Nota Técnica ForMEQ (NT 7/2021)
Frequentes não-conformidades de textos científicos ao
Sistema Internacional de Unidades (IV):
Tabelas e gráficos

1 Contextualização
Nas três (3) anteriores notas técnicas (NT) desta série
sobre não-conformidades de publicações técnicocientíficas ao Sistema Internacional de Unidades –
SI (BIPM, 2019) foram apresentadas maneiras de
adequar os textos ao SI em relação a (I) unidades e
seus múltiplos e submúltiplos; (II) unidades e
incertezas de medição; e (III) intervalos e contagens.
Nesta NT serão mostradas as irregularidades em
tabelas e gráficos e formas de adequar esses
elementos pictóricos ao SI.
Quando se deseja apresentar o valor numérico duma
grandeza de forma adimensional é necessário operar
matematicamente as unidades para tornar essa
manipulação consistente ao SI (BIPM, 2019 e 2021),
ao VIM (BIPM et al., 2008 e 2012b) e ao GUM (BIPM
et al., 2008 e 2012a). Destaca-se que estes
documentos atendem aos preceitos da linguagem
matemática.
O verbete 1.20 e sua NOTA 2, p. 12, da 1a edição lusobrasileira do VIM 2012 - JCGM 200:2012 - (BIPM et
al., 2008 e 2012b), apresenta a maneira apropriada de
operar com as unidades e o valor numérico de uma
grandeza:
... o valor numérico {𝑸} duma grandeza 𝑸 é
frequentemente representado como {𝑸} = 𝑸/[𝑸],
onde [𝑸] representa a unidade de medida.
Exemplo: Para um valor duma grandeza de 𝟓, 𝟕 𝐤𝐠, o
{𝒎} = (𝟓, 𝟕 𝐤𝐠)/𝐤𝐠 = 𝟓, 𝟕.”
valor
numérico
é
(BIPM et al., 2012b, p. 12, grifo nosso)
Ou seja, ao passar as unidades do lado direito de uma

equação, para o lado esquerdo do sinal de igualdade
(ou desigualdade) as unidades passam para o outro
lado do sinal dividindo, não multiplicando.

2 Não-conformidades e recomendações
para adequar os textos científicos ao
SI e à quantidade apropriada de AS
Nesta seção são apresentadas algumas frequentes
não-conformidades e formas de adequar os textos
técnico-científicos ao SI (BIPM, 2021), ao VIM (BIPM
et al., 2012b) e ao GUM (BIPM et al., 2012a).

2.1 Não-conformidades ao SI na
apresentação de unidades em tabelas
Bastante frequente é apresentar erroneamente as
unidades nas legendas de tabelas, Tabela 1.
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Tabela 1 – Apresentação não-conforme
ao SI das unidades em uma tabela

p (kPa)

v ² (m/s)²

48,73
72,87

94 766
94 771

135,42

94 784

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

Observe que as unidades estão a multiplicar o símbolo
das grandezas pressão 𝒑 e da grandeza velocidade ao
quadrado 𝒗𝟐 ; ou seja, segundo a Tabela 1:
(i) 𝒑 (𝐤𝐏𝐚) = 𝟒𝟖, 𝟕𝟑 𝐤𝐏𝐚 ou (ii) 𝒑 (𝐤𝐏𝐚) = 𝟒𝟖, 𝟕𝟑; em
ambos os casos a grandeza fica sem sentido físico,
pois ao passar a unidade para o lado direito do sinal
de
igualdade
obtém-se:
(i) 𝒑 = 𝟒𝟖, 𝟕𝟑
ou
(ii) 𝒑 = 𝟒𝟖, 𝟕𝟑 𝐤𝐏𝐚−𝟏 , respectivamente. De modo
análogo, ocorrerá com os demais valores de pressão
e com a grandeza velocidade ao quadrado 𝒗𝟐 e suas
unidades.
Nas Tabelas 1 a 6 e nas Figuras 1 e 2, a velocidade
está elevada ao quadrado pois é assim que é
apresentado no SI (BIPM, 2021, p.25), com o intuito de
exemplificar o uso conforme o SI de unidades em
tabelas e figuras, por meio da proporcionalidade entre
a pressão e o quadrado da velocidade do som no ar
(Lide, 2005, p. 14-41).
Na seção 5.4.1., p. 25, o SI (BIPM, 2021) traz um
exemplo sobre como deve ser adimensionalizada uma
grandeza: “... a equação 𝒑 = 𝟒𝟖 𝐤𝐏𝐚 pode ser também
escrita como 𝒑/𝐤𝐏𝐚 = 𝟒𝟖. Ainda na p. 25 o SI mostra
como as unidades de uma tabela devem ser
apresentadas, Tabela 2.
Tabela 2 – Apresentação conforme
o SI das unidades em uma tabela

p

/ kPa

v ² / (m/s)²
94 766
94 771
94 784

48,73
72,87
135,42

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021 p. 25, grifo nosso).

