝑠 × 𝑐

299 792 458
 

 

𝑚 =
9 192 631 770 

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  

 ×  
𝑐

299 792 458
 

 

𝑚 = 30,66331899
 𝑐

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  
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6 - O KILOGRAMA, UNIDADE DE MASSA 

O kilograma, que tem como símbolo as letras kg, é a unidade de base da grandeza 

massa no Sistema Internacional de Unidades – SI.  

O INMETRO publicou em 2012 a 1ª Edição Brasileira do Sistema Internacional 

de Unidades, uma tradução da 8ª edição bilíngue elaborada pelo BIPM em 2006 (Le 

Systeme international d’unites, em francês, e The International System of Units, em 

inglês), que considera em sua redação o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 

1990. Como consta no Anexo 1, Base 1, 1° parágrafo desse Acordo, houve a inserção das 

letras k, y e w no alfabeto português e conforme Anexo 1, Base 1, 2° parágrafo, Alínea C 

do Acordo, é permitido o uso dessas letras em casos especiais como em siglas, símbolos 

e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional, o que 

permite e levou à adoção da grafia do prefixo quilo para kilo e, consequentemente, a grafia 

da unidade de massa quilograma para kilograma.  

Em Portaria nº 590, de 02 de dezembro de 2013 do INMETRO, que estabelece a 

atualização do Quadro Geral de Unidades de Medidas adotado pelo Brasil, é admitida a 

grafia da unidade de massa como quilograma ou kilograma e define também que os 

múltiplos e submúltiplos desta unidade são formados pela junção dos prefixos à palavra 

grama. 

Porém, no Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa disponível do site oficial 

da Academia Brasileira de Letras (<http://www.academia.org.br>), no que tange o uso 

das letras k, y e w, a letra k é utilizada no símbolo da unidade de massa kg, porém a grafia 

da unidade é dada por quilograma. Através de busca de palavras feita no Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa disponível no site oficial da Academia, a palavra de 

grafia kilograma não é encontrada, havendo êxito na busca da palavra de grafia 

quilograma. 

Por motivos históricos da definição da unidade de massa, e determinações sobre 

essa unidade feitas na 1ª Edição Brasileira da 8ª Edição do BIMP do Sistema Internacional 

de Unidades, neste trabalho será adotada a grafia kilograma, sempre destacada em itálico 

devido à divergência com a grafia determinada pela Academia Brasileira de Letras. 

No Egito Antigo, era adotado como unidade para o “peso”, cujo termo correto 

seria “massa”, o “kite”, padronizado em um bloco de granito. Sua magnitude variou ao 

decorrer do tempo, tendo associados valores entre 4,5g e 30,0g, eram adotados 
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submúltiplos dessa unidade: dez kites tinha a denominação “deben”, dez debens era 

denominado um “sep”.  

Uma proposição importante na definição de uma unidade para a grandeza massa 

teve como responsável o Imperador Carlos Magno, primeiro imperador romano que 

reinou entre os anos 800 a 814 da era Cristã. Ele promoveu uma reforma monetária 

associada a uma reforma do “sistema peso”, definindo a unidade monetária e de peso com 

o nome “libra”. Esse novo sistema era baseado numa série de massas com valores em 

sequência decrescente, onde cada uma tinha a metade da massa da anterior. Esse sistema 

ficou conhecido como a Pilha de Carlos Magno e tinha como principal objetivo contribuir 

e descomplicar o intercâmbio comercial entre os povos da Europa e Oriente Médio, seu 

uso era obrigatório na região.  

Há registros de diversas outras unidades adotadas para a grandeza massa, 

utilizadas em vários lugares do mundo, com nomes variados e por vezes com o mesmo 

nome e magnitudes diferentes, no entanto, essas padronizações tinham alcance limitado 

em espaço e tempo, o que mostra fracasso na tentativa de uniformizar uma unidade para 

a grandeza massa. 

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), equivalente ao valor de 18.841 grãos do marco da Pilha de 

Carlos Magno, adotada há cerca de mil anos antes (Moscati – 20-?). 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. Há a possibilidade de 

que a unidade de massa tenha recebido inicialmente o nome de grama e não “quilograma”, 

e para a construção do protótipo de kilograma foi convencionada a adoção de mil 

“gramas”, o que poderia justificar o uso do prefixo “quilo” ou “kilo”. Como feito para o 

protótipo da unidade metro, modelos secundários (padrões de arquivo) foram feitos a 

partir do protótipo padrão do kilograma, para distribuição aos países que adotassem o 

sistema de unidades proposto. O BIMP verificou que o protótipo, mesmo com pouca 
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manipulação, sofria desgaste devido à corrosão atmosférica. Para solucionar o problema 

determinou-se a confecção de um novo protótipo para o kilograma, que deveria ter a 

forma de um cilindro reto, com cerca de trinta e nove milímetros de altura, feito a partir 

de uma liga metálica de 90% de platina e 10% de irídio, sendo convencionado que mesmo 

que fossem verificadas imprecisões nas medidas e confecção do cilindro, a massa do 

protótipo padrão de arquivo, representaria por definição, a unidade massa. O novo padrão 

de arquivo foi sancionado em 1889 pela 1ª CGPM e a definição para o kilograma passou 

a ser “O quilograma é a massa do protótipo internacional de massa, representado por um 

cilindro reto de cerca de 39 (trinta e nove) milímetros de altura e também cerda de 39 

(trinta e nove) milímetros de diâmetro, constituído de uma liga de platina e irídio e 

guardado pelo Bureau Internacional de Pesos de Medidas, no Pavilhão de Breteuil, 

Sèvres, Paris.” (Rozenberg 2006)  

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

kilograma e apresentou a definição atual: 

O kilograma é a unidade de massa; ele é igual à massa do protótipo internacional 

do kilograma. 

 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 é 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. 

