
Ordens de Grandeza

• Porque usamos as potências de 10:
Se nos disserem que o raio do átomo de hidrogênio é igual a 0,000.000.005

cm ou que uma dada célula tem cerca de 2.000.000.000.000 de átomos dificil-
mente assimilaremos essas idéias, pois nossos sentidos não estão acostumados
a perceber esses números. Eles estão fora do nosso quadro de referências.

• Dada a abragência da F́ısica atual micro-macro cosmo, é no entanto
importante compreender números nessas ordens.

Notação de Potências de 10

842 = 8, 42× 100 = 8, 42× 102 (1)

0, 0037 =
3, 7

1000
=

3, 7

103
= 3, 7× 10−3 (2)

conclusão: Qualquer número pode sempre ser expresso como o produto
de um número compreendido entre 1 e 10, por uma potência de 10 adequada.

Exemplos:
62.300 = 6, 23× 104 (3)

0, 000002 =
2

100.000
= 2× 10−5 (4)

Operações com potências de 10.

É em geral muito comum e facilita enormemente os cálculos:
Exemplos
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0, 0021× 30.000.000 = (2, 1× 10−3)(3× 107) = 6, 3× 104 (5)

7, 28× 105

4× 108
=

7, 28

4

105

108
= 1, 82× 10−3 (6)

(5×10−3)3 = 53×(10−3)3 = 125×10−9 = 1, 25×102×10−9 = 1, 25×10−7 (7)
√

2, 5× 105 =
√

25× 104 = 5× 102 (8)

Procedimento na Adição:

Quando estivermos tratando de adição ou subtração, DEVEMOS TER
O CUIDADO DE, ANTES DE EFETUAR A OPERAÇÃO, EXPRESSAR
OS NÚMEROS COM OS QUAIS ESTAMOS LIDANDO EM POTÊNCIAS
DE 10.

6, 5× 103 − 3, 2× 103

︸ ︷︷ ︸
(mesma potencia)

= 3, 3× 103 (9)

4, 23× 107 + 1, 3× 106 = 4, 23× 107 + 0, 13× 107 = 4, 36× 107 (10)

ORDEM DE GRANDEZA

Muitas vezes, ao trabalharmos com grandezas f́ısicas, apenas algumas
casas decimais são relevantes, devido a imprecisões nos aparelhos de medida.
Nesses casos é suficiente conhecer a potência de 10 que mais se aproxima do
seu valor. Essa potência é denominada ordem de grandeza da medida.

ORDEM DE GRANDEZA DE UM NÚMERO É A POTÊNCIA DE 10

MAIS PRÓXIMA DESSE NÚMERO.

92 → 102 (ordem de grandeza)

0,00022 → 10−4
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TABELAS DE ORDENS DE GRANDEZA
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Exemplo - Determine a ordem de grandeza do número de gotas de água
que cabem em uma banheira.

Devemos, inicialmente, determinar a ordem de grandeza do volume de
uma banheira comum. Evidentemente, o comprimento da banheira estará
compreendido entre 1 m e 10 m, isto é, entre as seguintes potências de 10:
100 m e 101 m. É fácil perceber, também, que esse comprimento está mais
próximo de 1 m ou 100. Com um racioćınio semelhante, conclúımos que as
medidas, tanto da largura, quanto da profundidade da banheira, estão mais
próximas de 1 m, isto é, a ordem de grandeza da ambas é 1 m ou 100 m.
Logo, a ordem de grandeza do volume da banheira é:

1 m× 1 m× 1 m× = 1 m3 (11)

Para encontrar a ordem de grandeza do volume da gota de água, podemos
imaginá-la com a forma de um cubo. A aresta desse cubo está compreendida
entre 1 mm (10−3 m) e 1 cm (10−2 m), mas é claro que, para uma gota comum,
essa aresta estará mais próxima de 1 mm. Logo, a ordem de grandeza do
volume da gota é:

10−3 m× 10−3 m× 10−3 m× = 10−9 m3 (12)
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A ordem de grandeza do número de gotas que cabe na banheira será,
então:

1 m3

10−9 m3
= 109 gotas (13)

isto é, um bilhão de gotas!

Exerćıcios

1. Cite duas vantagens de se escrever os números na notação de potências
de 10.

2. Complete as igualdades, conforme o modelo.
Modelo: cem = 100 = 102

(a) mil = (d) um centésimo =
(b) cem mil = (e) um décimo de milésimo=
(c) um milhão = (f) um milionésimo =

3. Usando a regra prática sugerida no texto, escreva os números seguintes
em notação de potência de 10.

(a) 382 = (d) 0,042 =
(b) 21.200 = (e) 0,75 =
(c) 62.000.000 = (f) 0,000.069 =

4. (a) Dados os números 3× 10−6 e 7× 10−6, qual deles é o maior?
(b) Coloque as potências de 10 seguintes

4× 10−5; 2× 10−2 e 8× 10−7

em ordem crescente de seus valores.

5. Efetue as operações indicadas:
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(a) 102 × 105 = (f) 4, 8× 10−3 : 1, 2× 104 =
(b) 1015× 10−11 = (g) (102)3 =
(c) 2× 10−6 × 4× 10−2 = (h) (2× 10−5)2 =

(d) 1010 : 104 = (i)
√

16× 10−6 =
(e) 105 : 10−11 =

6. O ı́ndice de leitura no Brasil é de apenas 2 livros por pessoa, por ano,
enquanto que em páıses desenvolvidos esse ı́ndice chega 15 livros.

(a) Qual é a ordem de grandeza do número de livros lidos, por ano, no
Brasil?

(b) Qual será essa ordem de grandeza quando atingirmos o ı́ndice dos
páıses desenvolvidos?

7. Uma pessoa utiliza em média, por dia, aproximadamente 200 litros de
água.

(a) Qual deveria ser a ordem de grandeza, em metros cúbicos, do volume
de um reservatório capaz de fornecer água para a população de qualquer uma
das maiores cidades do mundo, durante 1 dia, sem reabastecimento.

(b) Quais as ordens de grandeza, em metros, de cada uma das dimensões
(comprimento, largura e profundidade) que você proporia para esse reser-
vatório?
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Algarismos Significativos

•Algarismos corretos e avaliados - Imagine que você esteja realizando
uma medida qualquer, como, por exemplo, a medida do comprimento de uma
barra (figura abaixo). Observe que a menor divisão da régua utilizada é de 1
mm. Ao tentar expressar o resultado desta medida, você percebe que ela está
compreendida entre 14,3 cm e 14,4 cm. A fração de miĺımetro que deverá
ser acrescentada a 14,3 cm terá de ser avaliada, pois a régua não apresenta
divisões inferiores a 1 mm.

Para fazer esta avaliação, você deverá imaginar o intervalo entre 14,3 cm
e 14,4 cm subdividido em 10 partes iguais, e, com isso, a fração de miĺımetro,
que deverá ser acrescentada a 14,3 cm, poderá ser obtida com razoável apro-
ximação. Na figura podemos avaliar a fração mencionada como sendo 5
décimos de miĺımetro e o resultado da medida poderá ser expresso como

14,35 cm

Observe que estamos seguros em relação aos algarismos 1, 4 e 3, pois
eles foram obtidos através de divisões inteiras da régua, ou seja, eles são
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algarismos corretos. Entretanto, o algarismo 5 foi avaliado, isto é, você não
tem muita certeza sobre o seu valor e outra pessoa poderia avaliá-lo com
sendo 4 ou 6, por exemplo. Por isto, este algarismo avaliado é denominado
algarismo duvidoso ou algarismo incerto.

É claro que não haveria sentido em tentar descobrir qual o algarismo que
deveria ser escrito, na medida, após o algarismo 5. Para isso, seria necessário
imaginar o intervalo de 1 mm subdividido mentalmente em 100 partes iguais,
o que evidentemente é imposśıvel. Portanto, se o resultado da medida fosse
apresentado como sendo 14,357 cm, por exemplo, podeŕıamos afirmar que
a avaliação do algarismo 7 (segundo algarismo avaliado), não tem nenhum
significado e, assim, ele não deveria figurar no resultado.

• Algarismos significativos - Pelo que vimos, no resultado de uma
medida devem figurar somente os algarismos corretos e o primeiro algarismo
avaliado. Esta maneira de proceder é adotada convencionalmente entre os
f́ısicos, os qúımicos e, em geral, por todas as pessoas que realizam medidas.
estes algarismos (correto e o 1o duvidoso) são denominados algarismos sig-
nificativos. Portanto,

algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o
primeiro algarismo duvidoso.

Desta maneira, ao efetuarmos uma medida, devemos apresentar o resul-
tado apenas com os algarismos significativos. O resultado da medida da
figura anterior deve, então, ser expresso como 14,35 cm.

Exerćıcios

1. Uma pessoa sabe que o resultado de uma medida deve ser expresso
algarismos significativos apenas. Se esta pessoa lhe disser que a velocidade
de um carro era de 123 km/h:

(a) Quais os algarismos que ela leu no veloćımetro (algarismos corretos)?
(b) Qual algarismo que ela avaliou (algarismo duvidoso)?

2. A temperatura de uma pessoa foi medida usando-se dois termômetros
diferentes, encontrando-se 36,8◦C e 36,80◦C.

(a) Qual é o algarismo duvidoso da primeira medida?
(b) Na segunda medida o algarismo 8 é duvidoso ou correto?

3. Lembrando-se da “regra de arredondamento”, escreva as medidas se-
guintes com apenas três algarismos significativos:
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(a) 422,32 cm2 (b) 3,428 gramas (c) 16,15 s

4. Uma pessoa deseja realizar a seguinte adição, de tal modo que o
resultado contenha apenas algarismos significativos:

27,48 cm + 2,5 cm

(a) Qual das parcelas permanecerá inalterada?
(b) Como deverá ser escrita a outra parcela?
(c) Qual é o resultado da adição?
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A ORIGEM DO SISTEMA MÉTRICO

A importância das medidas - Para descobrir as leis que governam
os fenômenos naturais, os cientistas devem realizar medidas das grandezas
envolvidas nestes fenômenos. A F́ısica, em particular, costuma ser deno-
minada “a ciência da medida”. Lord Kelvin, grande f́ısico inglês do século
passado, salientou a importância da realização de medidas no estudo das
ciências através das seguintes palavras:

“Sempre afirmo que se você puder medir aquilo de que estiver falando
e conseguir expressá-lo em números, você conhece alguma coisa sobre o as-
sunto; mas quando você não pode expressá-lo em números, seu conhecimento
é pobre e insatisfatório...”

Como sabemos, para efetuar medidas é necessário escolher uma unidade
para cada grandeza. O estabelecimento de unidades, reconhecidas internaci-
onalmente, é também imprescind́ıvel no comércio e no intercâmbio entre os
páıses.

Unidades anteriores ao Sistema Métrico - Antes da instituição do
Sistema Métrico Decimal (no final do século XVIII) as unidades de medida
eram definidas de maneira bastante arbitrária, variando de um páıs para
outro, dificultando as transações comerciais e o intercâmbio cient́ıfico entre
eles. As unidades de comprimento, por exemplo, eram quase sempre deri-
vadas das partes do corpo do rei de cada páıs: a jarda, o pé, a polegada
etc. (figura abaixo). Até hoje, estas unidades são usadas nos páıses de lin-
gua inglesa, embora definidas de uma maneira moderna, através de padrões.

Podemos destacar ainda outra incoveniência das unidades antigas: seus
múltiplos e submúltiplos não eram decimais, o que dificultava enormemente a
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realização das operações matemáticas com as medidas. Até recentemente, os
estrangeiros, na Inglaterra, encontravam grande dificuldade em operar com a
moeda inglesa porque o sistema monetário britânico não era decimal (1 libra
valia 12 shillings e 1 shilling valia 20 pence).

O Sistema Métrico Decimal - As inconveniências que acabamos de
apontar levaram alguns cientistas dos séculos XVII e XVIII a propor uni-
dades de medida definidas com maior rigor e que deveriam ser adotadas
universalmente. Estas diversas propostas, embora não tivessem obtido uma
aceitação imediata, acabaram por dar origem ao estabelecimento do Sistema
Métrico, na França. A assinatura do decreto de 7 de abril de 1795, que intro-
duziu este sistema, foi uma das mais significativas contribuições da Revolução
Francesa.

As principais caracteŕısticas do Sistema Métrico Decimal, então proposto,
eram:

(1) como o seu nome indica, o sistema era decimal,
(2) os pref́ıxos dos múltiplos e submúltiplos foram escolhidos de modo

racional, usando-se pref́ıxos gregos e latinos (quilo= 103, mili= 10−3, deca=
10, deci= 10−1 etc.).

(3) A Terra foi tomada como base para a escolha da unidade de compri-
mento: o metro foi definido como sendo a décima milionésima (10−7) parte
da distância do equador ao pólo (figura abaixo). Esta distância foi marcada
sobre uma barra de platina irridiada - o metro padrão - até hoje conservada
em uma repartição de pesos e medidas de Paris.

