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O Sistema Internacional de Unidades (SI): passado, presente e futuro

O SI é universalmente utilizado em todas as áreas do conhecimento para comunicar resultados de medições, é adotado pelos  
51 países  signatários  da Convenção  do Metro,  envolvendo  o  comércio,  a  produção industrial,  os  serviços,  a  saúde,  a  
segurança e o meio ambiente

Giorgio Moscati

Na origem da linguagem, como meio de comunicação entre humanos primitivos, se encontra a necessidade de comunicar 
diversos  tipos  de  informações  e  sentimentos.  Para  alguns  estudiosos  a  linguagem  tem  um  papel  fundamental  para  o 
desenvolvimento e operação da memória e do raciocínio. A categoria de informações com algum conteúdo quantitativo deve 
ter sido muito importante,  desde a origem da espécie humana, como um instrumento de sobrevivência e de domínio da 
natureza.  Isto  implica  que  os  mecanismos  da  evolução  devem  ter  operado  efetivamente  para  o  aperfeiçoamento  de 
mecanismos cerebrais  para lidar com este tipo de informação,  desde a aquisição de informações de caráter quantitativo, 
passando pelo seu processamento pelo cérebro, até os mecanismos de memorização dos resultados e sua comunicação verbal, 
por gestos ou outros sinais, a outros indivíduos.

A  aquisição  de  informações  de  caráter  quantitativo  pode  consistir  simplesmente  na  operação  de  contar  objetos.  Esta 
capacidade é encontrada em animais, muitos dos quais mostram evidências de que utilizam estas informações para orientar 
seu comportamento.  Populações  muito primitivas foram recentemente  encontradas,  que não possuem em sua linguagem 
palavras para números. Não sabem contar até três. Estudos destas populações sugerem que seus membros não conseguem 
adquirir, utilizar ou transmitir este tipo de informação quantitativa, limitando sua capacidade de comunicação, raciocínio e 
sobrevivência.

Outras informações de caráter quantitativo podem ser mais complexas, envolvendo o que podemos chamar de grandezas 
físicas,  como  distância,  velocidade,  cor,  temperatura,  intensidade  sonora,  intensidade  luminosa,  massa/peso,  posições 
relativas  (por  exemplo – posições  de estrelas),  direção  de um campo magnético,  sabores,  cheiros,  vibrações  mecânicas, 
tempo, pressão, polarização da luz etc. O estudo do comportamento dos seres vivos, desde os mais primitivos até a espécie 
humana, revela capacidades surpreendentes e excepcionais para avaliar adequadamente aquelas grandezas, para sobreviver.

Todos os seres vivos podem ser considerados sistemas metrológicos muito sofisticados, em que os “resultados de medições” 
efetuadas  através  de seus  sentidos  (o que os metrologistas  chamariam de sensores)  são utilizados de forma automática, 
envolvendo programações inatas, transmitidas de geração para geração pelos mecanismos da genética. Alguns animais e os 
seres humanos têm a capacidade de adquirir conhecimentos pelas experiências próprias e pelas que lhes são transmitidas por 
outros, pelo exemplo ou através de informações, que, por sua vez, podem ser transmitidas para as novas gerações.  Estas 
habilidades são passíveis de se desenvolver pelos mecanismos da evolução. É interessante fazer um paralelo entre a evolução 
da espécie humana com o crescimento de uma criança até a vida adulta, em que a capacidade de operar com conceitos de 
caráter quantitativo, vai evoluindo com seu crescimento e pode ser muito potencializada por processos de imitação, ensino e 
aprendizado.

A história da humanidade, através de documentos e objetos encontrados em pesquisas arqueológicas, nos mostra que há mais 
de quatro milênios diversos povos já utilizavam procedimentos de medição na agricultura, no comércio, nas construções, na 
coleta de impostos, nas heranças, nos rituais religiosos, nos calendários, nas guerras, dentre outros. Alguns objetos, como os 
boomerangs de antigos povos que habitavam a Austrália atual, e diversos instrumentos musicais feitos de ossos ou madeira, 
ferramentas  e  armas,  evidenciam  claramente  processos  de  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento.  Acredita-se  que  estes 
resultados, alguns ocorridos há mais de 20 000 anos, só poderiam ter sido alcançados com a utilização de instrumentos e 
procedimentos de medição primitivos, envolvendo alguma formalização no tratamento dos resultados das medições. Assim 
nascia a metrologia!



Povos da antiguidade, a partir de 4.000 anos aC, como os egípcios, os persas, os chineses, e muitos outros passaram a utilizar 
medições  em  suas  várias  atividades.  Inicialmente  a  medição  era  entendida  como  caracterizar  quantitativamente  uma 
propriedade de um objeto, comparando-a com a propriedade semelhante de um objeto da mesma “espécie”, que serviria de 
”padrão”. Assim, se estabeleceria uma equivalência entre a propriedade do objeto e a propriedade de certo “número” de 
objetos iguais ao tal do padrão. Este “número” seria a medida da propriedade do objeto com relação ao padrão escolhido. Este 
procedimento  é  adequado  para  grandezas  como  comprimento/distância,  massa/peso,  área  e  volume.  Outra  grandeza 
considerada na época era o tempo que, apesar da sua imaterialidade, poderia ser medido de forma análoga. Por exemplo, se a 
unidade é o dia, um intervalo de tempo de alguns dias pode ser pensado como a duração de uma sucessão de certo “número” 
de  intervalos  de  um dia.  Muitas  vezes  as  unidades  tomadas  como “padrão”  tinham caráter  antropomórfico,  como  pé, 
polegada, passo etc.

Um aperfeiçoamento desenvolvido foi o de considerar frações dos padrões, fazendo com que um padrão fosse dividido em 
certo número de partes iguais, permitindo medir objetos menores do que o padrão e objetos que não fossem “equivalentes” 
um número inteiro de padrões. Essas frações eram às vezes escolhidas como ½, ¼ etc., ou subdivisões outras como 1/12 de 
pé, recebendo o nome (moderno) de polegada. Para tornar o resultado de uma medição uma informação que pudesse ser 
transmitida de uma pessoa para outra era necessário que ambas tivessem uma idéia comum do “padrão” utilizado. Assim 
surgiu a necessidade de utilizar “padrões” que fossem comuns a um povo, uma comunidade, um grupo.

