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Objetivo dessa aula
• Compreender a importância das unidades
• Entender a base do Sistema Internacional de 

Unidades
• Fazer conversões entre unidades



Problema típico



Medidas bíblicas



Exemplo de medida antiga

300 côvados

50 côvados

30 côvados

Considerando 1 côvado = 44,5 cm

134 m

22,2 m

13,4 m



Sistema Internacional de Unidades

• Ao longo do tempo, as entidades científicas e técnicas definiram
e concordaram na utilização de um conjunto de unidades
padronizadas chamada de Sistema Internacional de Unidades.

• No Brasil, o órgão responsável é o Inmetro.
• Documentos: Sistema Internacional de Unidades; Quadro geral

das unidades de medida.

Praticamen
te todos os
países do 
mundo
adotam o SI

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002050.pdf


Unidades fundamentais do SI



Padrões
• Metro: é a distância percorrida

pela luz no intervalo de tempo de 
1/299.792.458 segundo

• Quilograma: a definição de 2019 
utiliza a constante de Plank, 

6,26×10'() *+,-
.

/
.

• Segundo: é a duração de 9.192.631.770 períodos da 
radiação correspondente à transição entre dois níveis
hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133

Explicação da definição de quilograma: https://youtu.be/Oo0jm1PPRuo



Unidades derivadas



Unidades com nomes especiais



Principais prefixos do SI



Conversão de medidas lineares



Submúltiplos comuns na Eng. Mecânica



Medidas de área no SI



Conversão de medidas de área



Medidas de volume no SI



Conversão de medidas de volume



Conversão de medidas de volume
• O Sistema Internacional admite o uso do Litro como

unidade de volume.
• 1 L = 1 dm3



Outras unidados comuns (não do SI)



Conversão de unidades simples
• Pode ser feita com o uso da regra de três
• Por exemplo, quantos metros correspondem a 40 

jardas?

		

1 yd→ 0,9144m
40 yd→ x m

x = 40×0,91441 ⇒ x =37m



Conversão de unidades compostas
• As unidas compostas podem ser convertidas da 

seguinte forma:


