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Parte 1 -  Medição e sistemas de medida  

1- Introdução 
A física começa com a observação. Para entender o que é a física é preciso observar a  natureza, os 
fenômenos naturais que essa ciência visa explicar e compreender. A Física investiga os fenômenos e as 
estruturas mais fundamentais da natureza, possibilitado que a humanidade compreenda aspectos cada 
vez mais complexos. Desta forma, o homem pode criar sistemas, dispositivos e materiais artificiais que 
tem contribuído para o progresso tecnológico.  
 
2 – Medindo grandezas 
Medimos cada grandeza física em unidades apropriadas por comparação com um padrão. Por exemplo, 
o padrão de comprimento, que corresponde a exatamente 1 m, é a distância percorrida pela luz, no 
vácuo, durante uma certa fração de segundo. Em princípio, podemos definir uma unidade e seu padrão 
de qualquer forma, mas é importante que cientistas em diferentes partes do mundo concordem que 
nossas definições são ao mesmo tempo razoáveis e práticas. 
 
3 – O Sistema Internacional de Unidades (SI) e a Notação Científica 
Existem sete grandezas fundamentais, as quais constituem a base do Sistema Internacional de 
Unidades. Elas são mostradas na tabela abaixo. No nosso curso, utilizaremos apenas as três primeiras 
grandezas: Comprimento, Massa e Tempo. 

UNIVAP - Dinâmica de um Sistema de Partículas  1

 

 
 

Muitas outras unidades derivadas do SI são definidas em 
termos destas unidades acima.  
 
Para expressarmos grandezas muito grandes ou muito 
pequenas freqüentemente encontradas na física usamos a 
notação científica, que emprega potência de 10. Nesta notação 
temos por exemplo: 
 3 560 000 000 m = 3,56 x 109 m  e 
 0,000 000 492 s  = 4,92 x 10-7 s.  



Nos computadores a notação científica às vezes assume uma forma mais abreviada, como 3,56 E9 ou 
4,92 E-7, onde E é usado para designar o “expoente de dez”. em algumas calculadoras a notação é 
ainda mais abreviada, com o E substituído por um espaço em branco. Também por conveniência, 
quando lidamos com grandezas muito grandes ou muito pequenas usamos prefixos. Os prefixos do SI  
permitem escrever quantidades sem o uso da notação científica, de maneira mais clara para quem 
trabalha em uma determinada faixa de valores.  Assim, podemos expressar uma certa potência elétrica 
como 1,27 x 109 watts = 1,27 gigawatt = 1,27 GW ou um certo intervalo de tempo como 2,35 x 10-9 s = 
2,35 nanosegundos = 2,35 ns. 
 
Exemplo  

 
4 – Comprimento 
 
Em 1792, o metro foi definido como como um décimo de milionésimo da distância entre o pólo norte e 
o equador. Mais tarde, por razões práticas, esse padrão foi abandonado e o metro veio a ser definido 
como a distância entre duas linhas finas gravadas perto das extremidades de uma barra de platina-
irídio, a barra do metro padrão, mantida no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, nas vizinhanças 
de Paris. Réplicas precisas desta barra foram enviadas a laboratórios de padronização em várias partes 
do mundo. 
 
Com o passar do tempo, um padrão mais preciso se tornou necessário. Em 1983, o metro foi definido 
como: O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299 
792 458 de segundo. Este intervalo de tempo foi escolhido para que a velocidade da luz c seja 
exatamente C = 299 792 458 m/s. Nesta ocasião, as medias da velocidade da luz já haviam se tornado 
precisas. 
 
Exemplo 
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5 - Tempo 
O tempo tem dois aspectos. No dia-a-dia e para alguns fins científicos 
queremos saber a hora do dia para podermos ordenar eventos em 
seqüência. Em muitos trabalhos científico estamos interessados em 
conhecer a duração de um evento. Assim, qualquer padrão deve ser 
capaz de responder as duas perguntas: “Quando isso aconteceu?” e 
“Quanto temo isso durou?” 
 
Em 1967, a 13a Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou como 
padrão de tempo um segundo baseado no relógio de Césio: Um 
segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9 192 631 770 
oscilações da luz (de uma transição atômica específica) emitida por 
um átomo de césio-133. 
 
Os relógios atômicos são tão estáveis que, em princípio, dois relógios 
de césio teriam de funcionar por 6000 anos para que a diferença entre 
suas leituras fosse maior do que 1 segundo. Relógios ainda mais 
precisos estão sendo desenvolvidos. Na tabela ao lado temos algumas 
escalas de tempo típicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidade! 

 
6 – Massa 
O padrão de massa do SI é um cilindro de platina-irídio mantido no 
Bureau Internacional de Pesos e Medidas, ao qual foi atribuída, por 
acordo internacional, a massa de 1 quilograma. Cópias precisas 
foram enviadas a laboratórios de padro nização de outros países, e 
as massas de outros corpos podem ser determinadas comparando-
os com uma dessas cópias.  
 
Um segundo padrão de massa: As massas dos átomos podem ser 
comparadas entre si mais precisamente do que com o quilograma-
padrão. Por essa razão, temos um segundo padrão de massa, o 
átomo de carbono-12, ao qual de acordo por acordo internacional, 
foi atribuída uma massa de 12 unidades atômicas (u). A relação 
entre as duas unidades é: 
 
1 u = 1,66053886 x 10-27 kg,  
 
 
Densidade ou massa especifica: é a massa de um corpo por unidade de volume,     
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As massas especificas ou densidades são grandezas muito utilizadas na física, normalmente expressas 
em quilogramas por metro cúbico (SI) ou em gramas por centímetro cúbico. A densidade da água à 
pressão normal (1atm) e à temperatura de 25 °C, é de 1,00 g/cm³, e a 4 °C, onde se atinge sua 
densidade máxima, é de 1,03 g/cm³. O gelo ou, água no estado sólido, possui uma densidade inferior 
àquela apresentada pela água em seu estado líquido (0,97 g/cm³), propriedade rara nos líquidos, que se 
explica pela polaridade da molécula da água e pelo aumento da distância média entre partículas. A 
densidade da neve fresca é de 10% da densidade da água. 

Uma vez que o volume dos corpos dependem da temperatura (termodinâmica) a densidade também é 
uma função da temperatura embora, para sólidos, essa dependência seja pequena. 
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Exercícios propostos de fixação.  
1) O micrometro (1 μm) é também chamado de mícron. (a) Quantos microns tem 1 km? (b) Que 

fração do centímetro é igual a 1 μm? 
 
2)  A distância entre as cidades Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 430 km. Qual é 

a distância Rio-São Paulo em: 
a) centímetros? 
b) metros? 
c) megametro? 
d) milímetro? 
 
3) A planta de crescimento mais rápido de que se tem notícia é uma Hesperoyucca whipplei, que 

cresceu 3,7 m em 14 dias. Qual foi a velocidade de crescimento da planta em: 
a) metros por segundos? 
b) metros por hora? 
c) micrômetro por segundo? 
 
4) Como a velocidade de rotação da Terra está diminuindo gradualmente, a duração dos dias está 

aumentando: o dia no final de 1,0 século é 1,0 ms mais longo que o dia no início do século. 
Qual é o aumento da duração do dia após 20 séculos em: 

a) milisegundos? 
b) minutos? 
c) horas? 
 
5) A Terra tem uma massa de 5,98 x 1024 kg. A massa média dos átomos que compõem a Terra é 

40 u. Quantos átomos existem na Terra? (1u=1,66053886 x 10-27 kg) 
 
6) Em uma viagem a Malásia você não resiste à tentação e compra um touro que pesa 28,9 piculs 

no sistema local de unidade de peso: 1 picul = 100 gins, 1 gin = 16 tahil, 1 tahil = 10 chees e 1 
chee = 100 hoons. O peso de 1 hoon corresponde a uma massa de 0,3779 g. Quando você 
despacha o boi para casa, que massa deve declarar na alfândega? (sugestão: Use conversões em 
cadeia). 

 
7) Uma unidade astronômica (UA) é a distância média entre a Terra e o sol, aproximadamente 1,50 

x 108 km. A velocidade da luz é aproximadamente 3,0 x 108 m/s. Expresse a velocidade da luz 
em unidades astronômicas por minuto. 

 
8) Uma pessoa que esteja de dieta pode perder 2,3 kg por semana. Expresse a taxa de perda de 

massa em miligramas por segundo, como se a pessoa pudesse sentir a perda segundo a segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercícios para casa 
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