A implantação do Sistema Métrico, na própria França, foi cercada de
grandes dificuldades pois, como era de se esparar, a população reagiu à mu-
dança de hábitos já arraigados aos seus costumes diários. Em virtude da
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reação popular, Napoleão Bonaparte, então imperador dos franceses, assinou
um decreto permitindo que as unidades antigas continuassem a ser usadas
mas, ao mesmo tempo, tornando obrigatório o ensino do Sistema Métrico nas
escolas. Finalmente, em 1840, uma nova lei tornava ilegal o uso de qualquer
unidade não pertencente ao Sistema Métrico, ficando, assim, definitivamente
implantado na França o novo sistema.

Por esta época, o Sistema Métrico já se tornara conhecido em outros
páıses e, em 1875, realizava-se em Paris a célebre Convenção do Metro, na
qual 18 das mais importantes nações do mundo se comprometiam a adotá-lo.
A inglaterra não compareceu à reunião, negando-se a usar as unidades desse
sistema.

O Sistema Internacional de Unidades - A partir de então, o uso do
Sistema Métrico foi se espalhando gradualmente por todo o mundo. Novas
unidades para medir outras grandezas, conservando as mesmas caracteŕısticas
usadas na definição do metro, foram sendo incorporadas ao sistema. Entre-
tanto, a precisão dos padrões estabelecidos no século passado não era su-
ficiente diante do grande desenvolvimento cient́ıfico do século XX. Assim,
os cientistas perceberam a necessidade de uma reestruturação do Sistema
Métrico e, em 1960, durante a 11a Conferência de Pesos e Medidas, também
realizada em Paris, foi formulado um novo sistema, denominado Sistema In-
ternacional de Unidades (S.I.).

Deve-se observar que o S.I. é ainda baseado no Sistema Métrico Deci-
mal, mas suas unidades são definidas de maneira mais rigorosa e atualizada.
Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades é aceito universalmente
e mesmo nos páıses de ĺıngua inglesa (onde até hoje as unidades libra, pé,
polegada etc. são usuais) tem sido feito um grande esforço para sua adoção,
não só nos trabalhos cient́ıficos como também pela população em geral.

Exerćıcios

1. Cite pelo menos duas unidades usadas com frequência em sua vida
diária, para medir as seguintes grandezas:

(a) Comprimento
(b) Área
(c) Volume
(d) Tempo

2. Consultando uma enciclopédia, um dicionário ou outra fonte, procure
expressar, em cent́ımetros, o valor das unidades inglesas mostradas na figura
anterior.
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3. (a) Considere as seguintes unidades de tempo: hora (h), minuto (min)
e segundo (s). Elas constituem um sistema decimal? Explique.

(b) Para você perceber que um sistema não decimal dificulta considera-
velmente a realização de operações matemáticas, resolva a questão seguinte:
qual a duração de uma partida de voleibol na qual o tempo de cada set foi

1o set - 50 min 32 s
2o set - 49 min 45 s
3o set - 30 min 35 s

Apresente sua resposta em horas, minutos e segundos.

4. (a) Suponha que a duração de um evento tenha sido 3,5 h (observe que
estamos usando a notação decimal). Você acha que esse intervalo de tempo
é maior, menor ou igual a 3 h 30 min?

(b) Considere um intervalo de tempo de 8,7 h. Expresse esse tempo na
notação não decimal (horas e minutos).

(c) Expresse na notação decimal, usando a hora como unidade, um inter-
valo de tempo de 5 h 18 min.

5. (a) O estabelecimento do Sistema Métrico Decimal na França decorreu
de propostas surgidas durante um acontecimento histórico de repercussão
mundial. Qual foi ele?

(b) Qual era o imperador da França quando o ensino do Sistema Métrico
Decimal tornou-se obrigatório nas escolas daquele pais?

6. (a) Um páıs ocidental importante deixou de participar da conveñção
do Metro, realizada em 1875, na França. Qual foi?

(b) Qual a consequência desse fato?

7. (a) Como se denomina o sistema de unidades, estabelecido em 1960,
usado mundialmente, tendo como base o antigo Sistema Métrico Decimal?

(b) O que vem ocorrendo com relação a esse sistema nos páıses de lingua
inglesa?

8. (a) Tendo em vista a definição do metro (figura anterior), deter-
mine o comprimento da linha do Equador. Dê sua resposta em metros e
em quilômetros.

(b) No painel de um automóvel está indicado que ele já “rodou” 120.000
km. Quantas voltas em torno da Terra, ao longo do Equador, esse automóvel
poderia ter efetuado?

13