Devido ao inevitável acúmulo de resíduos na superfície, o protótipo apresenta uma 

variação de aproximadamente um micrograma por ano. Devido a isso a Comissão 

Internacional de Pesos e Medidas – CIPM determinou que a massa do protótipo 

internacional é aquela medida após uma limpeza previamente especificada do mesmo.  

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 e submúltiplos 

decimais da unidade devem ser adicionados apenas à palavra “grama”, confirmada por 

uma portaria do INMETRO em 2013. 
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 A unidade de massa é também a única unidade de base do SI definida a partir de 

um artefato material. No decorrer dos anos, desde sua definição e confecção do protótipo 

sancionados em 1889 pela 1ª CGPM, foi constatado que o padrão internacional vem 

sofrendo consideráveis alterações em sua massa supostamente por manipulação na 

limpeza e/ou pela corrosão atmosférica, o que traz instabilidade na definição da unidade 

e em outras três unidades de base, o mol, o ampere e a candela. Diante disso a 21ª CGPM 

realizada em 1999, recomendou que os “laboratórios nacionais continuassem seus 

esforços, refinando os experimentos que relacionam a unidade de massa (kg) às 

constantes fundamentais, ou atômicas, visando uma futura redefinição do kilograma” 

(Brandi 2011), com objetivo de assegurar a estabilidade necessária.  

 Na 24ª CGPM que aconteceu em 2011, foi apresentado um conjunto de possíveis 

mudanças do Sistema Internacional de Unidades e uma dessas mudanças diz respeito à 

unidade de massa. Progressos consideráveis foram obtidos definindo o kilograma em 

termos da constante de Plank h, através de um método que utiliza a balança de watt. 

O método da balança de watt usa um instrumento de pesagem eletromecânico. Em 

1970, Bryan Kibble, físico e metrologista inglês, apresentou o experimento realizado com 

essa balança que podia determinar com elevada precisão a massa de um objeto e também 

a constante de Planck.  O National Institute of Standards and Technology – NIST, em 

português Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, uma agência governamental dos 

Estados Unidos, produziu e aprimorou o instrumento usado por Kibble. Com objetivo de 

obter maior precisão nos resultados, o procedimento aprimorado envolve uma fase 

estática e uma fase dinâmica, como esquematizado nas imagens abaixo: 
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FASE ESTÁTICA

 

FASE DINÂMICA

 

Figura 6.1: A imagem da esquerda esquematiza a balança de watt na fase estática, uma massa e uma bobina são 

dispostas em uma balança. A bobina (de comprimento L) é colocada em um campo magnético de densidade de 

fluxo B. A força gravitacional na massa m é equilibrada por uma força eletromagnética de mesmo módulo e sentido 

oposto na bobina, enviando uma corrente I através dela. A imagem da direita representa a fase dinâmica do 

procedimento, a bobina é movida com velocidade vertical v pelo campo magnético, de modo a gerar uma tensão 

induzida U. Fonte das imagens: <http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance/> 

  

Na fase estática, a massa m e uma espira de comprimento L, onde passa uma 

corrente I, estão suspensas. A espira é colocada na presença de um campo magnético B, 

de forma que a força eletromagnética exercida na espira está na direção vertical Fz. A 

corrente I na espira é escolhida de modo que a força eletromagnética na espira compense 

o peso da massa, 

𝐵𝐿𝐼 = 𝑚𝑔 .                                            (1) 

 Na fase dinâmica a espira se move verticalmente no campo magnético B, com 

velocidade vz, induzindo uma voltagem ԑ (força eletromotriz), igual à variação do fluxo 

do campo magnético B através da espira 

ԑ =  
dФ

𝑑𝑡
=  −𝐵𝐿 (

𝑑𝑧

𝑑𝑡
) =  −𝐵𝐿𝑣 .            (2) 

 Se o campo magnético e comprimento da espira não são alterados nas fases 

estática e dinâmica, é possível eliminar BL 

𝑚𝑔𝑣 =  ԑ 𝐼                                    (3) 

A equação relaciona potência elétrica (potência virtual), com a potência mecânica. 

A corrente é obtida experimentalmente pela Lei de Ohm, 

𝑚𝑔𝑣 =  ԑ 
∆𝑉

𝑅
    ⟷  𝑚 =  

ԑ∆𝑉

𝑔𝑣𝑅
                 (4)                   

http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance/
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A voltagem e a corrente são medidas a partir dos efeitos quânticos macroscópicos, 

Efeito Hall e Efeito Josephson, e por esse processo é possível relacionar a massa m com 

a constante de Planck h, como descrito por Brandi (2011).  

Mesmo com todos os progressos, os requisitos necessários para adoção de uma 

nova definição para a unidade de massa ainda não foram cumpridos. 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. 

Trabalhos publicados em 2016, feitos pelo físico Stephan Schlamminger e sua 

equipe com a balança de watt de quarta geração, produzida pelo NIST, em operação desde 

2015, apresentam a medida da constante de Planck com uma incerteza de 34 partes por 

bilhão. O NIST renomeou em 2016 a balança de watt como balança de Kibble. 

Posteriormente foram apresentados trabalhos feitos com uma balança de watt produzida 

por Kibble na década de 1970, dirigidos por pesquisadores do National Research 

Council  - NRC, em português Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, que obtiveram 

a constante de Planck com uma incerteza ainda menor de nove partes por bilhão. Esses 

estudos certificam que já existem aprimoramento e precisão suficientes para uma 

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

a 26ª CGPM que está prevista para ocorrer no período de 13 a 16 de novembro de 2018. 

É provável que a nova definição, de suma relevância, possa ser determinada e sancionada 

pela CGPM. 

Uma expressão para a unidade kilograma kg, baseada nas constantes de Planck ℎ, 

velocidade da luz 𝑐, e frequência de separação entre os níveis do estado fundamental não 

perturbado do átomo de césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 , pode ser escrita como: 

 

ℎ =  6,62606957 × 10−34𝑚2𝑘𝑔𝑠−1 

 

ℎ = 𝑘𝑔 6,62606957 × 10−34  ×  

(
30,66331899 𝑐
∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

 

)

2

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133

9 192 631 770 
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𝑘𝑔 =
ℎ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

𝑐2

9 192 631 770

6,62606957 × 10−34 (30,66331899)2
 

 

𝑘𝑔 = 1,475521529 ×  1040
ℎ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

𝑐2
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7 - O AMPERE, UNIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA 

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

elétrica.  

No final do século XVII, com o advento crescente de novos trabalhos científicos 

que relacionavam grandezas físicas eletromagnéticas como corrente elétrica, resistência 

elétrica, potência, força eletromotriz, etc., a comunidade científica verificou a 

necessidade de padronizar unidades para tais grandezas. 

Para sanar essa necessidade, The British Association for the Advancement of 

Science - BAAS, fundada em 1831 com fins de promoção da ciência, por meio de um 

comitê composto por cientistas como James Clerk Maxuell, James Prescott Joule e 

William Thomson (conhecido como 1º Barão Kelvin ou Lord Kelvin), propôs em 1874 a 

inclusão de unidades elétricas em um sistema de unidade desenvolvido por esta 

organização em 1861, denominado Sistema MKS. Esta sigla se deve ao fato do sistema 

ser baseado das unidades metro, kilograma e segundo (Brandi 2017). As unidades 

elétricas incluídas foram o ampere como unidade de intensidade de corrente elétrica, o 

ohm como unidade de resistência elétrica e o volt como unidade de força eletromotriz – 

o novo sistema foi denominado CGS, baseado nas unidades centímetro, grama e segundo 

e a adoção deste sistema se deu devido ao fato de que muitas expressões do 

eletromagnetismo eram mais simples em unidades CGS e algumas antigas literaturas de 

física  usam essas unidades. O sistema CGS ganhou notoriedade nos domínios científicos 

com o decorrer do tempo, culminado em sua adoção pela 4th International Electrical 

Conference realizada em Chicago, Estados Unidos, em 1893. A partir dessa conferência 

foram admitidos o “ampere internacional”, o “ohm internacional” e o “volt 

internacional”, e o sistema composto por estas unidades foi denominado “International 

System of Electrical and Magnetic Unit”. O ampere internacional recebeu a seguinte 

definição: “a intensidade de uma corrente contínua que circulando durante um segundo 

através de uma solução de nitrato de prata, deposita sobre o catodo 0,001118 gramas de 

prata” (Rosenberg 2006). 

Em 1908, a International Electrical Conference on Electrical Units and 

Standards, em sua primeira resolução, estabeleceu sua concordância com a definição das 

“unidades internacionais”, fundamentadas nas unidades de base do sistema CGS 

(centímetro, grama e segundo).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Com o tempo foi verificado que uso das unidades CGS se mostraram 

inconvenientes para fins práticos, o sistema MKS se mostrou mais adequado, assim este 

sistema passou a ser adotado gradualmente substituindo o uso do sistema CGS.  

Em 1901, Giovanni Giorgi físico e matemático italiano, havia proposto a inserção 

de uma quarta unidade básica ao sistema MKS, que possuísse natureza elétrica, como o 

ampere ou o ohm. Sua proposta foi discutida pela Comissão Eletrotécnica Internacional 

(International Electrotechnical Commission - IEC) e pela União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). 

Em 1939, foi inserida a unidade de corrente elétrica ampere A, e o sistema passou a ser 

denominado MKSA. 

Na 8ª CGPM realizada em 1933, já era verificada a intenção de substituir as 

“unidades internacionais” por “unidades absolutas”. Em 1946 o CIMP propôs uma 

definição para que fosse feita essa substituição. A proposta foi aprovada pela 9ª CGPM 

realizada em 1948, onde foi sancionada a seguinte definição para a unidade de intensidade 

de corrente elétrica que subsiste até a presente data. 

“O ampere é a intensidade de uma corrente elétrica constante que, se mantida em 

dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento infinito, de seção circular 

desprezível, e situados à distância de 1 metro entre si, no vácuo, produz entre estes 

condutores uma força igual a 2 ×10-7 newton por metro de comprimento” 

 

No texto original de 1946 figurava a expressão “unidade de força MKS” 

substituída nesta definição por “newton”, nome adotado para esta unidade pela 9ª CGPM 

(INMETRO 2012). 

Pelas discussões da 24ª CGPM, que aconteceu em 2011, prevê-se que o Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas - CIPM proporá para as próximas CGPM(s) uma nova 

definição para a unidade de intensidade de corrente elétrica com base em uma constante 

universal, de modo que a unidade possa ser obtida indiretamente, por meio da definição 

de uma constante fundamental amplamente conhecida.  

A proposta é que o ampere continue a ser a unidade de base da grandeza 

intensidade de corrente elétrica, mas seu valor será estabelecido fixando o valor numérico 

da carga elementar e, exatamente igual 1,602176565 ×  10−19 quando expresso na 

unidade SI para carga elétrica A×s, que é igual a Coulomb (C) (Brandi 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giorgi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
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A expressão para a unidade de corrente elétrica ampere A pode ser obtida em 

função da carga elementar e, e da frequência de separação entre os níveis do estado 

fundamental não perturbado do átomo de césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133

 : 

 

𝑒 = 1,602 176 565 ×  10−19 𝐴𝑠 = 1,602 176 565 × 10−19
9.192.631.770

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  𝐴 

𝐴 =  
∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133  𝑒

1,602 176 565 × 10−19  × 9.192.631.770
 

 

𝐴 = 6,78968711 × 108 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133  𝑒 
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8 - O KELVIN, UNIDADE DE TEMPERATURA TERMODINÂMICA 

O kelvin é a unidade de base do SI para a grandeza temperatura termodinâmica. 