Nascia a necessidade de gerir os procedimentos de medição e de se ter uma “autoridade” que cuidasse do sistema, para 
garantir a uniformidade e identidade dos diversos padrões e suas cópias, e que não sofresse os efeitos da inflação (alterar o 
valor com o tempo!) beneficiando quem tivesse o controle do “padrão” e prejudicando quem não tivesse este controle. Assim 
nascia a Gestão da Metrologia. Por um lado, pode nos parecer que tudo isso é trivial, mas devemos reconhecer que inventar a 
metrologia foi um processo de difícil  aprendizado, que exigiu criatividade e perseverança e que, naturalmente encontrou 
muitos opositores e contraventores.

Uma das características destes procedimentos, primitivos para nós, mas modernos e inovadores para a época, era de que, 
mesmo para propriedades semelhantes, se usavam padrões diferentes para produtos diferentes. Assim às vezes se utilizavam 
padrões diferentes para produtos que poderia ser medidos utilizando o mesmo “padrão” e instrumento de medir. Por exemplo, 
para  cereais  e  vinho,  que  em  princípio  eram  comercializados  por  volume,  se  utilizavam  em geral  padrões  (unidades) 
diferentes. Isto ocorria, pois se identificava o tipo de produto a ser medido e não se reconhecia a identidade da grandeza a ser 
medida. Mas isto ocorre ainda nos dias de hoje, como por exemplo, o uso do quilate (em vez do quilograma, grama ou 
miligrama) para jóias e metais preciosos e a arroba, em vez do quilograma, para o comércio de carne (entre produtores). No 
açougue o Inmetro verifica que a unidade utilizada seja o quilograma, unidade legal no Brasil pare medir massa. Finalmente 
pode ser interessante fazer um paralelo com alguns dos problemas da metrologia atual — muitas diferenças, mas, talvez, 
alguma semelhança.

Origens das medições

O grau de unificação e universalização das medições foi condicionado inicialmente pela evolução dos meios de transporte e 
da  troca  de  mercadorias  entre  regiões  cada  vez  mais  afastas  e  também pela  estrutura  do  poder  entre  povos  e  de  sua 
colaboração,  competição  e  guerras  de  expansão  e  das  áreas  de  poder.  A  estruturação  de  sistemas  de  medição,  com 
abrangência  territorial  era  usada  como forma de  fortalecer  os  detentores  do poder.  Em cada  região  as  necessidades  de 
medição eram atendidas por padrões e unidades próprias e para os intercâmbios comerciais foram estabelecidas tabelas de 
equivalência, que eram dominadas pelos mercadores que transportavam produtos de uma região a outra. As sociedades mais 
organizadas adotavam um mesmo sistema de padrões para as regiões em que estendiam seus domínios e, que, frequentemente 
eram impostas nas regiões conquistadas.

Considerando o período da Idade Média, entre o ano 500 e 1500 de nossa era, as medições praticamente se restringiam ao 
comprimento/distância, peso/massa, área, volume, ângulo e tempo. A ciência experimental estava em seus primórdios e não 
gerava demandas.  Uma iniciativa importante foi a de Carlos Magno, Imperador,  de 768 a 784 de nossa era,  do Sagrado 
Império Romano envolvendo uma grande área da atual Europa Central. Apesar de ser analfabeto, promoveu grandes reformas 
que incluíram a reforma monetária associada a uma reforma do sistema de pesos. Estabeleceu assim a unidade monetária e de 
peso  com  o  nome  “libra”.  Este  sistema  de  pesos/massa  era  baseado  numa  serie  de  massas  com  valores  numa  série 
decrescente, em que cada uma tinha metade da massa da anterior e ficou conhecido como “Pilha de Carlos Magno”. O uso 



deste sistema era obrigatório na região, e ficou em uso até o estabelecimento do quilograma às vésperas do século 19. As 
medições para estabelecer o valor da massa do quilograma foram realizadas utilizando uma “Pilha de Carlos Magno” como 
referência.

Apesar das tentativas de uniformização dos padrões utilizados nas diversas cidades, elas resultaram num grande fracasso e, 
até  a  implementação  do  sistema  métrico,  cada  cidade  utilizava  seus  próprios  padrões,  mantidos  pelas  “prefeituras”  ou 
“igrejas”,  localizadas  em geral  na praça  do mercado.  Ainda hoje,  em muitas  destas  praças  são  encontrados  padrões  de 
comprimento  chumbados  (no  sentido  literal  da  palavra)  na  parede  de  um  desses  edifícios.  Outros  desenvolvimentos 
interessantes ocorreram neste período em atividades não mercantis, em diversas áreas, em que havia necessidade de efetuar 
medições, ocasionalmente com o uso dos mesmos padrões utilizados nas transações comerciais, outras vezes pelo uso de 
procedimentos específicos para cada atividade. 

Uma interessante realização de medições fora do âmbito das trocas foi evidenciada pelo famoso Cientista Helmholtz (1821-
1894) em seu estudo dos órgãos de Catedrais da Europa, construídos a partir do fim da idade média. Helmholtz estudava a 
afinação  dos órgãos  das  Catedrais  importantes  que,  a  partir  do fim da Idade  Média,  foram instalados nessas  Catedrais. 
Helmholtz verificou que, nas cidades nas quais o “pé” adotado como padrão de comprimento era menor, o órgão tinha uma 
afinação mais aguda. A explicação dada por Helmholtz foi a seguinte: Os fabricantes de órgãos utilizavam uma regra que 
associava,  a cada nota do órgão um comprimento do tubo correspondente,  medido em pé, assim, nas cidades onde o pé 
adotado era pequeno, os tubos eram mais curtos e emitiam sons mais agudos!

