
ELENICE DE SOUZA LODRON ZUIN 

 

 

 

PELAS TRILHAS HISTÓRICAS DO PESAR  

E DO MEDIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM - PARÁ 

outubro 2019 

Organizadores 
Acylena Coelho Costa  

Fernando Cardoso de Matos 

Reginaldo da Silva 

 



Elenice de Souza Lodron Zuin 

 
2 

 

  

   

 Copyright © 2019 by EPAEM- 12º Edição 

 Revisão de Texto e Bibliográfica: Os autores 

 Projeto Gráfico e Diagramação: Demetrius Gonçalves de Araújo 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Belém - Pará - Brasil 

Pelas Trilhas Históricas do Pesar e do Medir 
Belém : Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática - SBEM, 2019. 

1. Educação - Finalidade e objetivos 

2. Aprendizado 3. Matemática (Ensino fundamental) 

4. Matemática - Estudo e ensino 5. Prática de ensino 6. Professores -  

Formação 7. Sala de aula – I. de Souza Lodron Zuin, Elenice. 

Belém: XII EPAEM, 2019. (Coleção VI).  

  78p.  

                      ISBN 978-65-5076-005-2 (V.5 ) 

              ISBN 978-65-5076-000-7 (Coleção )                                                                                

                  CDD 510. 

Índices para catalogo sistemático: 

1. Matemática: Estudo e ensino 510.7  
 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida 

sejam quais forem os meios empregados sem a permissão da Editora.  Aos infratores 

aplicam-se as sanções previstas nos artigos 102, 104, 106 e 107 da Lei Nº 9.610, de 19 

de fevereiro de 1998. 

 

Comitê Científico - Coleção VI 
Demetrius Gonçalves de Araújo     

José Carlos de Sousa Pereira   

José Messildo Viana Nunes   

Maria Alice de Vasconcelos Feio Messias   

Natanael Freitas Cabral 

Organizadores 

Acylena Coelho Costa 

 Fernando Cardoso de Matos  

 Reginaldo da Silva 

 



Coleção VI - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
3 

 

 

XII ENCONTRO PARAENSE DE EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

Diretoria Regional da SBEM-PA 

 Diretor:   Fernando Cardoso de Matos 

 Vice-diretor:   Reginaldo da Silva 

 Secretário:   José Carlos de Sousa Pereira 

 Secretário:   José Messildo Viana Nunes 

 Secretário:   Demetrius Gonçalves de Araújo 

 Secretário:   Natanael Freitas Cabral 

 Tesoureiro:   Acylena Coelho Costa 

Tesoureiro:   Maria Alice de Vasconcelos Feio Messias 

 

 

 

 

 

 

 



Elenice de Souza Lodron Zuin 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção VI - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
5 

Apresentação 

om o intuito de consolidar mais um espaço de divulgação da 

produção de conhecimento na região norte, a coleção Educação 

Matemática na Amazônia teve o lançamento de sua sexta edição 

durante a realização do XII Encontro Paraense de Educação 

Matemática – XII EPAEM. 

A partir do tema Educação Matemática: Teorias, Práticas e 

Reflexões, apresenta-se ao leitor um conjunto de obras diversificadas, 

tendo em vista os avanços dos estudos efetivados no âmbito da 

Educação Matemática em diversos centros de pesquisa do país. 

Cada um dos 12 volumes apresenta múltiplas discussões e 

reflexões sobre teorias e práticas, as quais foram contempladas 

durante os minicursos disponibilizados no XII EPAEM. Espera-se, 

nesse sentido, que a publicação desse material permita que 

estudantes de graduação e pós-graduação, bem como professores 

dos níveis básico e superior, ampliem seu olhar crítico no que se 

refere à pluralidade de produções relativas à Educação Matemática. 

Finalmente, almeja-se que essa coleção inspire reflexões e 

provoque transformações na trajetória acadêmica e profissional de 

cada um dos leitores.    

  

Boa leitura! 