Apesar das dificuldades de entendimento e definição da unidade de temperatura, 

esta tem sido umas das grandezas mais medidas e controladas em todo mundo, além de 

ser uma das variáveis fundamentais na criação e evolução do universo, formação das 

estrelas e da matéria. 

Medir a temperatura é fundamental em todos os campos da ciência, biologia, 

química, física, etc. A temperatura do corpo humano, em geral cerca de 36,5°C, regula 

muitas processos biológicos e químicos do mesmo, muitas das propriedades dos materiais 

dependem da temperatura ou são a ela relacionadas, como a densidade, a condutividade 

elétrica, a pressão e a fase. 

A temperatura, habitualmente relacionada às sensações de frio e quente, não é 

uma medida de calor, e sim uma propriedade de caráter intensivo que governa os 

processos de transferência de calor entre sistemas, ou seja, um parâmetro físico associado 

ao conceito de equilíbrio termodinâmico oriundo da lei zero da termodinâmica e ao 

movimento aleatório dos átomos da substância que o compõem, que permite determinar 

a  energia cinética média de cada grau de liberdade das partículas do sistema. 

Historicamente foram adotadas várias unidades com o objetivo de mensurar a 

temperatura, levando ao desenvolvimento da termometria, ciência e tecnologia da 

medição de temperaturas e do estabelecimento de padrões para essa medição. Quando 

ainda não eram desenvolvidas tecnologias e unidades para medir a temperatura de corpos 

ou sistemas, a temperatura era relacionada apenas as sensações de quente e frio fornecidas 

pelos sentidos humanos, tato, paladar e visão. O registro documentado mais antigo da 

criação de uma escala de medida de temperatura é do século II, desenvolvida por Cláudio 

Galeno, médico e filósofo romano de origem grega. Ele propôs que as sensações de 

quente e frio fossem quantificadas em 8 graus de temperatura, sendo 4 graus acima e 4 

graus abaixo de um ponto neutro. Foi conferido o valor de “4 graus de calor” a água 

fervente e o valor de “4 graus de frio” à neve. A temperatura do ponto neutro foi definida 

com a resultante de uma mistura de quantidades iguais de água fervente e neve (Analógica 

Instrumentação e Controle 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_termodin%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Graus_de_liberdade_(f%C3%ADsica)
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Em 1592, durante o renascimento científico, Galileu Galilei, físico, astrônomo, 

filósofo e matemático italiano, inventou o termoscópio, um aparato experimental para 

medir diferença de temperatura, a partir da relação com outras propriedades mensuráveis, 

como variação de pressão e dilatação. O artefato era composto por uma esfera oca de 

vidro (bulbo), conectada a um tubo também de vidro; a esfera era aquecida com as mãos 

fazendo com que o ar se expandisse dentro do bulbo e do tubo, por conseguinte parte do 

ar saía; a extremidade do tubo era submergida em um recipiente com água, deixando o 

bulbo para cima. Após resfriado, o ar contido no bulbo tende a se comprimir, como o tubo 

estava submerso, a água do recipiente sobe pelo tubo, ficando seu nível final acima do 

nível da água no recipiente, para facilitar a observação fixava-se uma escala aleatória ao 

tubo. A medida obtida era qualitativa e fornecia a diferença de temperatura, dessa forma 

era possível comparar a temperatura de duas coisas diferentes por meio do uso de dois 

termoscópios, quanto maior a altura da coluna de água no tubo, mais quente estaria o 

objeto que foi utilizado para aquecer o bulbo. As medidas sofriam influência da pressão 

atmosférica, visto que o recipiente era aberto. 

 

Figura 8.1: Representação de dois termoscópios usados par determinar diferença de temperatura, medida através 

de diferentes alturas das colunas de líquido, sendo que maior será a temperatura quanto maior for a altura. Fonte das 

imagens: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Termosc%C3%B3pio> 

 

Em 1654, Ferdinando II de Médici,  o Grão-Duque da Toscana, aprimorou o 

termoscópio em formato parecido com os termômetros usados atualmente. Ele substituiu 

o líquido por álcool, selou o tubo de contenção para ficar livre da influência da pressão 

atmosférica e gravou uma escala arbitrária de temperatura com 50 divisões. Esse aparato 

foi denominado “termômetro florentino”. A partir de então o termômetro passou a ser 

amplamente conhecido e vários outros modelos foram fabricados, como termômetros 

com tubos em formato helicoidais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Termosc%C3%B3pio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-Ducado_da_Toscana
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Em 1694, Carlo Renaldini, matemático, engenheiro militar, filósofo e 

metrologista italiano, propôs que fossem utilizados o ponto de ebulição da água e o ponto 

de fusão do gelo como dois pontos fixos em uma escala termométrica, dividindo-se o 

espaço entre eles em 12 partes iguais, porém sua sugestão não foi adotada e não obteve 

prestígio da comunidade científica. 

Isaac Newton, cientista inglês, reconhecido físico e matemático, definiu em 1701 

uma escala de temperatura que tinha como parâmetros o banho de gelo fundente (zero 

grau) e a axila de um homem saudável (12 graus). Nesta escala a temperatura de ebulição 

da água era de 34 graus. 