O tipo de evolução acima descrito continuou até que um conjunto de condições propícias para um movimento unificador 
ocorreu ao final  do século 18, na França,  intimamente ligado  á queda do regime monárquico,  deposto pelo movimento 
conhecido como “Revolução Francesa”. Assim, às vésperas da “Revolução Francesa”, no final do século 18, a situação nos 
países  da  Europa  e  suas  colônias,  e  nos  recém  independentes  Estados  Unidos  da  América  apresentavam  as  seguintes 
características gerais:

1-Havia pouca uniformidade nas medições, padrões diferentes em cada cidade, e para cada profissão, e tipo de artesanato;

2-Cientistas,  investigando experimentalmente as leis da natureza,  haviam identificado novos fenômenos que, para serem 
caracterizados,  necessitavam instrumentos  e  procedimentos  para  descrever  quantitativamente  as  intensidades  dos  efeitos 
observados. Dentre estes desbravadores podemos citar, dentre muitos outros os seguintes Cientistas: William Gilbert (1544-
1603);  Galileo Galilei  (1564-1642);  Otto Von Guericke  (1602-1686);  Evangelista  Torricelli  (1608-1647);  Robert  Hooke 
(1635-1703);  Isaac  Newton  (1642-1727);  Benjamin  Franklin (1706-90);  Henry  Cavendish  (1731-1810);  Luigi  Galvani; 
(1737-1798); Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1806); Alessandro Volta (1745-1827).

3-Novas grandezas estavam sendo quantificadas, utilizando padrões específicos e provisórios, ainda não inseridas em algum 
sistema de unidades. Dentre elas encontramos: temperatura (Galileu); pressão (Torricelli  e  Guericke); grandezas elétricas 
(Franklin, Guericke, Galvani, Volta e Coulomb); força (Newton, Hooke e Cavendish); magnetismo (Gilbert); parâmetros para 
a luz - intensidade, cor, índice de refração (Newton); som (Newton).

4-Competentes e virtuosos artesãos construíam instrumentos e máquinas que apresentavam boa precisão mecânica,  como 
relógios,  telescópios,  barômetros,  termômetros,  balanças,  diversos  instrumentos  para  medir  comprimentos  e  distâncias, 
veículos, barcos e navios, construções civis e militares, máquinas para tecer,  maquinas para impressão, óculos e lunetas, 
instrumentos para agrimensura, e muitos outros instrumentos e máquinas.

Estava  criado  um  ambiente  que  exigia  maior  organização  e  uniformidade  para  estruturar  e  coordenar  as  atividades 
envolvendo medições.

Sistema Métrico Decimal
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No último quarto do século 18 a monarquia na França de Luis XVI estava entrando em declínio devido a seus abusos de 
poder e deterioração da situação econômica do país.  As revoltas se intensificaram na última década do século.  Um dos 
problemas que provocava confrontos entre o poder e o povo era o abuso no uso das medições. Para acalmar os revoltosos o 
Rei Luis XVI (maio de 1990) aceitou promover a criação de um sistema de unidades único a ser utilizado em todo o país, 
baseado em novos padrões que fossem transparentes e estáveis. O novo sistema deveria ser decimal e ter por base padrões 
que não fossem antropomórficos e que as unidades das diversas grandezas não fossem independentes entre si, e, ainda, que 
tivesse uma sólida base científica. Para criar o novo sistema foi acionada a Academia de Ciências da França, que congregava 
cientistas muito capazes, dentre eles Lavoisier.

Com a prisão de Luis  XVI em agosto de 1792, o governo revolucionário,  interessado  em implantar  o novo sistema de 
medidas, resolveu manter o desenvolvimento sob a coordenação técnica dos acadêmicos, apesar de serem identificados com a 
monarquia deposta. Os Cientistas insistiram em que o padrão de comprimento devia ser lastreado na dimensão da Terra, que 
era  considerada  eterna,  e  imutável.  Foi  decidido adotar  o  “metro”  como o  padrão  de  comprimento,  que  seria  igual  ao 
comprimento da décima milionésima parte do quarto do comprimento do meridiano da Terra que passa por Paris. Isto é 
equivalente a dizer que a distância do Equador Terrestre ao Pólo Norte seria dez milhões de metros, ou dez mil quilometros. 
(NOTA - Escrevi quilometro sem o acento, pois, entendo que, na notação do SI atual, os múltiplos das unidades são formados 
pela justaposição dos prefixos à unidade, sem deturpação da vocalização do nome da unidade, assim, contradizendo o Word 
de Bill Gates (CWBG), retirei o acento). Foi proposto que deveria ser realizada uma avaliação desta distância efetuando a 
medida de um trecho de aproximadamente  10 graus  (1/9 da distância do Pólo ao Equador).  Foi  escolhido o trecho  do 
Meridiano  que  ia  de  Dunquerque  a  Barcelona,  naturalmente  passando por  Paris.  A avaliação  do  comprimento  daquele 
Meridiano já havia sido realizada anteriormente por Jaques Cassini, em 1718, obtendo o valor de 5 132 430 toesas (a unidade 
de comprimento utilizada na época),  mas, os acadêmicos insistiram para que a medição fosse refeita. Acredita-se que as 
razões desta insistência foram: valorizar instrumentos de geodésia desenvolvidos na França (círculo repetidor) e escolher um 
procedimento  que  levasse  muito  tempo,  para  permitir  que  a  fúria  revolucionária  amainasse,  possibilitando  manter  os 
acadêmicos longe da guilhotina.  Não valeu para Lavoisier  que foi  guilhotinado em maio de 1794. A nova medição do 
comprimento do Meridiano, completada em 1798, diferiu da anterior em cerca de 4 partes em 10 000 e difere de avaliações 
recentes, via satélite, em apenas 2 partes em 10 000.

Impaciente com a demora da epopéia para efetuar a nova medição do Meridiano, o Governo da Revolução decidiu adotar 
provisoriamente, em agosto de 1793, um sistema baseado nos resultados de Cassini. Assim foram adotados para: 

Comprimento - o metro, o centimetro e o milimetro (CWBG).

Superfície - o are (igual a 100 metros quadrados).

Capacidade (volume) – o decimetro cúbico (CWBG), sendo que o metro cúbico recebeu a denominação de “cade”.

Peso – o peso do decimetro cúbico (CWBG) de água denominado “grave”, que tinha o valor equivalente a “2 livres, 5 
gros 49 grains” nas unidades anteriormente em uso. O  grave tinha os seguintes submúltiplos:  dècigrave, centigrave, 
gravet, décigravet, centigravet. O peso de um metro cúbico (de água) denominado “bar” ou “millier”.