  

         Maria Alice de Vasconcelos Feio Messias 

          (Membro da Diretoria da SBEM-PA) 

 

C 



Elenice de Souza Lodron Zuin 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção VI - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
7 

 

 

 

 

 

PELAS TRILHAS HISTÓRICAS DO PESAR  

E DO MEDIR 

 

 

Elenice de Souza Lodron Zuin 

 

 

 

 

 

 



Elenice de Souza Lodron Zuin 

 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Coleção VI - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
9 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.............................................................................. 11 

GESTAÇÃO DAS MEDIDAS ...................................................... 13 

O ATO DE MEDIR COMO PRÁTICA CULTURAL................. 14 

AS MEDIDAS LINEARES ........................................................... 15 

AS MEDIDAS DE VOLUME........................................................ 22 

AS MEDIDAS DE MASSA .......................................................... 27 

A ORGANIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE PESOS E 

MEDIDAS INTERNACIONAL.................................................... 

 

34 

A REVOLUÇÃO FRANCESA E OS NOVOS PADRÕES 

DECIMAIS ..................................................................................... 

 

34 

OS TRABALHOS DE MEDIÇÃO................................................ 37 

PESOS E MEDIDAS NO BRASIL................................................ 47 

A ADOÇÃO DO SISTEMA MÉTRICO DECIMAL NO 

BRASIL............................................................................................ 

 

52 

MEDIDAS NÃO OFICIAIS EM USO NO BRASIL................... 60 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES ................................................... 66 

REFERÊNCIAS............................................................................... 70 

DADOS SOBRE A AUTORA 75 

Educação Matemática na Amazônia - Coleção – VI........... 77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Elenice de Souza Lodron Zuin 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção VI - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
11 

PELAS TRILHAS HISTÓRICAS DO PESAR E DO MEDIR 

 

Uns, com os olhos postos no passado,  
Vêem o que não vêem: outros, fitos  

Os mesmos olhos no futuro, vêem  
O que não pode ver-se. 

Ricardo Reis 

 
INTRODUÇÃO 
 

 
Este livro aborda uma temática, concernente à história dos pesos e 

medidas, ainda ausente das salas de aula de Matemática. Entre tempos 
remotos e recentes, essa história, com várias histórias entrelaçadas ou 
paralelas e muito ainda por se desvendar, tem sido objeto de meus estudos 
há muitos anos. Existem fatos investigados, comprovados e muitos outros 
que só ficam no campo da suposição por nos faltarem elementos mais 
concretos para acercarmo-nos de uma dimensão mais próxima do real. 

 
A História da Matemática, como um componente cultural, tem 

grande expressão na condução das aulas de Matemática, permitindo aos 
alunos conhecer outras facetas dos muitos saberes escolares. Ao se discutir 
as origens, as formas de apreensão, as continuidades e alterações pelas 
quais um determinado conhecimento passou, criam-se possibilidades para  
uma melhor compreensão e, muitas vezes, um maior interesse pelo 
conteúdo abordado. 

 
Em consonância com D’Ambrosio, transcrevo as suas palavras: 

 
 

Ninguém contestará que o professor de matemática deve ter 
conhecimento de sua disciplina. Mas a transmissão desse 

conhecimento através do ensino depende de sua compreensão de 

como esse conhecimento se originou, de quais as principais 
motivações para o seu desenvolvimento e quais as razões de sua 

presença nos currículos escolares. Destacar esses fatos é um dos 
principais objetivos da História da Matemática. (2000, p. 241) 
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Nas páginas seguintes, na impossibilidade de abarcar todas as 
nuances das diversas histórias que se entrecruzam ou, simplesmente, 
seguem independentes, vou me enveredar pelas trilhas do pesar e do 
medir, percorrendo caminhos, nos quais traço um percurso das medidas, 
com o desdobramento de aspectos, que julgo ter relevância nas formações 
docentes inicial e continuada, podendo, igualmente, serem utilizados pelos 
professores em serviço nas salas de aula do Ensino Básico.   

 
A autora 
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GESTAÇÃO DAS MEDIDAS 

 

Como dizem as lendas, se, na Grécia antiga, quem teria elaborado 
os pesos e medidas seria Pitágoras e se, nos primórdios de Roma, o deus 
Júpiter tivesse presenteado aos romanos com determinados estações, 
como avaliar as medidas de outras civilizações que se estabeleceram muito 
antes desses povos?  