No início do século XVIII, Daniel Gabriel Fahrenheit, físico e engenheiro alemão-

polonês, construiu um termômetro utilizando o mercúrio, com base nos termômetros de 

mercúrio já utilizados por Ole Christensen Rømer, astrônomo dinamarquês, com quem 

Fahrenheit aprendeu sobre tais termômetros. Rømer percebeu que expansão térmica do 

mercúrio é grande e uniforme, o material não adere ao vidro, permanece líquido em um 

grande intervalo de temperaturas e sua aparência metálica facilita a leitura. Fahrenheit 

desenvolveu um método de filtragem de mercúrio em membrana de couro que 

possibilitou criar termómetros mais precisos e para calibrar o termômetro definiu três 

pontos: o banho de gelo e sal o mais frio reprodutível (0 °F), a axila de um homem 

saudável (96 °F) e água em ebulição o mais quente reprodutível (212 °F). A adoção de 

tais valores também tem a influência de Rømer que adotava o valor de 8° para o ponto de 

fusão da água. A escala desenvolvida por Fahrenheit foi reconhecida e amplamente 

utilizada, as temperaturas medidas nessa escala são chamadas de graus Fahrenheit (° F) e 

até hoje atualmente essa escala é adotada em alguns países de língua inglesa como 

Estados Unidos e Belize. 

Em 1742, o astrônomo e físico sueco Anders Celsius, propôs uma escala 

termométrica que tinha como marco inicial o ponto de fusão do gelo com o valor de 0 

graus (0 °C) e como marco final o ponto de ebulição da água com o valor de 100 graus 

(100 °C). Essa escala foi dividida em 100 partes iguais, chamadas de "graus", esta escala 

é conhecida como escala Celsius. 

No início do século XIX, William Thomson,  físico, matemático e engenheiro 

nascido na Irlanda, conhecido como Lord Kelvin, desenvolveu uma escala 

termodinâmica, científica e universal, baseada nos coeficientes de expansão dos gases 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belize
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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ideais, introduzindo o conceito de “zero absoluto” ou “zero kelvin”, um valor teórico de 

temperatura no qual inexiste energia cinética na matéria. Ele propôs que a escala Celsius 

iniciasse no zero absoluto, essa temperatura corresponde a -273,15 °C. A nova escala foi 

denominada escala kelvin e passou a ser amplamente adotada em formulações científicas. 

 Na 1ª CGPM, realizada em 1889, quando foram sancionados os padrões 

internacionais de metro e kilograma, foi estipulado o uso de uma escala termométrica do 

hidrogênio para tratar as diferenças dos metros nacionais com relação ao metro 

internacional. Também foi sancionada a escala centígrada do termômetro de hidrogênio 

para determinar a temperatura de fusão do gelo como temperatura de referência para 

estabelecer a unidade métrica de comprimento.  

Em 1948, na 9ª CGPM foi verificado que a adoção do ponto triplo da água como 

referência para a temperatura termodinâmica seria um parâmetro termométrico mais 

preciso, além disso, foi escolhido o grau Celsius para exprimir o grau de temperatura 

(Baratto, Tarelho e Santos 2017). 

A unidade de temperatura termodinâmica teve sua definição estabelecida como 

kelvin na 10ª CGPM em 1954, onde foi convencionado e se fixou a temperatura do ponto 

tríplice da água igual a 273,16 graus kelvin.  

A 13ª CGPM, realizada em 1968, adotou o nome kelvin, com símbolo K, ao invés 

de “grau kelvin” de símbolo °K, e definiu a unidade de temperatura termodinâmica 

adotada até a presente data: 

O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração 1/273,16 da 

temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. 

 Assim a temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água é exatamente 

273,16 K. Em 2005, o CIPM afirmou que: “Essa definição se refere à água com a 

composição isotópica definida exatamente pelas relações das seguintes quantidades de 

substância: 0,000 155 76 mol de 2H por mol de 1H, 0,000 379 9 mol de 17O por mol de 

16O e 0,002 005 2 mol de 18O por mol de 16O.” (INMETRO 2012). 

 É habitual se exprimir a temperatura termodinâmica (T), em função de diferença 

em relação à temperatura referencial T0=273,15 K, essa diferença é denominada 
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temperatura Celsius (t), que é definida pela equação: t = T - T0, e tem como unidade o 

grau Celsius (°C).  

Como estabelecido pela 13ª CGPM, um intervalo ou uma diferença de temperatura 

pode ser expresso tanto em kelvins quanto em graus Celsius. O valor numérico da 

diferença de temperatura Celsius está relacionado ao valor numérico da temperatura 

termodinâmica em kelvins pela relação: t(°C)= T(K) – 273,15. 

O kelvin e o grau Celsius são também as unidades da Escala Internacional de 

Temperatura de 1990 (EIT-90), publicada pelo CIPM em 1989 que entrou em vigor em 1 

de janeiro de 1990. A (EIT-90) substituiu a Escala Prática de Temperatura de 1976 (EPT-

76). Ela é usada para todos os fins relacionados à metrologia térmica. 

A atual definição para a unidade kelvin tem alguns problemas por ser baseada em 

certo material, a água, cuja caracterização é complexa e gera incertezas da estabilidade 

da realização, assim, a exata composição isotópica da água usada para a definição da 

unidade kelvin foi recentemente definida. 

Pelas discussões da 24ª CGPM realizada em 2011, prevê-se que o CIPM proporá 

uma nova definição para a unidade de temperatura termodinâmica com base em uma 

constante física universal, a constante de Boltzmann símbolo k, a ser apresentada nas 

próximas CGPM(s). 

A proposta é: O kelvin continuará a ser a unidade de temperatura termodinâmica, 

mas seu valor será estabelecido fixando o valor numérico da constante de Boltzmann 

exatamente igual a 1,3806488 ×10-23 , quando expresso em unidades do SI m² kg s-2 K-1, 

que é igual a JK-1. (Brandi 2011) 

Assim, a expressão para a unidade de temperatura termodinâmica K, pode ser 

escrita em função da constante de Boltzmann k, da frequência de separação entre os níveis 

do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133

 , e da 

constante de Planck h, como a seguir: 

 

𝑘 = 1,3806488𝑥 10−23𝑠−2𝑚2𝑘𝑔𝐾−1 = 

=

1,3806488 × 10−23 (
9.192.631.770
∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133 )

−2 

(30,66331899 
𝑐

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 )

2

(1,475521529 × 1040
ℎ ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

𝑐2 )

𝐾
 

𝐾 = 2,266665135 
∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠ℎ1

133

𝑘
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Um kelvin é então igual à mudança de temperatura termodinâmica que resulta em 

uma mudança de energia térmica kT igual a 1,380 648 8 x 10−23 J. (Baratto, Tarelho e 

Santos, 2017). 
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9 - O MOL, UNIDADE DE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA 

O mol é a unidade da grandeza quantidade de substância, cronologicamente a 

última das sete unidades de base do SI.  

