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Resumo  

  

A medição da pressão, que é de fundamental importância para diversos processos, tem sido 

historicamente realizada por meio da utilização de diversas unidades de medida não coerentes 

e que não fazem parte do Sistema Internacional de Unidades - SI. A nona edição do SI, 

publicada em 20 de maio de 2019, não mais admite quaisquer unidades de pressão que não seja 

o pascal, e a adoção definitiva desta unidade ainda é um desafio para laboratórios de calibração. 

Este trabalho demonstra como foi o processo de adoção do pascal pelo Laboratório de Pressão 

do Ipem-SP, que ao final levou a melhorias nos cálculos de pressão e ao abandono da utilização 

de fatores de conversão complexos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A medição da pressão é uma das mais importantes para a ciência, para a saúde, para a 

segurança e para os processos industriais. Por causa de seu vasto campo de aplicação, muitas 

unidades de medida para pressão foram definidas ao longo do tempo, cada uma para um 

propósito específico. Por exemplo, a medição da pressão por meio da altura de uma coluna de 

mercúrio é realizada desde o século XVII, onde se atribui a Evangelista Torricelli a construção 

dos primeiros barômetros [1]. As unidades torr e milimetro de mercúrio (mmHg) são 

referenciadas àquela época, sendo que esta última ainda é largamente utilizada para medição da 

pressão arterial humana [2], mesmo na situação em que os esfigmomanômetros não se utilizem 

mais de colunas de mercúrio. 

Outra unidade, o quilograma-força por centimetro quadrado (kgf/cm²) tem sido útil desde os 

primórdios do sistema métrico decimal. Esta unidade foi muito utilizada nos processos 

industriais por ser de fácil entendimento, pois denota a força que uma massa de 1 kg aplica a 

uma superfície de 1 cm² sob aceleração da gravidade normal. Esta unidade tem sido amplamente 

substituída pelo bar, também de fácil entendimento e cuja dimensão equivale aproximadamente 



à pressão atmosférica padrão. A unidade bar permite entender a pressão em quantidade de 

pressões atmosféricas sem necessidade de fatores de conversão complexos [3]. 

Há países que ainda adotam unidades de medida baseadas no sistema imperial inglês, onde 

é muito comum medir a pressão em libra-força por polegada quadrada (lbf/in² ou psi, sigla em 

inglês da unidade), onça-força por polegada quadrada (oz/in²), polegada de mercúrio (inHg), 

polegada de água (inH2O), entre outras. 

A experiência das calibrações realizadas pelo Laboratório de Pressão do Instituto de Pesos e 

Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) permite notar que a utilização de diferentes 

unidades de pressão ocorre em função do campo de aplicação da medição da pressão e faixa de 

pressão. Nas áreas automotiva e aeroespacial, como em altímetros e em manômetros que 

medem a pressão interna de pneus, ainda é muito comum se medir a pressão em lbf/in² (ou psi). 

Mesmo em situações em que não se utilizam unidades do sistema imperial inglês, encontram-

se o uso do centimetro de água (cmH2O), do milibar (mbar) e do milimetro de mercúrio (mmHg) 

para medição de baixa pressão como em cufômetros e esfigmomanômetros. Para pressões mais 

elevadas, as utilizações do bar e do psi são mais utilizadas. 

Todas essas unidades de pressão ainda em utilização contradizem o disposto na 

regulamentação brasileira [4], que estabelece que as unidades de medida em uso no território 

nacional devem ser aquelas pertencentes ao Sistema Internacional de Unidades (SI) e as fora do 

SI, porém em uso com o SI. 

O SI reconhece o pascal (Pa) como unidade de pressão. A tentativa de se utilizar múltiplos 

do pascal no lugar do bar existe desde 1971 [5], e somente com a mais recente publicação do 

SI (9ª edição), de 20 de maio de 2019, a utilização do bar como unidade fora do SI em uso com 

o SI foi abandonada, aplicando-se o mesmo ao milimetro de mercúrio [6]. 