Escavações e estudos arqueológicos nos fornecem artefatos a partir 
dos quais é possível fazer inferências sobre seu uso. Constata-se a busca 
de padrões de comparação em diversos grupamentos humanos desde a 
Pré-História, frutos de práticas socioculturais. Esses fazeres e saberes se 
configuram na Etnomatemática – “programa que visa explicar os processos 
de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos 
sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três 
processos”. (D’AMBROSIO, 1998, p. 7). 

As medidas lineares e as de capacidade, muito provavelmente, 
surgiram antes das balanças e dos padrões de massa, por estes exigirem 
um maior grau de abstração. As evidências apontam que os estalões de 
comprimento e volume foram gestados tendo como base as necessidades 
imediatas de cada comunidade, sendo consoantes com as tradições e 
mesmo crenças e aspectos de cunho religioso.  

Em tempos idos, como o homem concebia suas medidas? Consigo 
mesmo, ou seja, se valia do que estava bem perto: seus dedos, palmos, 
mãos, pés, passos... sendo instauradas, em diversos grupos, as unidades 
lineares antropomórficas.1 Esse costume, passado de geração a geração, 
perdura até os dias de hoje.  

O quê teria surgido primeiro, as formas de medidas de comprimento 
ou de capacidade? Inferimos que essa questão nos leva a considerar os 
interesses mais imediatos estabelecidos no seio de cada comunidade. 
Nesse sentido, para alguns grupos, a medida de volume se fez mais 
urgente, para outros, as medidas lineares...  

 
1 Utiliza-se, também, a terminologia “medidas antropométricas”, cuja etimologia não provém 
de metro, mas da palavra latina metrum, que significa medida. (KULA, 1998). 
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Quando o homem faz uma mensuração, está realizando as medidas 
das propriedades dos objetos. Para medir, é produzido um novo conceito 
que toma o lugar do ato de contar (WILLERDING, 1976). 

Os conceitos matemáticos que se estabelecem nestas muitas formas 
de aferição, ainda que sejam elementares, indicam uma evidente busca por 
determinados padrões comparação, os quais deveriam fazer sentido, 
cumprindo sua função, e fossem assimilados por todos. Dentro destes 
patamares, as práticas metrológicas trazem em seu gérmen o grau de 
desenvolvimento e complexidade da vida social das comunidades que as 
desenvolveram. Determinados artefatos, encontrados em escavações 
arqueológicas, indicam a grande criatividade de grupos humanos na 
elaboração de seus sistemas de medidas.  

Os estudiosos possuem diversas teorias sobre os sistemas de 
medidas primitivos, porém a sua comprovação nem sempre é possível. 
Outras investigações e descobertas arqueológicas podem lançar por terra 
muitas das possíveis explicações aceitas atualmente.   

 
O ATO DE MEDIR COMO PRÁTICA CULTURAL  

 
 

Desde a Pré-História, cada grupamento humano tinha suas 
necessidades e interesses e, mais do que isso, uma busca constante pela 
sobrevivência. Os Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens e, por quê, 
não incluir o homem de Neanderthal, nas suas lidas diárias, estabeleceram 
condutas e normas de convivência. A alternância dos dias e noites, as 
estações, as mudanças no céu noturno, incidiram em observações e ritos.  

Como afirma D’Ambrosio, “o ser humano procura se entender não 
só como uma realidade em si, como um indivíduo, mas igualmente no seu 
relacionamento com outros, como uma realidade social.” (1999, p. 22). Na 
passagem dos saberes, de geração a geração, são fixados determinados 
modos de vida e condutas. No entanto, como se dão, em primeira instância 
a concepção desses saberes? Recorrendo, novamente a D’Ambrosio, 
admite-se “que a fonte primeira de conhecimento é a realidade na qual 
estamos imersos, o conhecimento é gerado holisticamente, de maneira 
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total, e não seguindo qualquer esquema e estruturação disciplinar.” (1999, 
p. 29).  

A partir das necessidades prementes, dentro da realidade, tempo e 
espaço nos quais se inserem as comunidades, os saberes emergem, são 
absorvidos e se deslocam, entre continuidades, alterações, rupturas e 
reelaborações. É em cenários diversos, com pluralidades e singularidades 
que as medidas tomam o seu lugar e se estabelecem. 

