
Conceitos Fundamentais de Engenharia 

Sistemas de Unidades – O Sistema Internacional (SI) 

 

 

Dentro da ciência é normal se adotar um conjunto de unidades escolhidas para medir as grandezas 

existentes em cada campo da física e da engenharia. A esse conjunto de unidades se dá o nome de 

Sistema de Unidades. A Tabela 1 apresenta os sistemas de unidades mais comuns usados pelos 

engenheiros nas últimas décadas.  

Um sistema de unidades se baseia em um certo número de grandezas cujas unidades são adotadas 

como de base e as demais grandezas terão unidades definidas por operações matemáticas entre as 

unidades de base. As unidades destas grandezas assim definidas são chamadas de unidades derivadas. 

Os sistemas absolutos possuem como unidades de base: as unidades de comprimento, tempo e 

massa; a força é uma unidade derivada para esses sistemas. Nos sistemas técnicos, as unidades de base 

são as unidades de comprimento, tempo e força, sendo a massa uma unidade derivada. Nos sistemas mistos 

ainda usuais em engenharia, a massa e a força são adotadas simultaneamente como unidades de base, a 

fim de se obter o valor numérico da massa igual ao da força. 

 

Sistemas Comprimento Tempo Massa Força 

Absolutos ou dinâmicos 

SI metro segundo quilograma newton* 

CGS centímetro segundo grama dina* 

FPS pé segundo libra Poundal* 

Gravitacionais ou técnicos 

NKfS metro segundo utm* quilograma-força 

FPfS pé segundo slug* libra-força 

Mistos ou de engenharia 

MKKfS Metro segundo quilograma quilograma-força 

FPPfS pé segundo libra libra-força 

Tabela 1: Sistemas de unidades comuns  * Unidade derivada das unidades básicas 

 

O nome Sistema Internacional de Unidades, com abreviação internacional SI, foi adotado pela 

Resolução 12 da 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CPGM), realizada em 1960. O SI é o único 

sistema de unidades que possui sete unidades de base, perfeitamente definidas e dimensionalmente 

independentes. Estas unidades de base foram escolhidas, para formar um sistema coerente, em que todas 

as unidades derivadas são expressas diretamente em função das unidades de base, sem quaisquer 

constantes de proporcionalidade.  

A Tabela 2 apresenta as unidades de base do SI. A Tabela 3 apresenta algumas unidades derivadas 

do SI de importância na engenharia química. Muitas unidades SI recebem nomes especiais que 

homenageiam físicos renomados e recebem símbolos correspondentes. 
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Grandeza Unidade Símbolo 

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Corrente elétrica ampère A 

Temperatura termodinâmica kelvin K 

Quantidade de matéria mol mol 

Intensidade luminosa candela cd 

Tabela 2: Unidades de base do SI 

 

Grandeza Unidade Símbolo 

Força newton kgm/s2 ou N 

Pressão pascal kg/(ms2) ou Pa 

Trabalho, energia, quantidade de calor joule kgm2/s2 ou J 

Tabela 3: Unidades derivadas 

 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) utiliza nomes especiais para os múltiplos e submúltiplos 

decimais das unidades de base e derivados, conforme pode ser observado na Tabela 4. 

 

Nome Símbolo Fator de multiplicação Notação Científica 

yotta Y 1024 E24 

zetta Z 1021 E21 

exa E 1018 E18 

peta P 1015 E15 

tera T 1012 E12 

giga G 109 E09 

mega M 106 E06 

quilo k 103 E03 

hecto h 102 E02 

deca da 10 E01 

deci d 10-1 E-01 

centi c 10-2 E-02 

mili m 10-3 E-03 

micro µ 10-6 E-06 

nano n 10-9 E-09 

pico p 10-12 E-12 

Tabela 4: Prefixos SI 

 

Algumas unidades ainda usuais para certas grandezas não fazem parte do SI, mas foram 

consideradas aceitas para uso com o SI, sem restrição no prazo. Entre elas, as mais comuns são: litro (ℓ ou 

L), tonelada (t), minuto (min), hora (h), dia (d). 