O pascal também é definido como unidade internacional de pressão na norma ABNT NBR 

ISO 80000-4 [7]. Esta norma renega as demais unidades a uma tabela de conversão nas páginas 

finais, onde são apresentados fatores de conversão, muitos deles aproximados, que não mais 

indicam as condições de realização de unidades que dependem das condições ambientais, como 

o milimetro de mercúrio e o centimetro de água. É importante notar que a utilização das 

unidades do SI forma um sistema coerente, por meio do qual não há necessidade de utilização 

de fatores de conversão, o que mitiga o erro de medição advindo do uso desses fatores. 

   

2. OBJETIVO 

Este trabalho objetiva demonstrar os passos que foram tomados pelo Laboratório de Pressão 

do Ipem-SP para o entendimento e a adoção do pascal, seus múltiplos e submúltiplos, de 

maneira a tornar todos seus padrões como rastreáveis ao SI sem quaisquer necessidades de 

fatores de conversão. 

 

3. MÉTODOS E MATERIAIS 

3.1. Entendimento da magnitude do pascal 

A primeira etapa o processo de migração para o pascal consistiu em entender sua magnitude. 

A pressão de 1 Pa corresponde a uma força de 1 N exercida uniforme e perpendicularmente a 

uma área de 1 m². Apesar de ser uma definição clara, identificou-se no laboratório algumas 

dificuldades do pessoal em assimilar adequadamente a magnitude do pascal. Desta forma, 



procurou-se entender a unidade em termos de medidas mais fáceis de compreender por meio 

dos sentidos humanos. 

Simulou-se que sob condições normais de aceleração da gravidade (gn = 9,806 65 m s-2), a 

pressão p de 1 Pa equivale à força exercida uniforme e perpendicularmente por uma massa m 

de aproximadamente 10,2 mg a uma área A de 1 cm² conforme análise dimensional em (1): 

 

 

𝑝 =  
𝑚 ∙ 𝑔𝑛

𝐴
= (

10,2 mg ∙ 9,806 65 m s−2

1 cm2
) ∙ (

104 cm2

1 m2
) ∙ (

1 kg

106 mg
) ≈ 1 Pa    (1) 

 

 

Nota-se da análise dimensional em (1) que o pascal representa uma quantidade de pressão 

muito pequena em relação à nossa capacidade biológica de detecção de pressão. A figura 1 

esquematiza a representação do pascal de acordo com a fórmula acima. 
 

Fig. 1. Representação esquemática do pascal por meio de valores compreensíveis aos sentidos humanos. 

Sob aceleração normal da gravidade, gn, uma massa m de 10,2 mg aplicada uniforme e 

perpendicularmente a uma área A de 1 cm² resulta numa pressão de aproximadamente 1 Pa. 

 

Percebendo-se que o pascal representa uma quantidade muito pequena de pressão, sua 

utilização para medir pressões corriqueiras como pressão arterial e pressão de pneus resulta em 

valores com vários algarismos. Por exemplo, a pressão arterial normal resulta em valores da 

ordem de 16 000 Pa por 10 600 Pa, e um pneu pressurizado em 120 lbf/in² resultaria num valor 

de 827 400 Pa. 

Atualmente, medir faixas de pressão diferentes em campos de aplicação distintos ainda 

implica na utilização de várias unidades de medida não coerentes e não pertencentes ao SI da 

mesma maneira como o sistema imperial emprega a polegada, o pé, a jarda e a milha para 

medição de comprimento. Para pressões mais baixas, utilizam-se  por exemplo o mbar, o mmHg 

e o cmH2O. Para as mais altas, são utilizados o lbf/in² (psi), o bar e o kgf/cm². Em todos estes 

casos, uma unidade somente é convertida na outra mediante utilização de fatores de conversão. 

Isso poderia ser eliminado por meio da utilização de múltiplos e submúltiplos do pascal. 

 

3.2. Múltiplos e submúltiplos do pascal 

A partir do entendimento da magnitude do pascal, evidencia-se que ele pode ser melhor 

utilizado na forma de seus múltiplos, como o quilopascal (kPa), o megapascal (MPa) e o 

gigapascal (GPa). 