É necessário não perder de vista que 

A origem dos pesos e medidas perdeu-se no tempo e no espaço. 
Desde a Pré-história, a partir do momento em que o homem deixou 

de ser nômade, as suas práticas se alteraram. Era preciso entender e 

interferir nos domínios da natureza e se fez presente a necessidade 
de criar um calendário, estabelecer padrões de medidas que o 

auxiliassem o homem no plantio, colheita e trocas de mercadorias. 
Assim, já na Pré-história, o homem, pastor e agricultor, demonstrou, 

na sua prática diária, a necessidade de medir, uma instância que 
remonta à origem das civilizações. (ZUIN, 2007, p. 55). 

 

AS MEDIDAS LINEARES 
 

A noção de distância é um conceito inerente a humanos e animais. 
O ir e vir já implicam em se traçar, mentalmente, determinados trajetos e 
fazer inferências sobre as distâncias a serem percorridas.  

As primeiras necessidades de se medir linearmente objetos e 
determinadas distâncias não estão registradas em nenhum lugar. Concebe-
se que os padrões de medida surgiram antes da escrita. Acredita-se que, 
desde o Neolítico, algumas comunidades já lidavam com medidas de 
comprimento (ALMAGRO-GORBEA, 2000). Diversas ações e práticas sociais 
passaram de geração a geração, sofrendo, ou não, adaptações ao longo 
dos tempos. 

Grupos humanos, de forma inteligente e criativa, fizeram uso das 
medidas antropomórficas – relacionadas a partes do corpo – uma forma 
inteligente, que está inserida na base do desenvolvimento das civilizações. 
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“Pode-se constatar que conceitos matemáticos, ainda que elementares, 
estão presentes quando o homem busca seus padrões de comparação. 
Medindo, o homem mede a propriedade dos objetos.” (ZUIN, 2009, p. 9). E 
nascem as unidades fundamentadas em pés, mãos, palmos, polegadas, 
braços, passos... as medidas antropométricas, baseadas em partes do 
corpo. Esse costume foi identificado em diversos grupos e civilizações e se 
manteve por milênios. “O pé, como medida linear, foi utilizado por diversos 
povos, sendo encontrados padrões que variam entre 10 e 12 polegadas ou, 
ainda, 16 dedos”. (ZUIN, 2009, p. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedições arqueológicas constataram a existência sistemas de 
medida em regiões da Mesopotâmia e Egito, pertencentes aos idos do 
quarto milênio antes de Cristo. As civilizações egípcia e mesopotâmica se 
pautavam em uma economia de redistribuição. Essa prática demandava um 
sistema de mensuração fixo, o qual foi se transladando e sendo assimilado, 
gradativamente, pelo Mediterrâneo Oriental alcançando também a Europa 
por volta do segundo milênio antes de Cristo (ALMAGRO-GORBEA, 2000, 
p.14) 

A arbitrariedade inerente às medidas de comprimento e às demais, 
sob certas condições, contudo, não causava grandes problemas. Havia 
especificidades em nível local e regional, com diferenças entre as medidas. 
Entretanto, se as mesmas atendiam ao coletivo que as utilizava, a precisão 
não era questionada, nem era uma prioridade.  

palmo 

pé 

Figura 1 - Palmo e pé 

Ilustrações: Cristina de Souza 
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Com o passar do tempo, alguns grupos resolveram fixar as medidas 
lineares em um determinado padrão material em madeira, osso, pedra ou 
metal. No antigo Egito, os estiradores de cordas, ou agrimensores, com a 
corda de 13 nós, demarcavam os terrenos de forma retangular e a corda 
também poderia servir como um padrão de comprimento (figura 2). 

Figura 2 - Detalhe das pinturas na Tumba de Menna -                                                  

XVIII dinastia - Sheikh Abd el Qurnah, Necrópolis, Egito 

 

Fonte: https://paulsmit.smugmug.com/Features/Africa/Egypt-Luxor-tombs/ 

 

O côvado2, uma unidade de comprimento importante no Egito, foi 
materializado em uma régua com subdivisões. Na régua-côvado egípcia 
(figura 3), são retratados um palmo, um dígito e as frações 1/2, 1/4, 1/5, 
com as respectivas medidas que elas representam. São 7 palmos, cada um 
com 4 dígitos, o que perfaz 28 subdivisões.  