O valor do grave havia sido determinado por Lavoisier, em 1793, que havia determinado a massa de um decimetro cúbico 
(CWBG) de água à temperatura do gelo fundente, obtendo o valor de 18 841 grãos do marco da pilha de Carlos Magno um 
padrão  instituído  mil  anos  antes!  Uma série  de  decretos  posteriores  validou  os  padrões  construídos  e  em 1795  foram 
instituídos os nomes “litro”, para o decimetro cúbico (CWBG) e adotando o nome quilograma em lugar de grave, com seu 
submúltiplo o grama.  Finalmente, em 1799, com os novos resultados da medição do Meridiano, foram construídos novos 
padrões,  de platina,  para o metro e o quilograma,  que passaram a ser conhecidos como  “o metro e o quilograma dos 
Arquivos”.

Apesar de sua implantação oficial ostensiva, o uso pela população das novas unidades não teve muita aceitação. No comércio 
usual e nas construções continuaram sendo utilizadas antigas unidades. Foram divulgadas tabelas de conversão sem muito 
sucesso e em 1812 passaram a ser aceitas, para uso popular, unidades antigas, incluindo divisões não decimais. Em 1840, 
finalmente, quando a situação política na França passou a se estabilizar, após o período com Napoleão Bonaparte no poder, o 
uso do Sistema Métrico Decimal passou a ser efetivamente obrigatório e aceito em toda a França. 



A partir de 1840 o Sistema Métrico Decimal começou a se difundir em outras nações, que recebiam, do Governo Francês, 
conjuntos  de  padrões  desse sistema,  que  passou a ser  conhecido  como Sistema Francês.  No Brasil,  o  Sistema Métrico 
Decimal foi estabelecido em 26 de junho de 1862, por decreto do então Imperador Dom Pedro II. O dia 26 de junho é hoje 
comemorado como “O Dia do Metrologista”.

Em 1871 terminava a guerra Franco-Prussiana, e se iniciava no mundo um período de (alguma) paz, em que diversas nações 
se estabeleciam na Europa e nas Américas, e se iniciava um período de importante globalização. Os transportes marítimos e 
terrestres  se  tornavam  mais  seguros  e  econômicos,  a  produção  industrial  incorporava  novas  fontes  de  energia,  novas 
tecnologias  e processos  de fabricação em série,  que barateavam os produtos devido a fatores  de escala,  os métodos de 
preservação de produtos perecíveis evoluíam. As comunicações com o telégrafo elétrico (naturalmente com fio – o sem fio 
ainda deveria esperar o fim do século!) e os cabos submarinos ligando Europa, Américas e Ásia, tornavam as comunicações 
quase instantâneas (com poucos bytes por segundo compensado pela linguagem telegráfica!).

Estavam criadas as demandas e as condições para se procurar estabelecer uma unificação global das unidades de medida. O 
sucesso do Sistema Métrico Decimal criava uma clara vantagem para que a França liderasse esta unificação. A França não 
perdeu a oportunidade  e promoveu a assinatura  de um “Tratado  Diplomático”  Intergovernamental  visando a criação  de 
diversos instrumentos para promover uma unificação universal das medidas. 

Foi assim assinado, em 20 de maio de 1875, na Sala do Relógio do Ministério das Relações Exteriores da França (Quai 
D’Orsay), a assinatura do tratado “La Convention du Mètre” CM, que foi assinada por 17 nações, incluindo o Brasil (que, 
porém não ratificou o tratado na época, mas, atualmente, é signatário desde 1954). Com esta iniciativa, e a disponibilização 
de um belo Palácio (semi-destruido, pelo intenso bombardeio da França e da Prússia), o ”Pavillon de Breteuil” no “Parc de 
Saint-Cloud”, em Sèvres, nos arredores de Paris, a França obteve alguns privilégios, a saber:

A língua oficial do Tratado é o francês;

A sede do Tratado está localizada no Pavillon de Breteuil,  junto ao “Bureau International  dês Poids e Mesures 
BIPM”, o Laboratório de pesquisas que guarda os Padrões Internacionais.

A CGPM se reúne sempre em Paris, sob a Presidência do Presidente da Academia de Ciências da França.

O CIPM deve sempre ter um cidadão francês como um de seus membros e se reúne sempre no BIPM.

O Ministério das Relações Exteriores da França é encarregado de gerir os aspectos diplomáticos da Convenção do 
Metro, relacionando-se com os países signatários da Convenção, através das embaixadas desses países em Paris. 
Assim, só podem participar da Convenção os países que mantêm relações diplomáticas com a França.

A Convenção do Metro, assinada em 1875, é regida pelo seu texto original, com algumas pequenas modificações introduzidas 
em 1921 e é dirigida pela CGPM e, por delegação, pelo CIPM. O Órgão Decisório Máximo da CM é a “Conferência Geral de 
Pesos e Medidas CGPM” cujos membros são as delegações dos Estados Membros (atualmente 51).  Participam ainda os 
membros do CIPM, convidados especiais e observadores das Economias Associadas (atualmente 22).

A CGPM recebe os relatórios do CIPM referentes a seus atos e decisões e as atividades do BIPM, do CIPM-MRA e da gestão  
do SI. Discute programas de atividades propostas para o CIPM e planos de trabalho para o BIPM. Aprova resoluções a serem 
divulgadas e o orçamento para o período de 4 anos até a CGPM seguinte, que implica no valor das contribuições dos Estados 
Membros,  para  cobrir  as  despesas  das  atividades  da CM. A CGPM se reúne  a cada  4 anos,  sendo que a próxima,  em 
Novembro de 2007 será a 23ª CGPM.

O CIPM é composto por 18 membros individuais, cada um de um Estado Membro da CM, eleitos provisoriamente pelo 
CIPM e confirmados pela CGPM. O CIPM é responsável, perante a CGPM, de gerir, por delegação, os interesses da CM, 



entre uma CGPM e a seguinte, sob a autoridade da CGPM. Reúne-se anualmente. A próxima reunião, a 96ª, deverá ocorrer 
em novembro 2007. Dentre suas atividades do CIPM estão:

Discutir os trabalhos do BIPM.