Neste ponto, encontrou-se no laboratório resistência cultural para a implementação do pascal, 

visto que o pessoal não conseguia compreender adequadamente a relação entre Pa, kPa e MPa, 

apesar de conhecer plenamente os múltiplos e submúltiplos do SI e sua utilização na medição 

de massa (µg, mg, g, kg) e na medição de comprimento (mm, cm, m, km). 

Com a utilização dos múltiplos do SI, os números exemplificados na subseção 3.1 passam a 

ter quantidade mais compreensível de algarismos, a saber 16,0 kPa, 10,7 kPa e 827,4 kPa, 

respectivamente. Este último ainda pode ser compreendido e grafado como 0,827 MPa, 

dependendo do equipamento de medição de pressão utilizado. 

 

3.3. O pascal e a pressão atmosférica terrestre 

Um passo importante para a compreensão do pascal é sua utilização na medição da pressão 

atmosférica. Naturalmente, infere-se que uma pressão é baixa ou alta quando comparada com 

a pressão atmosférica terrestre, cujo valor pode ser obtido por meio da utilização de unidades 

fora do SI como o bar e o atm. 

A pressão atmosférica normal ao nível do mar vale 101 325 Pa, ou 101,325 kPa. Percebe-se 

a partir daí que a pressão atmosférica equivale a aproximadamente 100 kPa, que é o valor exato 

do bar, bem como se nota que o vácuo absoluto equivale a uma pressão manométrica 

de -100 kPa em locais com pressão atmosférica de 100 kPa. 

Nesta comparação, o pessoal do laboratório foi treinado para entender que: 

a) a pressão atmosférica equivale a aproximadamente 100 kPa, e que cada centena a 

mais em quilopascals implica em múltiplos inteiros da pressão atmosférica; 

b) 1 MPa, que equivale a 1 000 kPa, representa 10 vezes a pressão atmosférica; 

c) pressões relativas abaixo de 100 kPa significam uma pressão menor que a 

atmosférica (vácuo); 

d) pressões medidas em megapascal (MPa) ou em gigapascal (GPa) representam o que 

se considera alta pressão em relação à sensibilidade humana; 

e) todos os submúltiplos do pascal, como o milipascal (mPa) e o micropascal (µPa), 

correspondem a pressões muito sutis e imperceptíveis à sensibilidade humana. 
 

3.4. Levantamento dos padrões de pressão do laboratório e de suas unidades de medida 

O Laboratório de Pressão do Ipem-SP possui 3 tipos de padrões: as balanças de pressão, que 

são padrões de referência em pressão, e padrões de trabalho que consistem em manômetros 

analógicos classe A4 e manômetros digitais classe 5A. O laboratório possuía uma balança de 

pressão de 330 torr e outra de 25 bar, bem como um conjunto de manômetros analógicos 

padrões que medem de 4 a 1 000 bar. 

Num processo recente de modernização do laboratório, a balança de pressão que media em 

torr, uma Maihak fabricada nos anos 1960, deixou de ser utilizada devido ao desgaste e foi 

substituída por uma Fluke que mede até 100 kPa. A outra balança de 25 bar, da DH Budenberg, 

e os manômetros analógicos padrões de marca Wika serão trocados por padrões que medem em 

pascal somente quando se apresentarem inservíveis para utilização. 

Os manômetros padrões digitais da marca Wika, que mediam em mbar e em bar, foram aos 

poucos recalibrados em quilopascal ou em megapascal, conforme sua faixa de pressão (vide 

tabela 1). 

