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Grandezas e Unidades 

Quando começamos a falar sobre o SI, logo dissemos que seu objetivo principal é padronizar as 

medições e que para isso, estão definidos nele, apenas uma unidade para cada grandeza física. 

 

Ok, mas você sabe o que é uma Grandeza Física? 

 

Simples! Grandeza Física é tudo aquilo que pode ser medido. 

Por exemplo: comprimento, tempo, massa e força, velocidade.  

 

Para cada grandeza física existe uma unidade que é utilizada para medir essa grandeza.  

 

É muito comum ocorrer confusão entre esses conceitos, então, para não cometer esse erro, veja a 

diferença: 

GRANDEZA 
É tudo aquilo que pode ser medido.  

O comprimento de uma folha de papel por exemplo. 

MEDIDA 

É a comparação de uma grandeza física com outra da mesma espécie.  

 

Se quando medimos alguma grandeza física, estamos efetuando uma comparação, 

para realizar essa comparação, precisamos de um padrão. Esse padrão é chamado 

de unidade. 

UNIDADE 
É o padrão que escolhemos para realizar as medidas que desejamos.  

Um metro, por exemplo. 

 

 

 

Então, para medir a grandeza física “comprimento”, por 

exemplo, você utiliza a unidade "metro”.  

 

Ficou mais claro? 
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Cada ramo da Física possui seu próprio conjunto de unidades, que são capazes de medir todas as 

grandezas que fazem parte desse ramo. Esse conjunto de unidades é chamado de Sistema Corrente 

de Unidades. As unidades, selecionadas para fazer parte desse Sistema, são chamadas de unidades 

fundamentais, e as grandezas que dão origem a elas, são chamadas de grandezas físicas 

fundamentais. 

 

Na tabela abaixo você pode ver as sete grandezas físicas fundamentais e suas unidades de base: 

 

GRANDEZA FUNDAMENTAL UNIDADE FUNDAMENTAL SÍMBOLO 

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Corrente Elétrica ampère A 

Temperatura kelvin K 

Quantidade de Substância mol mol 

Intensidade Luminosa candela cd 

 

O quilograma é a única unidade de base cujo nome contém um prefixo (quilo k + grama g = kg). Se 

você observar as demais grandezas verá que temos 1m, 1s, 1A, mas no caso do quilograma temos 

1000g, isto é, 1kg. Além disso esta é a única unidade de base ainda representada por uma medida 

materializada. 

Medida materializada é instrumento de medição palpável, utilizado como material de referência 

para medições medição. 
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Veja a definição do SI para cada uma das unidades 

 

 

metro 

O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela 

luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 

1/299 792 458 de segundo. 

 

quilograma 

O quilograma é a unidade de massa. Ele equivale à 

massa do protótipo internacional do quilograma, 

que é um cilindro de uma liga de platina e irídio com 

39 milímetros de diâmetro e 39 milímetros de altura 

cuja massa deve ser igual a 1 decímetro cúbico de 

água destilada à 4,44°C. 

 

segundo 

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. 

 

ampère 

O ampère 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 x 10-7 newton por 

metro de comprimento. 
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kelvin 

O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é 

a fração 1/273,16 da temperatura termodinâmica do 

ponto triplo da água. 

 

mol 

O mol é a quantidade de substância de um sistema 

que contém tantas entidades elementares quantos 

átomos existem em 0,012 quilograma de carbono 

12. 

 

candela 

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. 

 

As grandezas fundamentais dão origem a outras grandezas físicas, que são chamadas de grandezas 

físicas derivadas e suas unidades correspondentes são chamadas de unidades derivadas. 

 

Essas Unidades são formadas pela combinação das unidades de base, segundo relações 

matemáticas que correlacionam as correspondentes grandezas.  

 

Veja algumas grandezas físicas derivadas e suas unidades: 

 

GRANDEZA FÍSICA DERIVADA UNIDADE DERIVADA SÍMBOLO 

Superfície, área metro quadrado m2 

Volume metro cúbico m3 

Velocidade metro por segundo m/s 
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Massa específica quilograma por metro cúbico kg/m3 

Força newton N 

Pressão pascal Pa 

Potência, fluxo energético watt W 

Temperatura Celsius grau Celsius °C 

Freqüência hertz Hz 

Resistência elétrica ohm  

 