Produzir  um relatório  anual,  referente  aos  aspectos  administrativos  e  financeiros  do  BIPM,  que  é enviado  aos 
Estados Membros da Convenção do Metro.

Discutir trabalhos metrológicos que Estados Membros decidem desenvolver em comum e organizar e coordenar as 
atividades dos especialistas em metrologia.

Fazer Recomendações relacionadas com seus objetivos. 

Preparar e comissionar relatórios para a CGPM e para distribuição.

O BIPM tem a função de assegurar a unificação mundial das medições, assim deve:

Estabelecer padrões internacionais e escalas para a medição das principais grandezas físicas e manter os padrões 
internacionais.

Realizar comparações de padrões nacionais e internacionais.

Assegurar a coordenação das correspondentes técnicas de medição.

Realizar e coordenar medições das Constantes Físicas Fundamentais relevantes para estas atividades

O quadro esquematiza a estrutura e a cadeia de responsabilidades dos organismos que compõem a Convenção do Metro (CM) 
e sua relação com os organismos externos com os quais mantém estreito relacionamento.



O Centro Operacional das atividades da Convenção do Metro é o BIPM. O CIPM e os CCs são colegiados que orientam e 
interagem  fortemente  com o  BIPM.  Os  Comitês  Consultivos  (CCs)  têm como participantes  delegados  indicados  pelos 
Institutos Nacionais de Metrologia dos países signatários da CM e de organismos internacionais que atuam na área específica 
de cada comitê. Especialistas podem ser convidados. Os presidentes dos CCs são, em geral, membros do CIPM. Atualmente 
estão em funcionamento 10 CCs, a saber, (os anos de implantação estão indicados):

1. CC para Eletricidade e Magnetismo - CCE (1927)

2. CC para Fotometria e Radiometria – CCPR (1933)

3. CC para Termometria – CCT (1937)

4. CC para comprimento – CCL (1952)

5. CC para Tempo e Freqüência CCTF (1956)

6. CC para Radiações Ionizantes CCRI (1958)

7. CC para Unidades CCU (1954 e 1964)

8. CC para Massa e grandezas relacionadas CCM (1980)

9. CC para Quantidade de Substância – Metrologia em Química (1993)

10. CC para Acústica, Ultra-som e Vibrações (1999)



O Arranjo de Reconhecimento mútuo CIPM MRA, para padrões de medidas e certificados de calibração e medição emitidos 
por Institutos Nacionais de Metrologia,  é uma resposta ás crescentes  demandas por um procedimento compreensivo que 
forneça informações quantitativas e confiáveis para a comparação de serviços metrológicos nacionais e forneça uma base 
técnica para a negociação de acordos de comercio interno e internacional e assuntos relativos a regulamentação. O CIPM 
MRA já conta com a assinatura de 67 institutos de Estados Membros,  20 de associados da CGPM e duas organizações  
internacionais, bem como 117 de institutos designados por signatários.

Como suporte para a operação do CIPM MRA, o BIPM mantém uma base de dados, identificada como “Key Comparison 
Data Base KCDB” na qual se encontram resultados de mais de 550 “comparações chave” (Key Comparisons) e mais de 18 
000 resultados referentes a Certificados e Capacidade de Medição de Laboratórios participantes do CIPM MRA. A KCDB 
contém informações  que  permitem  conhecer  o  desempenho  de  inúmeros  Laboratórios  Nacionais  de  Metrologia  NMIs, 
fornecendo um sólido suporte para efetuar acordos bilaterais bem como para identificar Laboratórios Nacionais que oferecem 
serviços de calibração.

Originalmente, quando foi criado em 1875, o BIPM visava atuar apenas nas grandezas massa, o quilograma, e comprimento, 
o metro, revelado por seu nome original - Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Ficou logo evidente que deveria operar 
também com pressão e temperatura, como atividade de suporte. Ao longo do tempo suas atividades foram se expandindo, 
conforme  as  necessidades  em  áreas  em  que  se  realizam  medições  de  caráter  metrológico.  Estas  necessidades  foram 
reconhecidas pela 6ª CGPM (1921) que, ao revisar o texto original da CM, estendeu os objetivos e responsabilidades do 
BIPM para outras áreas da Física. Como resultado desta modificação na CM, e depois de muitos estudos e desenvolvimentos, 
a 10ª CGPM (1960) decidiu assumir a coordenação de um sistema de unidades envolvendo todas as áreas. Estabelecia assim 
o Sistema Internacional de Unidades SI. Desde então, o SI tem evoluído, aperfeiçoando as definições das unidades de base e 
incluindo outras unidades, de base ou derivadas, conforme as necessidades. O BIPM tem atividades laboratoriais em apenas 
algumas áreas abrangidas pelo SI e pelos CCs e estas áreas não são permanentes, e são priorizadas para atender áreas em que 
se identifica a necessidade de atividades  laboratoriais que possam contribuir  ao progresso da Ciência das  medições  e  à 
atuação do BIPM.

A criação do SI visou substituir outros sistemas de unidades utilizados em Ciência Tecnologia e outras atividades. A partir do 
Estabelecimento  do Sistema Métrico Decimal  SMD, em 1799,  que  originalmente  visava  principalmente  o  comércio,  as 
necessidades metrológicas da Ciência e Tecnologia passaram a se estruturar criando diversos sistemas de unidades, alguns 
utilizando por base o Sistema Métrico Decimal (m e kg), outros as unidades do Sistema Inglês (libra e polegada), adicionando 
outras  conforme  a  necessidade.  Assim  surgiram  diversas  versões  do  sistema  conhecido  como  cgs (centimetro,  grama, 
segundo),  que incluía o segundo,  usado em astronomia e na vida diária,  que estava assim sendo promovido a grandeza 
metrológica! Progressos com sólidas bases científicas e unificantes ocorreram em 1860, promovidos por Kelvin, através da 
Associação Britânica para o Avanço da Ciência – BAAS, e posterior apoio, a partir de 1880, da Comissão Eletrotécnica 
Internacional IEC. Uma importante inovação foi proposta por Giovanni Giorgi, em 1901, que propôs um novo sistema de 
unidades, muito mais adequado para uso tecnológico, particularmente para a incipiente indústria elétrica,  que viria a ser 
aceito oficialmente CCE (do CIPM) apenas em 1939! Este sistema conhecido como MKSA, passou a ser amplamente usado 
pela comunidade de C&T até ser substituído pelo SI em 1960, que incorporou a proposta de Giorgi. É importante notar que,  
em trabalhos de Física Teórica, tem havido uma forte rejeição ao uso do MKSA e do SI, havendo preferência pelo cgs (de 
Gauss), por ser mais adequado em certas situações.