Em torno do ano 1865, o químico alemão August Wilhelm Von Hofmann 

introduziu em seus estudos químicos o termo “molar” (do latim moles que significa 

“grande massa”), usado para designar uma grande massa macroscópica, ou seja, a massa 

em gramas de todas as moléculas de uma amostra. O termo molar e a nomenclatura “mol” 

passaram a ser usualmente adotados a partir do ano 1940 e atribuídos ao químico e 

filosofo alemão Friedrich Wilhelm Ostwald.   

Com a descoberta das leis fundamentais da química e advento da teoria atômica, 

foram utilizadas algumas unidades como “átomo-grama” e “molécula-grama” a fim de 

especificar as quantidades de elementos e compostos químicos em reações – essas 

unidades tinham conexão direta com os “pesos atômicos” ou os “pesos moleculares”, que 

eram efetivamente massas relativas. 

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 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). 

Assim, a grandeza usada para especificar a quantidade de elementos químicos ou 

compostos é denominada “quantidade de substância”, que é proporcional ao número de 
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entidades elementares de uma amostra. A unidade de quantidade de substância é 

denominada mol, símbolo mol, definido 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. 

Em 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) 

2. 

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 seguinte definição do mol foi adotada pela 14ª CGPM realizada 

em 1971: 

1. O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas 

entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kilograma de carbono 12; 

seu símbolo é “mol”. 

2. Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, 

podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras partículas ou 

agrupamentos especificados de tais partículas. 

 

Logo, a massa molar de carbono 12 é exatamente igual a 12 gramas por mol, 

M (12C) = 12 g/mol. Em 1980, o CIPM aprovou o relatório do CCU (1980), que 

especificava: 

                                                           
2 Em algumas biografias é usada a denominação “quantidade de matéria”, devido à tradução direta do francês, como 

usado por James Rogado 2004, Rocha Filho (1988/1991) e Rosenberg (2006); em outras é adotado o termo “quantidade 

de substância” termo oriundo da tradução direta do inglês, como em textos de Moscati (20-?), Brandi (2011/2017) e 

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. 
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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 Avogrado, 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): 

Pelas discussões da 24ª CGPM, que aconteceu em 2011, prevê-se que o CIPM irá 

propor à CGPM, a ser realizada em 2018, uma nova definição para a unidade mol, que 

será associada a constante universal NA, exatamente igual a 6,02214X × 1023mol-1, e que 

independerá da definição de kilograma, excluindo assim os problemas oriundos das 

imprecisões da definição desta unidade. A proposta é que “o mol continuará a ser a 

unidade de substância de uma entidade elementar especificada, que pode ser um átomo, 

molécula, íon, elétron, qualquer outra partícula ou um grupo especificado de tais 

partículas, mas seu valor será estabelecido fixando o valor numérico da constate de 

Avogrado exatamente igual a 6,02214X × 1023mol-1” (Brandi - INMETRO 2012). 

No início deste século, foi proposto o Projeto Avogrado que tinha como objetivo 

inicial redefinir a unidade de massa em função da constante de Avogrado NA, definida 

como o número de átomos presentes em 12g do isótopo Carbono 12 (12C). Esse projeto 

funcionou inicialmente de 2004 a 2011 como uma colaboração entre o BIPM, e institutos 

de pesquisa da Itália, Bélgica, Estados Unidos, Austrália, Japão, Reino Unido e 

Alemanha. Esta colaboração foi renovada em 2012 por um Memorando de Entendimento 

entre o BIPM e alguns desses Institutos (BIMP 2015). A proposta do projeto era medir 

com maior precisão a constante de Avogadro, fixá-la, e partir desta redefinir a unidade 

kilograma. No projeto, a constante NA é obtida por meio da determinação do número de 

átomos de silício em uma esfera mono cristalina de silício 28 com massa igual, ou a mais 

próxima possível, do kilograma. Existem apenas duas dessas esferas no mundo, 

cuidadosamente produzidas a um custo de cerca de US$ 3,2 milhões cada. A escolha do 

silício se dá porque pode ser obtido em forma de um grande monocristal com alto índice 

de pureza. As melhorias dos experimentos durante a colaboração contínua resultaram na 
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publicação da determinação mais recente da constante Avogadro em 2015 em NA = 6,022 

140 76 (12) × 1023 mol-1, com uma relativa incerteza de 2,0 × 10-8 (BIMP 2015). 

Uma expressão para a unidade de quantidade de substância pode ser escrita, em 

função da constante Avogadro NA é dada por: 

 

𝑁𝐴 = 6,02214076 (12) × 1023𝑚𝑜𝑙−1 

 

𝑚𝑜𝑙 =  
6,02214076 (12)  × 1023

𝑁𝐴
 

 

Desta forma, o mol é a quantidade de substância que contém exatamente 

6,02214076 × 1023 entidades elementares especificadas. 
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10 - A CANDELA, UNIDADE DE INTENSIDADE LUMINOSA 

 A candela é a unidade da grandeza intensidade luminosa no SI.  

 As primeiras unidades de intensidade luminosa que se tem registro, adotadas até 

o final do século XIX, eram baseadas em padrões de chama de velas ou de luz emitida 

por filamentos de lâmpadas. Até o ano 1800 foi adotado o padrão de luminosidade de 

uma vela esteárica, que consumia 20g de estearina por hora. Após, foi amplamente 

adotado na França o “carcel” definido como “intensidade luminosa da ‘lâmpada de carcel’ 

que consumia 42 gramas de óleo de colza por hora, com uma chama de dimensões 

determinadas” (Rozenberg 2006). 

Em 1884, Friedrich von Hefner-Alteneck, engenheiro e eletrotécnico alemão 

desenvolveu a unidade de intensidade luminosa denominada “Hefner” conhecida como 

“lâmpada de Hefner” ou  “vela de Hefner”, padrão considerado simples e preciso em 

relação aos demais padrões adotados na época. Esta unidade era obtida pela luz emitida 

na direção horizontal, por uma lâmpada que queima acetado de amila, com uma mecha 

de algodão puro, situada num tubo de prata alemã de 25 mm de comprimento, diâmetro 

interno de 8mm e cujas paredes têm 0,15mm de espessura, a chama devendo ter 40mm 

de altura e arder em atmosfera de ar parado sob pressão de 760 mm de mercúrio, contendo 

0,7 litros por metro cúbico de gás carbônico e 6,6 gramas por metro cúbico de vapor 

d’água (Rosenberg 2006).  

Outra unidade de intensidade luminosa também estabelecida em 1884 foi o 

“Violle” sugerido pelo físico e inventor francês Jules Louis Gabriel Violle. A definição 

desta unidade era “a intensidade luminosa da luz de uma determinada cor emitida na 

direção normal, por um cm² de platina à temperatura de solidificação (2045 K ou 

1.172°C)”. Devido ao fato deste padrão ter intensidade muito elevada, foi decidido em 

Congresso de Eletricistas, adotar a vela decimal, igual a 0,05 da unidade Violle (Bernardo 

2007). Como essa definição apresentava problemas para reprodução, como impurezas no 

material de platina utilizado, seu uso foi desconsiderado. 

 Em 1887 surgiu o padrão denominado Vermont-Harcourt, conhecido como 

“Lâmpada de Vermont-Harcout”, no qual era usada uma lâmpada alimentada por vapor 

de pentano, consumido em um queimador específico. 

 Como relatado, existiram diversificadas unidades para a intensidade luminosa, 

porém não havia um padrão unificado, o que veio a ocorrer apenas no século XX. Em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intensidade_luminosa
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1909, a partir de um acordo feito entre Estados Unidos, França e Reino Unido, foi adotada 

uma unidade padrão denominada “vela internacional”, estabelecida a partir de uma 

lâmpada incandescente de filamento de carvão, entretanto esse padrão era pouco prático 

e necessitava de uma melhor definição teórica.  

Com base nos estudos do físico alemão Planck sobre a radiação de corpo negro, a 

unidade “vela internacional” foi substituída por “vela nova” que se baseava na 

luminância3 de um radiador de Planck (corpo negro) à temperatura de solidificação da 

platina. Essa proposição foi feita em 1937 pela CIE (Comissão Internacional de 

Iluminação) e pelo CIMP, promulgada por este último em 1946. A definição proposta foi 

ratificada e sancionada pela 9ª CGPM em 1948, que alterou o nome desta unidade para 

“candela”, símbolo cd, com a seguinte definição “a intensidade luminosa tal que a 

brilhância4 do radiador integral à temperatura de solidificação da platina seja igual a 60 

candelas por centímetro quadrado” (Rosenberg 2006). 

 A 13ª CGPM, realizada em 1967, modificou a definição da unidade candela para 

“a intensidade luminosa, na direção perpendicular, de uma superfície de área 1/600000 

metros quadrados de um corpo negro a temperatura de solidificação da platina sob pressão 

de 101.525 Newtons por metro quadrado” (Wikipédia 2017). 

 Em 1979, por ocasião da 16ª CGPM, foram pontuados pontos negativos acerca da 

definição da unidade candela, dentre eles a dificuldade da realização em laboratório, de 

corpo negro com altas temperaturas, além das divergências dos resultados da definição 

obtidos em experimentos de reprodução. Foram também colocadas as novas 

possibilidades com o desenvolvimento da radiometria (medição de potência de radiação 

ótica), que permitia determinar o valor da candela sem a necessidade de uso de um corpo 

negro. Diante das observações feitas, a 16ª CGPM adotou uma nova definição para a 

unidade candela, que é adotada até a presente data: 

 

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. 

                                                           
3 Luminância é a medida da densidade da intensidade de uma luz refletida numa dada direção, cuja unidade SI é 

a candela por metro quadrado (cd/m²). A luminância descreve a medição da quantidade de emissão de luz, que passa 

através ou é refletida a partir de uma superfície em particular em um certo ângulo. Ela também indica o quanto de 

energia luminosa pode ser percebida pelo olho humano. Isto significa que a luminância indica o brilho da luz emitida 

ou refletida de uma superfície. 
4 Brilhância é um sinônimo de luminância. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_de_corpo_negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candela
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Desta forma, a eficácia luminosa5 espectral de uma radiação monocromática de 

frequência 540 ×1012 hertz, símbolo Kcd, é exatamente igual a 683 lumens6 por watt: 

𝐾𝑐𝑑 =  683 
𝑙𝑚

𝑊
= 683 

𝑐𝑑 𝑠𝑟

𝑊
 

Intensidade radiante, símbolo 𝐼𝑒, descreve a potência radiante de uma fonte 

emitida numa dada direção por unidade de ângulo sólido. A unidade de intensidade 

radiante é W∙ sr-1 e esse conceito é diferente de intensidade de radiação, que é o valor do 

fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo. Como energia por unidade 

de tempo é a definição de potência, podemos definir a intensidade de radiação como a 

potência emitida por unidade de área (W/m²), esta grandeza é uma definição física do 

conceito intuitivo de brilho de um objeto luminoso, é normalmente mais utilizada em 

física ótica, correspondente a irradiância na nomenclatura da radiometria, ou seja, 

irradiância representa a quantidade de potência radiante que incide sobre uma superfície, 

por unidade de área e tem unidade (W/m²). 