Outras unidades não integrantes do SI, mas ainda usuais, foram admitidas temporariamente: 

atmosfera (atm), caloria (cal), cavalo-vapor (cv), quilograma-força (kgf) e milímetro de mercúrio (mmHg). 
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Considerações importantes a respeito da grafia dos símbolos de unidades. 

 

 Os símbolos são grafados, geralmente, com letras minúsculas, exceto quando se tratar de 

nomes próprios (A, K etc.) Neste caso, quando houver duas letras no símbolo, apenas a primeira 

deve ser maiúscula (Pa, Hz etc.). 

 Há apenas um símbolo aceito para cada unidade. Exceto para litro, pois no Brasil, de acordo com 

o INMETRO, adota-se a letra ℓ (manuscrita) como símbolo do litro e na falta desta, a letra L 

(maiúscula). 

 Os símbolos das unidades não devem ser seguidos de ponto de abreviatura, sinais, letras ou índices. 

 Os símbolos são invariáveis, portanto, não existe 2 kgs ou 2hs e sim, 2 kg e 2 h, respectivamente. 

 O símbolo de uma unidade que contém divisão pode ser formado mediante uma das três 

alternativas: barra inclinada (/), traço horizontal ou potências negativas. Não se deve utilizar o p 

para abreviar o por.  Exemplos: m/s, m.s-1, 
s

m
 são grafias corretas. 

 Para separar a parte inteira da parte decimal de um número, utiliza-se sempre a vírgula, mesmo que 

a parte inteira seja zero. 

 Os números que representam quantias em dinheiro ou quantidades de mercadorias, bens ou 

serviços em documentos fiscais, jurídicos ou comerciais devem ser escritos com os algarismos 

separados em grupos de três, a contar da vírgula para a esquerda e para a direita, com pontos 

separando os grupos entre si.  
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Lista de Exercícios 02: O Sistema Internacional (SI) 

 

1. Identifique as unidades básicas do SI: 

 
Grandeza  Opção A  Opção B 

a. comprimento  metro  centímetro 

b. massa  quilograma  grama 

c. tempo  segundo  hora 

d. corrente elétrica  ampère  coulomb 

e. temperatura termodiâmica  grau Celsius  kelvin 

f. quantidade de matéria  mol  mole 

g. intensidade luminosa  lux  candela 

 
2. Identifique o nome das unidades SI derivadas correspondentes às seguintes grandezas: 

 
Grandeza  Opção A  Opção B 

a. força  newton  quilograma-força 

b. pressão  bar  pascal 

c. viscosidade dinâmica  pascal-segundo  poise 

d. energia  joule  erg 

e. potência  cavalo-vapor  watt 

f. velocidade angular  rotação por segundo  radiano por segundo 

 

Os exercícios 3 e 4 podem ter mais de uma opção correta. Considere certa a opção que tenha levado em 

conta todas as operações possíveis. 
 

3. Assinale a(s) forma(s) correta(s) do plural dos nomes das unidades abaixo: 
 
 Opção A  Opção B  Opção C 

 mols  móis  moles 

 pascals  pascais  pascales 

 decibels  decibéis  decibeles 

 watts-horas  watts-hors  watt-horas 

 newtons-metros  newtons-metro  newton-metros 

 

4. Assinale a(s) grafia(s) correta(s) dos valores numéricos: 
 
 Opção A  Opção B  Opção C 

 1 Kg/h  1 kg/hr  1kg/h 

 60 Hz  60 Hertz  60 hertz 

 1 m/s  1 m/seg  1 metro/segundo 

 10 J/K  10 joules/ °K  10 joules por kelvin 

 2 m   2 ms.  2 mts. 

 10:30 hs  10 h 30 min  10:30h 

 2 moles/h  2 mol/h  2 mols/h 

 1 GWh  1 MkWh  1 MMWh 

 1 MN.m  100 MN.cm  1 GN.mm 

 1 W/m2/K  1 W/(m2.K)  1 W.m-2.K-1 

 101.325 Pa  101325 Pa  101 325 Pa 

 40 000 m2  0,04 km2  4 mil km2 

 

 