O SI, como Sistema de Unidades, define uma série de procedimentos e regras que, acordados e reconhecidos mundialmente, 
constituem  uma  base  sólida  e  confiável  para  a  realização  de  medições  cujos  resultados  sejam  rastreáveis  a  padrões 
internacionais e sejam universalmente reconhecidos e aceitos. O estabelecimento do SI, sua manutenção e aperfeiçoamento, 
constituem uma das mais importantes atividades do BIPM. Todas as atividades envolvidas para o estabelecimento do SI 
envolvem todos os CCs do CIPM que identificam as necessidades dos Institutos Nacionais de Metrologia NMIs dos Estados 
Membros da CM, sendo que o CCU tem como principal responsabilidade e atividade, receber todos os subsídios dos NMIs e 
de outros setores, e consolidá-los num conjunto consistente. Finalmente, o CIPM, por delegação da CGPM, ou a própria 
CGPM, aprova a forma final do SI que é publicada pelo BIPM num documento em francês e, mais recentemente também em 
inglês sendo que a versão em francês é a oficial. O SI é revisto de tempos em tempos e hoje, 47 anos após a criação do SI,  
está em sua 8ª edição, com cerca de 90 páginas em cada língua. É também publicada uma versão resumida de 4 páginas e 
uma versão em formato cartão de crédito (não vale para compras) de uma folha frente e verso. Os NMIs providenciam a 
tradução nas diversas línguas. O Inmetro disponibiliza atualmente a tradução do Resumo do SI 8ª edição e, oportunamente 
disponibilizará a tradução do SI completo (a tradução da 7ª edição está disponível no site do Inmetro).



O núcleo do SI está na definição e realização das 7 ”Unidades de Base” a partir das quais se estabelecem todas as outras  
unidades, designadas “derivadas”. Naturalmente a realização das unidades, é muito importante, mas uma boa escolha das 
definições se deve levar em conta as possibilidades para uma realização adequada. Muitas vezes, a partir da definição, podem 
ser desenvolvidas diversas formas de realização, o que em geral  enriquece a definição. Algumas vezes, com o tempo, a 
realização de uma unidade vai se aperfeiçoando com a tecnologia ou até a descoberta de novos fenômenos.

O número de unidades de base não tem nada de fundamental, a rigor se poderia ter apenas uma unidade de base, mas isto 
criaria muitas redundâncias e tornaria sem utilidade uma análise dimensional das expressões envolvendo grandezas, usadas 
em metrologia.  Sete unidades de base parece adequado, mas está sempre em discussão. Algumas considerações sobre as 
unidades de base da Tabela 1.

1 A definição do metro é recente, é moderna, pois se baseia em uma constante fundamental muito estudada e que 
parece se manter constante. Sua realização é bem estabelecida, fornece bons resultados, e pode ser executada com 
relativa facilidade,  a baixo custo,  em qualquer laboratório devidamente equipado. Deve-se notar que na época da 
definição não se conhecia a técnica do “LASER de femtosegundo”, o que tornou a definição, inesperadamente, mais 
facilmente realizável.

2 A definição do  quilograma,  que ainda é a original  da 1ª CGPM de 1899, é problemática por duas razões. 
Primeiro, pelo fato de ser baseada em um protótipo único, sem condições de ser realizada novamente. Segundo, 
por haver  indiscutíveis evidências  de que sua massa varia  com o tempo de forma imprevisível.  Uma nova 
definição esta sendo estudada.

3 O  segundo tem uma definição recente e tem sido realizado com incertezas cada vez menores, com relativa 
facilidade, inclusive utilizando equipamentos comerciais. É baseado em propriedades atômicas, do átomo de um 
isótopo do Césio, na região das microondas. Novos relógios utilizando novas tecnologias (átomos frios e luz 
Laser,  e  envolvendo outros  átomos)  poderão,  em futuro  não  muito  afastado,  resultar  em novas  formas  de 
realização que resultarão ou não em uma nova definição do segundo (atômico)

4 O ampere tem uma definição baseada em um procedimento, o que, modernamente é considerado inconveniente. 
Além disso, a incerteza em sua realização é muitíssimo maior do que a incerteza dos equipamentos utilizados 
para comparações,  o que, resultou no abandono de sua realização a partir de sua definição. Está em estudo 
redefinir o ampere a partir da fixação do valor de uma constante que poderia ser a carga do elétron.

5 A definição do kelvin envolve diversos problemas.  É baseada num certo material (água) cuja caracterização é 
complexa. Recentemente se definiu a composição isotópica da água a ser utilizada em sua realização. Além 
disso, a reatividade da água com o recipiente resulta em incertezas na estabilidade da realização. Está em estudo 
uma nova definição baseada na definição de uma constante física, a constante de Boltzman.

6 O mol é questionado. Por um lado, a fixação da Constante de Avogadro poderá resultar numa nova definição do 
quilograma, baseado na massa de um átomo de silício. Por outro são feitas críticas de que não é necessário 
dispor desta unidade de base, pois a constante de Avogadro nada mais seria do que um fator de escala entre o 
macroscópico e o microscópico. Veremos como esta discussão evoluirá..

7 A  candela  tem uma definição bastante recente 16ª CGPM 1979 e utiliza uma tecnologia moderna – Laser e 
Criogenia. É adequada e de realização conveniente, talvez conveniente demais, pois muitos laboratórios utilizam 
equipamentos de um mesmo fabricante, o que torna questionável a independência das realizações. Além disto, a 
candela é útil para fotometria, que envolve a resposta do olho humano. Para a radiometria a candela não tem 
utilidade. Alguns gostariam de ter a candela retirada da lista das unidades de base.