  



 

 

Identificação 

do manômetro 

padrão digital 

Calibrações 

antigas em 

unidades fora do 

SI 

Novas 

calibrações em 

pascal e seus 

múltiplos 

Observações 

06973 250 mbar 25 kPa baixa pressão 

06974 450 mmHg 60 kPa faixa de pressão arterial humana 

06975 1 000 mbar 100 kPa pressão atmosférica 

08444 2,5 bar 250 kPa 

pressão de pneus 08445 6 bar 600 kPa 

06976 25 bar 2 500 kPa 

06977 40 bar 4 MPa 

alta pressão 06978 100 bar 10 MPa 

06979 250 bar 25 MPa 
 
Tabela 1. Manômetros padrões do Laboratório de Pressão do Ipem-SP, suas faixas de pressão e suas 

unidades de medida de pressão. A unidade de pressão de cada manômetro foi trocada por múltiplos do 

pascal à medida que foram recalibrados. 

 

3.5. Produtos e serviços providos externamente 

Uma parte fundamental para a adoção do pascal consiste em torná-lo requisito para produtos 

e serviços providos externamente. Para implementar o que foi descrito na subseção 3.4, o 

Laboratório de Pressão do Ipem-SP passou a exigir em suas especificações de compra a 

medição de pressão em pascal ou seus múltiplos tanto para produtos, como na aquisição de 

reguladores e de balanças de pressão, quanto para serviços, como na aquisição de calibrações. 

Tornar o pascal um requisito permite, de forma direta ou indireta, que os fornecedores 

também trabalhem na unidade do SI. Devido a isso, até mesmo os reguladores de pressão de 

nitrogênio em uso no Laboratório de Pressão do Ipem-SP medem hoje em kPa ou MPa. 

 

3.6. Emissão de certificados de calibração 

A maioria dos certificados de calibração emitidos pelo Laboratório de Pressão do Ipem-SP 

refere-se ainda a equipamentos calibrados que medem pressão em unidades fora do SI, 

principalmente em mmHg e em lbf/in². Nestes casos, os certificados contemplam uma frase que 

mostra o fator de conversão para o pascal conforme estabelecido em [7]. Pretende-se assim 

esclarecer ao cliente que a rastreabilidade ao SI de seu equipamento dá-se por meio da utilização 

de fatores de conversão, muitas vezes aproximados, o que poderia ser evitado por meio da 

utilização de medidores de pressão que medem em pascal ou seus múltiplos. 
 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Este trabalho procura demonstrar as etapas que o Laboratório de Pressão do Ipem-SP 

implementou para adotar o pleno uso do pascal e de seus múltiplos para a medição da pressão. 

Durante esse processo, a etapa mais crítica foi a mudança cultural. É evidente que deixar de 

pensar em uma unidade de medida para utilizar outra exige esforço, compreensão e algum 

estudo. Contudo, a migração para o pascal trouxe algumas facilidades e melhorias. 

A primeira facilidade foi entender claramente o escopo de acreditação do laboratório, que é 

acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro. Mesmo que um 



laboratório de pressão acreditado não utilize comumente o pascal, a Cgcre publica escopos de 

acreditação na unidade do SI, o que está de acordo com [4] que não permite a utilização de 

unidades fora do SI em território nacional. 

Outro impacto importante foi a melhoria nos cálculos de calibração de pressão, 

principalmente quando se utiliza uma balança de pressão como padrão. A pressão fornecida por 

uma balança de pressão é medida em pascal, pois ela puramente realiza a pressão por meio de 

uma força medida em newtons aplicada a uma área medida em metros quadrados. Para que o 

resultado da pressão seja fornecido em outra unidade, é necessária a utilização de fatores de 

conversão que impõem incertezas ao processo, visto que muitos deles são aproximados 

conforme citado anteriormente. 

Na calibração com manômetros padrões, o uso do pascal permite apenas uma única 

conversão quando é efetuada calibração de um objeto que mede em unidade fora do SI. No caso 

de ambos, padrão e objeto, medirem fora do SI, são necessárias ao menos duas conversões, pois 

todas as unidades são referenciadas ao pascal. 

Pretende-se, em trabalhos futuros, analisar a influência nos erros e nas incertezas de medição 

quando são utilizadas unidades fora do SI devido à aplicação necessária de fatores de conversão 

aproximados. 
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