A definição da unidade candela é baseada na correlação entre o fluxo de radiação 

emitido pela fonte e o fluxo luminoso que gera uma resposta do observador, nesse caso o 

próprio olho humano. A Comissão Internacional de Iluminação (Comission 

Internationale de L'ecleraige - CIE) é responsável pela definição de observador, que 

representa o olho e as suas respostas ao estímulo luminoso de maneira estatística. 

 A intensidade luminosa (𝐼𝜈) de uma fonte qualquer pode ser expressa através da 

integral em relação ao comprimento de onda (λ), de modo que para uma fonte 

policromática: 

𝐼𝜈(𝜆) =  𝐾𝑐𝑑 ∫ 𝐼𝑒

.

𝜆
(𝜆) × 𝑦 ̅(𝜆)𝑑𝑦 

onde 𝐾𝑐𝑑 é a eficácia luminosa espectral de uma radiação monocromática de frequência 

540 ×1012 hertz, usada como fator de conversão, 𝐼𝑒 é a intensidade radiante dada em 𝑊 sr-

1 e 𝑦 ̅(𝜆) é a função luminosidade que descreve a sensibilidade do olho humano aos 

diferentes comprimentos de onda da luz visível. Essa função foi estabelecida pela CIE e 

                                                           
5 Eficácia ou eficiência luminosa é indicador de eficiência utilizado para avaliar o rendimento da conversão de energia 

em luz por uma determinada fonte luminosa, ou seja, é a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida, sua 

unidade é lúmen por watt (lm/W). O fluxo luminoso, símbolo ϕ (phi), é a radiação total emitida em todas as direções 

por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual. Estes comprimentos de onda estão 

compreendidos entre 380 a 780 nm. Sua unidade é o lúmen (lm). 
6 Lúmen, símbolo lm, é a unidade de medida de fluxo luminoso. Um lúmen é o fluxo luminoso dentro de um cone de 

1 esferorradiano, emitido por um ponto luminoso com intensidade de 1 candela (em todas as direções), expresso em 

unidades do SI lm = candela × esferorradiao (cd sr) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia
http://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Nomenclatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_luminoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lumen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_luminoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esferorradiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candela
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é usada principalmente para converter energia radiante em energia luminosa. A função 

luminosidade é normalizada e tem um pico unitário adimensional para um comprimento 

de onda de 555 nm, que corresponde à cor verde, equivalente à uma frequência de 540 x 

1012Hz. O olho humano é mais sensível à luz monocromática verde de forma que não é 

necessária uma fonte de luz verde de potência alta para produzir uma sensação de 

claridade, o que é diferente para outras cores do espectro visível, como luz vermelha e 

violeta que necessitam de uma potência maior para produzir a mesma sensação de 

claridade, por isso foi escolhida a frequência correspondente à cor verde para a definição 

da unidade candela. 

 

Figura 10.1: Curva de luminosidade, em preto sob condições de alta luminosidade (fotópica) e em verde 

sob condições de baixa luminosidade (escotópica). Fonte da imagem: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Luminosity.png> 

 

A partir das discussões realizadas em 2011 na 24ª CGPM, a respeito das possíveis 

mudanças nas definições das unidades de base do SI, foi apresentada uma proposta de 

reformulação da definição da unidade candela, a ser apresentada nas CGMPs seguintes. 

A reformulação proposta é “a candela símbolo cd, é a unidade de intensidade luminosa 

em uma dada direção; seu valor é obtido fixando-se o valor numérico da eficácia luminosa 

da radiação monocromática de frequência 540 × 1012𝐻𝑧, exatamente igual a 683 quando 

expressa em unidades do SI, 𝑚−2𝑘𝑔−1𝑠3𝑐𝑑 𝑠𝑟, ou 𝑐𝑑 𝑠𝑟 𝑊−1”. 

 A expressão para a unidade de intensidade luminosa pode ser escrita em função 

da constante de Planck h, da frequência do césio 133 ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 , e da eficácia 

luminosa da radiação monocromática de frequência 540 × 1012 𝐻𝑧  

𝐾𝑐𝑑 = 683 𝑚−2𝑘𝑔−1𝑠3𝑐𝑑 𝑠𝑟 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Luminosity.png
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𝐾𝑐𝑑 =  683

(
9.192.631.770
∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

 

)

3

𝑐𝑑 1

(30,66331899
𝑐

∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 )

2

(1,475521529 × 1040
ℎ ∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1

133

𝑐2 )

 

𝑐𝑑 = 2,614830712 × 1010 [∆𝑣 ( 𝐶𝑠)ℎ𝑓𝑠1
133 ]

2
ℎ 𝐾𝑐𝑑 
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11 – CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do estudo da evolução histórica das unidades de medida e do SI, fica claro 

o carácter intrínseco ao ser humano de ao longo tempo realizar iniciativas de padronizar 

unidades e medidas e criar instrumentos para esta ação. Esse processo foi e ainda é de 

fundamental importância para o desenvolvimento das civilizações em âmbitos 

corriqueiros do dia-dia onde as comparações e medições são atividades elementares, tanto 

quando para a ampliação e avanços científicos e tecnológicos. 

 O Sistema Internacional de Unidades é um sistema dinâmico, em que os processos 

são envoltos no âmbito da ciência metrológica, que se consagrou com o tempo em um 

campo da ciência essencial e base para todos os outros, apesar de não tão difundido como 

deveria ser. O trabalho constante dos órgãos envolvidos indica a possibilidades de 

mudança nas definições das unidades de base que implicarão em maior precisão das 

mesmas, estes são avanços importantes e consideráveis em todos os âmbitos, 

especialmente para a comunidade científica. 
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