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O Sistema Internacional de Unidades - SI 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é o sistema de medição mais usado do mundo. Esse 

sistema serve para realizar medidas padronizadas e utiliza apenas uma unidade para cada grandeza 

física.  

 

O SI foi criado em 1960 e é utilizado em quase todo o mundo. Seu objetivo 

é uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais. 

 

Vamos voltar um pouquinho no tempo, para que você entenda o porquê 

da criação do SI. 

 

Em 1789, com a Revolução Francesa, uma crescente necessidade de 

mudança envolveu toda a Europa, as velhas medidas baseadas no corpo dos reis eram consideradas 

um fardo, assim como todo o sistema de medição utilizado na época. A necessidade de converter 

uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em 

outra. Foi aí que  surgiu  um sistema novo e universal de unidade de medidas, um sistema 

cientifico, não mais baseado na anatomia da realeza, e foi chamado de  Sistema Métrico Decimal.  

 

Esse sistema foi constituído inicialmente por três unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma.  

Em 1799 o metro foi definido como sendo uma barra de platina de 

seção retangular, com 25,3 mm de largura e 4 mm de espessura, para 

1 metro de comprimento de ponta a ponta. Na mesma época, foi 

confeccionado um padrão de massa (quilograma) para representar o 

peso de 1 dm3 de água pura, na temperatura de 4,44 oC. O quilograma 

foi representado por um cilindro de platina e irídio com diâmetro igual à altura de 39 mm. Esses 

padrões vigoraram por mais de 90 anos. 

Em 1875 dezessete Países assinaram, em Paris, uma convenção 

internacional chamada Convenção do Metro com o propósito de 

estabelecer uma autoridade internacional no campo de metrologia.  

Os signatários decidiram criar três instituições para conduzir as atividades internacionais em 

matéria de um sistema uniforme de medidas. Uma dessas instituições foi o Bureau International 

des Poids et Mesures (BIPM). O BIPM é um laboratório permanente e centro mundial da metrologia 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metrologia
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científica, em que as atividades incluem o estabelecimento de normas de base e as escalas das 

quantidades de capital físico e manutenção dos padrões protótipo internacional (é lá por exemplo 

que encontra-se o protótipo internacional do quilo). 

As outras duas instituições serão estudas na aula 03. 

 

Atualmente, a Convenção do Metro conta com 55 Estados Membros e 41 Estados Observadores. O 

Brasil participou da criação do Tratado, mas por falta de recursos ausentou-se no período de 1931 a 

1953. 

 

Logo após a Convenção do Metro, foi criado o primeiro laboratório nacional de padrões na 

Alemanha. Em seguida foram criados os laboratórios ingleses e americanos. Com o passar do 

tempo, surgiu a figura do Instituto Nacional de Metrologia – INM.  

 

Mas até 1960 ainda havia vários sistemas de unidades de medida espalhados pelo mundo. Essa 

grande quantidade de unidades fundamentais, por serem diferentes de uma região para outra, 

atrapalhavam o sistema de medidas e, consequentemente, o comércio.  

 

Em 1960, a 11° Conferência Geral de Pesos e Medidas – CGPM instituiu o Sistema Internacional de 

Unidades – SI, sistema esse, que estabeleceu a cada grandeza somente uma unidade. Na 14° CGPM 

que ocorreu em 1971, foram selecionadas as unidades de base do SI, que são: metro, quilograma, 

segundo, ampère, kelvin, mol e candela, que correspondem às grandezas fundamentais: 

comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de 

matéria e intensidade luminosa. Nessa mesma conferência foram estabelecidos também, seus 

símbolos, unidades derivadas, unidades suplementares e prefixos. 

 

Em 1961, foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), que implantou a Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, os atuais IPEMs, e instituiu o Sistema Internacional de 

Unidades (SI) em todo o território nacional. 

 

Entre as principais potências mundiais, EUA foi um dos poucos Países que não adotaram o SI como 

o sistema de medição oficial. 

Observe o mapa abaixo: 
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“O mapa mostra os Países por data de adoção 

do sistema métrico ou do SI. As cores do verde 

ao vermelho mostram o padrão do sistema 

métrico entre 1795-1998. A cor preta identifica 

os países que não adotaram o sistema métrico 

como o seu sistema primário de medição. A cor branca identifica os países que já utilizavam o 

sistema métrico no momento em que conquistaram a sua independência”. (Wikipédia.org) 

 

Em 1973, nasce o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o 

INMETRO , com o objetivo de fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade 

por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp

