NOTAÇÃO CIENTÍFICA
A notação científica serve para expressar números muito grandes ou muito pequenos. A segredo é
multiplicar um número pequeno por uma potência de 10.
A forma de uma Notação Científica é: m . 10e, onde m significa mantissa, e significa ordem de grandeza.
A mantissa SEMPRE será um valor em módulo entre 1 e 10.
Transformando
Para transformar um numero grande qualquer em notação cientifica, devemos deslocar a vírgula para a
esquerda até o primeiro algarismo desta forma: 200 000 000 000 = 2,00 000 000 000 (Note que a vírgula
avançou 11 casas para a esquerda, então em notação cientifica este número fica: 2 . 1011).
Para com valores muito pequenos, é só mover a vírgula para a direita, e a cada casa avançada, diminuir 1
da ordem de grandeza: 0,0000000586 » movendo a virgula para direita » 5,86 (avanço de 8 casas) assim
teremos » 5,86 . 10-8
Desta forma, -12.000.000.000.000 = -1,2 . 1013
Outros exemplos: 1) A distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 150.000.000 km, para escrevermos
esse número em notação científica faremos o seguinte:
Colocaremos uma vírgula entre os algarismos 1 e 5. O número de casas que a vírgula se desloca para a
esquerda corresponde ao expoente da base 10 correspondente.

2) A massa de um elétron é de 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 910 938 22 kg
aproximadamente. Para que esse número seja escrito em notação científica, devemos deslocar a vírgula
para a direita de forma a ficar entre os algarismos 9 e 1.

Obs.: Na notação científica trabalhamos preferencialmente com potências que são múltiplos de três (103 ,106,
-3

-6

-9

109, etc.) podem ser também, como já vimos, negativos (10 , 10 10 , etc). Para simplificar ainda mais,
substituímos as potências múltiplas de três apresentadas acima por alguns prefixos utilizados, ou seus
símbolos, vejamos o caso de:

10-18 recebe o prefixo atto e seu símbolo é: a
1018 recebe o prefixo exa e seu símbolo é: E
A tabela abaixo ilustra o que afirmamos, observe-a atentamente para depois podermos nos recordas das medidas de
capacidades na era digital.

CONFUSÃO
As potências de 2 são a referência principal para se medir a capacidade de memória
de um computador. (64, 128, 256, 1024,...) Os prefixos do S.I. referem-se às potências de 10.
O termo quilobyte foi usado para indicar 103 = 1.000 bytes ou 210 = 1.024 bytes? No início, diferença
entre as duas versões era de apenas 2,4%.
Com o desenvolvimento vertiginoso dos meios digitais, a diferença passou a aumentar:

Em 2005, a Comissão Eletrotécnica Internacional criou um sistema de unidades específicas para uso no
campo das tecnologias da informação:

Quando um quilobyte é um quibibyte?
A capacidade de armazenamento de dados de um CD-ROM está baseada no sistema binário,
apesar de ser expressa com os prefixos do sistema decimal (S.I.). Por exemplo: um CD-ROM
de 700 MB (megabytes) tem, efetivamente, uma capacidade real de 700 MiB (mebibytes).
Qual a capacidade real em megabytes de um CD-ROM de 700 MiB?