/

Na Tabela 2 as barras ( ) estão em destaque com o
intuito de ressaltar que essas são necessárias para
manter a coerência das unidades apresentadas
conforme preconiza o SI.
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Uma alternativa para não utilizar a barra ( ) é elevar a
unidade a (−𝟏): 𝒑 (𝐤𝐏𝐚)−𝟏 = 𝟒𝟖, veja Tabela 3. Outra
forma de apresentar as unidades em uma tabela é
acrescentar uma coluna à direita do valor numérico
das grandezas, Tabela 4.
Tabela 3 – Forma alternativa para apresentação
conforme o SI das unidades em uma tabela

p (kPa)
48,73
72,87
135,42

-1

v ² (m/s)
94 766
94 771
94 784

Para apresentar os valores das grandezas conforme
o SI pode-se usar a (/); ou elevar a unidade a (−𝟏),
Tabela 5; ou utilizar a preposição em antes da
unidade, Tabela 6.
Tabela 6 – Alternativas, conforme ao SI, para
apresentar a unidade de uma grandeza em uma
tabela
N

-2

1
2

Unidade

v²

Unidade

48,73
72,87

kPa
kPa

94 766
94 771

(m/s)²
(m/s)²

135,42

kPa

94 784

(m/s)²

p

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

Também é bastante usual e errado apresentar as
unidades em uma tabela à esquerda do valor numérico
da grandeza, com a omissão da barra (/), Tabela 5.
O segundo parágrafo desta seção explica e a Tabela 5
apresenta, o porquê das maneiras de informar as
unidades estão ‘não-conforme’, segundo o SI.

3

Pressão, em (kPa)
Velocidade ao quadrado, em (m/s)
Pressão, p

N

1
2
3

Descrição

Valor

Pressão (kPa)
Velocidade ao quadrado (m/s)
Pressão, p (kPa)
2

Velocidade ao quadrado , v (m/s)
p (kPa)
2

v (m/s)

48,73
94 766

2

72,87
2

94 771
135,42

2

94 784

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).
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/ (kPa)

48,73
94 766
72,87

Velocidade ao quadrado, v

2

/ (m/s)

2

94 771
135,42

p (kPa) ˉ

2

v ² (m/s) ˉ

94 784

2.2 Não-conformidade ao SI na apresentação
de unidades nos eixos de gráficos
Problema análogo às legendas das tabelas, ocorrem
nas legendas dos eixos dos gráficos.
Os valores numéricos que aparecem nos gráficos,
quando não acompanhados das suas unidades,
implicam
que
suas
grandezas
foram
adimensionalizadas, ou seja, as grandezas foram
divididas por suas unidades.
Contudo é muito comum encontrar as unidades dos
eixos apresentadas de forma errada (Figura 1), ou
não apresentadas (Figura 2), ambas as situações
caracterizam não-conformidades ao SI.
Figura 1 – Unidades dos eixos
não-conformes ao SI
94790

94 784

94780
94 771
94770

Tabela 5 – Maneira não-conforme ao SI de
apresentar as unidades de uma
grandeza em uma tabela

2

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

v ² (m/s)²

Tabela 4 – Outra forma para apresentação
conforme o SI das unidades em uma tabela

Valor

1

Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

Quando a unidade de uma grandeza é formada por
apenas um símbolo elevada a um expoente não há
necessidade de utilizar os parênteses; por exemplo,
nas tabelas 3 e 6 a unidade da pressão poderia ser
representada por kPa−𝟏 , ou seja, em um texto científico
seria 𝑝 kPa−𝟏 . Entretanto, para ficar mais claro, optouse pelo uso dos parênteses.

Descrição

94 766

94760

94750
0

50

100

150

p (kPa)
Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

A adequação da Figura 1 ao SI é também análoga ao
realizado nas tabelas: (i) acrescentar a barra (/) entre
o símbolo da grandeza e a unidade; ou (ii) acrescentar
o expoente (−𝟏) à unidade. Na Figura 2, para
ilustração, o eixo vertical foi adequado com uso da
barra (/) e o eixo horizontal com o uso do expoente
(−𝟏).
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v ² (m/s)²

Figura 2 – Unidades dos eixos
conforme ao SI
94790

3 Conclusão
O SI estabelece que os “símbolos das unidades são
tratados como entidades matemáticas.” (BIPM,
2021, p. 25). Portanto deve-se seguir as regras da
álgebra ao operar com as unidades das grandezas.

94 784

94780

94 771
94770

O SI determina como devem ser apresentadas as
unidades nas legendas das colunas em tabelas e nos
eixos dos gráficos. Contudo, a grande maioria dos
artigos publicados em periódicos, livros etc. não
seguem as recomendações do SI, o que pode causar
ambiguidade na interpretação dos resultados, mas a
solução é imediata: ler e seguir o SI.

94 766

94760

94750
0

50

100

150

p (kPa)
Fonte: Adaptado do SI (BIPM, 2021, p. 25).

Outra discrepância, em relação a linguagem culta
técnico-científica, é a omissão de unidades nos
eixos dos gráficos. Destaca-se, devido a quantidade
de ocorrências dessa não-conformidade, os gráficos
de funções de densidade de probabilidade (PDF),
Figura 3.
Figura 3 – Legendas dos eixos do gráfico de PDF
não-conformes por omissão das unidades ao SI

-1

Em futura NT será discutido o uso de algarismos
significativos nas publicações técnico-científicas.
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Fonte: Adaptado do GUM (BIPM, 2012a, p. 16).

A adequação da Figura 3 ao SI é alcançada ao
acrescentar as unidades aos eixos, conforme a
Figura 4. Observe que, neste caso, a unidade do eixo
vertical é o inverso multiplicativo da unidade do eixo
horizontal, pois trata-se de uma PDF, cuja área sob a
curva deve ser 1 (um).
Figura 4 – Unidades dos eixos
conformes ao SI, para uma PDF
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Fonte: Adaptado do GUM (BIPM, 2012a, p. 16).
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