Assim, se pode concluir que, apesar do SI ser muito útil e amplamente utilizado, há muito espaço para aperfeiçoamentos.



Neste campo, não se pode fazer muitas mudanças rapidamente, pois elas podem provocar muitos problemas na implantação. 
Por outro lado se deve trabalhar para que o SI seja estável em prazos longos. Mas não deve haver preocupações quanto aos 
efeitos das mudanças para a maioria dos utilizadores do SI, pois as eventuais mudanças serão basicamente conceituais e 
afetarão apenas os pesquisadores que trabalham na fronteira das baixas incertezas. Não são previstas mudanças significativas 
nos valores das grandezas. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas diversa mudanças ocorridas na definição do metro, a saber:

O metro provisório da Revolução francesa de 1793

O metro de platina do Sistema Métrico Decimal de 1799

O metro de platina irídio da 1ª CGPM de 1899.

O metro associado ao comprimento de onda do Criptônio, da 11ª CGPM de 1960.

O metro baseado na fixação da velocidade da luz da 15ª CGPM de 1975.

As mudanças no comprimento efetivo destes diversos metros, só afetou medições com incertezas muito pequenas.  O SI, 
desde sua implantação em 1960, assim como acontecia com os sistemas que o precederam, foram sempre evoluindo para se 
adaptar  às  necessidades  da  sociedade  e  dos  utilizadores  da  metrologia,  incorporando  desenvolvimentos  Científicos  e 
Tecnológicos, tanto instrumentais, como conceituais. Certamente novas mudanças ocorrerão num futuro bastante próximo, 
provavelmente na próxima década.

Alguns dos problemas identificados estão provocando uma série de estudos para aperfeiçoar o SI. Inicialmente as mudanças 
se  concentravam  em  encontrar  uma  nova  definição  para  o  quilograma.  Diversas  propostas  foram  consideradas,  mas, 
atualmente  se  considera  que só  duas  teriam chances  de  resultar  num definição  viável.  Uma proposta,  conhecida  como 
“Balança de Watt”, envolve criar uma força eletromagnética conhecida, que seria produzida medindo uma corrente e uma 
tensão, cujo produto corresponde à potência virtual (VI) em watts. A força gerada seria comparada com a força peso que age 
sobre uma massa, devida à força da gravidade (mg). Como a aceleração (tempo e distância), tensão e corrente podem ser 
determinadas com precisão, seria possível realizar o quilograma com uma incerteza muito pequena.

A outra proposta, que envolve uma esfera de silício, isotopicamente quase puro, com massa de 1 quilograma, depende da 
determinação de quantos átomos de silício ela contém, utilizando processos cristalográficos para determinar os parâmetros da 
rede cristalina e relacionar este resultado como a massa do átomo de silício. Os dois processos estão em desenvolvimento e os 
resultados obtidos experimentalmente indicarão qual método fornece os melhores resultados.

A realização do quilograma utilizando a “Balança de Watt” envolve duas partes. A primeira parte, que é estática, envolve 
equilibrar a força gravitacional que age sobre uma massa m (mg) com uma força eletromagnética realizada pela passagem de 
uma corrente em uma bobina – diversas espiras, imersas em um campo magnético radial e uniforme - conforme esquema 
simplificado na Fig. 1 (do sitio do BIPM).  A força eletromagnética gerada é igual ao produto da corrente I, na bobina, por 
(δФ/δz), gradiente do fluxo magnético, e pode ser representada pela expressão (1):

m g = – I δФ/δz (1)

A corrente I é ajustada, para se obter o equilíbrio, com o uso de um sistema interferométrico utilizando um feixe Laser.. O 
valor da corrente é determinado comparando-se a queda de tensão no resistor R, comparando-a com uma tensão obtida por 
um dispositivo que utiliza o efeito Josephson. O valor de R é determinado utlizando o “Efeito Hall Quantizado” o efeito 
Klitzing. Assim, o valor da corrente I pode ser obtido com uma incerteza muito pequena.



Fig. 1 – Esquema da Balança de Watt na situação estática, para a determinação de I para equilibrar o peso (mg) da massa m. 
O contrapeso equilibra as outras forças gravitacionais.

Numa segunda operação, conforme Fig. 2, a bobina é movida verticalmente com velocidade constante, na mesma região do 
campo magnético,  que é mantido com seu valor  constante.  A velocidade  v,  da bobina,  é  determinada  por um processo 
interferométrico, utilizando o mesmo feixe Laser.

Fig.  2 –  Esquema da Balança de Watt  na situação dinâmica,  para determinar  o valor da tensão (força eletromotriz)  U, 
induzida na bobina, quando esta é deslocada verticalmente com velocidade v.

A relação entre a tensão induzida U, e o gradiente do fluxo magnético (δФ/δz), na região da espira, é representada pela 
expressão (2):

U = – v(δФ/δz) (2)

Desta forma, o valor de δФ/δz pode ser determinado com uma incerteza muito baixa. 

Eliminando δФ/δz nas equações (1) e (2) obtem-se a relação:

U I = m g v (3)



que caracteriza a identidade de duas potências, a potência elétrica UI e a potência mecânica mgv (ou fv). Notar que o produto 
UI é uma “potência virtual”, pois U e I não ocorrem simultaneamente e não são aplicadas a um mesmo elemento dissipador!
Rearranjando a relação (3) obtemos 

m = UI/vg (4)

Isso mostra como se pode obter o valor da massa, em quilogramas, pela medição de uma tensão em volts, uma corrente em 
amperes, uma velocidade em metros por segundo e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Todas 
estas medições são realizáveis com baixíssimas incertezas. Na operação laboratorial é utilizado um gravímetro absoluto, que 
fornece o valor de g no local e na hora da medição de U, v e I.
Finalmente,  como a  determinação  de  U e  I envolvem os efeitos  Josephson e  Hall  Quantizado,  e  conseqüentemente  as 
constantes de Josephson KJ-90 (dimensão de 2e/h), e de Klitzing, RK-90 (dimensão de h/e2), cujos valores foram adotados a 
partir de 1990 (decisão CIPM 1988), o valor da massa fica por este processo intimamente ligado ao valor da constante de 
Planck, h. Notar que nas expressões h, constante de Josephson, e Constante de Klitzing tem dimensões (J s), (C/(J s)) e ((J 
s)/C2) respectivamente.
Desta forma, usando o atual quilograma se pode determinar o valor da constante de Planck e, vice versa, fixando o valor da 
constante de Planck (sem incerteza), se pode realizar uma determinação absoluta de um novo quilograma. A viabilidade de se 
definir o quilograma fixando a constante de Planck está sendo intensamente investigada em diversos Institutos Nacionais de 
Metrologia e pelo BIPM. Algumas o “Balanças de Watt” já foram construídas e estão em operação e outras estão sendo 
construídas.  Se resultados  a  serem obtidos  e  a  comparação  entre  eles  forem satisfatórias,  poderão  viabilizar  uma nova 
definição já em 2011 (24ª CGPM). Para mais detalhes, ver [1 -2].

Outra possibilidade para uma nova definição do quilograma envolve a determinação, com baixa incerteza, do número de 
átomos de silício em uma esfera mono cristalina de um dos seus isótopos, com massa igual (ou precisamente relacionada) à 
do atual quilograma. Isto viabilizaria definir o quilograma como a massa de certo número de átomos de certo isótopo do 
Silício. Os problemas envolvidos consistem (simplificadamente) em:

Obter uma quantidade significativa do isótopo 28SI.

Construir uma esfera muito perfeita e mono cristalina de Silício, com um mínimo de defeitos na estrutura cristalina.

Determinar com pequena incerteza o raio da esfera e suas imprecisões.

Determinar os parâmetros cristalográficos da esfera de silício.

Estimar os efeitos da pressão atmosférica e gravitacionais sobre a esfera, e outros efeitos.

Fig. 3 Uma foto artística de uma esfera de 1 kg, objeto de estudos no PTB.

Diversos laboratórios trabalhando em conjunto, cada um se especializando em alguma parte do problema, estão progredindo 
na redução nas incertezas envolvidas. Os resultados indicarão a viabilidade de uma nova definição do quilograma, baseada 
neste processo, que deveria resultar na fixação do valor da Constante de Avogadro (sem incerteza)



A discussão referente à mudança na definição do SI gerou uma ampla discussão sobre outras possíveis mudanças. Assim, está 
em discussão um pacote de mudanças, que envolveriam, além do quilograma, uma nova definição do kelvin, do mol e do 
ampere.  O conjunto das mudanças envolveria a fixação (sem incerteza) dos valores de 4 constantes fundamentais, que hoje 
tem seus valores determinados experimentalmente, a saber:

1-Constante de Planck (kg)

2-Constante de Avogadro (mol)

3-Constante de Boltzman (kelvin)

4-Carga do elétron (ampere)

Em compensação, algumas constantes, que hoje não tem incertezas, como μ0, ε0 e a temperatura do ponto tríplice da água 
(273,16 K), passariam a ter seus valores determinados experimentalmente. Um dos grandes atrativos deste pacote seria uma 
redução drástica das incertezas de grande numero de constantes fundamentais, que, para alguns, é considerado um grande 
avanço, que justificaria estas mudanças.

Procuramos mostrar neste trabalho que o longo caminho entre as primeiras medições e tentativas de organizá-las em sistemas 
de unidades foi difícil e exigiu muita criatividade. Os condicionantes para este processo são complexos e envolvem conflitos 
de interesses  alguns,  inclusive,  mal intencionados.  Dispomos hoje de um sistema de unidades que pode ser considerado 
realmente internacional, no sentido de que é utilizado pela grande parte do mundo globalizado que envolve uma fração muito 
grande da produção e do comércio internacional. Alguns países considerados avançados ainda utilizam na vida diária outros 
sistemas,  freqüentemente  por  razões  de  prestígio  nacional  e  pela  real  dificuldade  de  enfrentar  mudanças  envolvendo 
populações. Entretanto o fato de haver fatores de conversão bem estabelecidos permite contornar muitos problemas.

O fato de que muitas países pobres não se modernizarem em sua utilização da metrologia estruturada prejudica sua inserção 
no mundo globalizado, o que pode limitar sua capacidade de exportar para países mais desenvolvidos. É de interesse de todos 
buscar  a  inserção  desses  países  na  comunidade  internacional,  como  participantes  ativos.  O  BIPM,  apesar  de  ser  um 
organismo intergovernamental, que, em princípio, presta serviços e contas aos Estados signatários da Convenção do Metro, 
tem procurado  contribuir  para  este  processo  de  inserção.  Na  prática,  os  aspectos  mais  simples  do  SI  são  amplamente 
utilizadas por boa parte da população mundial, mas, outra parte se encontra ainda totalmente alheia ao SI..

O SI, deverá continuar a evoluir com os progressos científicos e tecnológicos, adaptando-se às necessidades da sociedade, 
que também evolui continuamente.

Fontes de informação na Internet

Muitas  das  informações  contidas  neste  trabalho  podem ser  encontradas,  de  forma  mais  expandida  no  sítio  do  BIPM, 
http://www.bipm.org que disponibiliza muitos documentos de interesse, inclusive a última versão do SI em Francês e Inglês, 
bem como links para outros sítios da área de metrologia. Pode ainda ser visualizada a hora certa do UTC – Tempo Universal 
Coordenado.

No sítio do Inmetro,  http://www.inmetro.gov.br há muitas informações de interesse,  inclusive a tradução do Resumo da 
última versão do SI (buscar em publicações)

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.bipm.org/


A revista Metrologia,  editada pelo BIPM e publicada pelo IOP (Instituto de Física do Reino Unido), é toda dedicada a 
assuntos de interesse dos metrologistas. Ver sitio do BIPM, ou também da IOP - http://journals.iop.org/ através do qual se 
pode obter  a lista de artigos publicados na revista Metrologia, além de muitas outras, e baixar (download) copias completas, 
para uso individual, dos artigos publicados nos últimos 30 dias.
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