 

Figura 3 - Régua-côvado egípcia 

 

Local: Museo Egizio di Torino (Museu Egípcio de Turim, Itália) 

 

 
2  O côvado foi uma medida linear empregada por diversas civilizações antigas, tendo 
variações nas suas dimensões. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-o_4p4rRAhVBQZAKHRc2BuUQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.museoegizio.it%2Fen%2F&bvm=bv.142059868,d.Y2I&psig=AFQjCNFR2PA6Xs2t1nICHukL6dhGsVsx2Q&ust=1482582376536837
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Em relação às medidas lineares, os registros indicam que o padrão 
mais antigo, encontrado até hoje, foi o da cidade de Lagash, Suméria. Ele 
está representado na famosa estátua de Gudea3, datada de 2050 a.C., 
aproximadamente (figura 4).  

Essa escultura é muito representativa,  no seu regaço existe uma 
régua correspondente à medida de um pé, dividida em 16 partes (ou 
dedos) medindo cerca de 26 centímetros. (ZUIN, 2009). Essa é uma 
evidência das medidas de comprimento que foram desenvolvidas naquela 
região. 

Figura 4 - Estátua de Gudea (Mesopotâmia) 

 

Fonte: Acervo do Museu do Louvre, França 

Da antiga Mesopotâmia, além da mencionada estátua de Gudea, há o 

registro de um padrão linear. O assiriologista alemão Eckhard Unger (1884-
1966), curador do Museu Arqueológico de Istambul, em 1916 identificou 
uma haste feita de liga de cobre (figura 5), pertencente à coleção do 
museu, como uma barra de medição Nippur – esta seria um côvado ou 

cúbito sumério, datada de 2650 a.C., mas podendo ser mais antigo, com 51,86 
cm (HESSLING, 1976).  

 

 
3 Gudea foi governador de Lagash, antiga cidade da Suméria (Babilônia, posteriormente), no 
período de 2144 a.C. a  2124 a.C. (LEÓN, 2006).     
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Nipur tinha importância naquele tempo, considerada uma cidade sagrada. 

Lá se localizava o templo de Enlil – o principal deus venerado pelos sumérios, 
que estabelecia a conexão entre a Terra e o Céu.  
 

 

Figura 5 - Desenho da haste-cúbito de Nippur 

 

Fonte: Hessling (1976, p. 51) 
 

 

Figura 6 - Detalhe da parte superior da estela com o Código de Hamurabi 

   

Fonte: Acervo do Museu do Louvre, França 

 

De grande relevância para a História, é a conhecida estela de 
basalto, com o Código de Hamurabi – um conjunto de leis – 
encontrada em 1901, no sudoeste do Irã, por uma expedição francesa. 

Suas dimensões são 2,25 metros de altura e 1,90 metro de 
circunferência na sua base, datada de 1760 a. C. – no topo, está 
representado, em alto relevo, o soberano Hamurabi (1728-1686 a.C.), 
recebendo as referidas leis do código do deus Shamash (figura 6). 
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Essa estela, atualmente, faz parte do acervo do Museu do Louvre, 
em Paris, e nela se identifica um padrão material para medidas 
comprimento (figura 6). 

Na Pré-História da humanidade, no seio de algumas comunidades, 
distância e tempo já estavam relacionados. Longas distâncias eram 
mensuradas com o tempo. “Uma jornada e uma lua representavam a 
distância que podiam percorrer em um dia de viagem ou em um mês 
lunar”. Em relação à área, um acre correspondia à “superfície de terra que 
uma junta de bois podia arar em um dia.” (LEÓN, 2006, p. 68). 
Evidentemente, pelas suas características, verifica-se o quanto essas 
medidas careciam de precisão, contudo, satisfizeram quem as utilizava, por 
centenas de anos. Além disso, a formação do sistema medidas derivava de 
critérios subjetivos ou empíricos “com uma lógica própria que noutros 
contextos poderia ser desprovida de significado.” (TUCCI, 1995, p. 239). 
Nestes casos, uma determinada medida poderia ser significativa para um 
grupo e completamente sem sentido para outros. 

O bematistai era um funcionário público que tinha como função 
medir distâncias em passos – 1 milha equivalia a mil passos. Esse cargo 
especial foi criado pelo imperador Alexandre III da Macedônia (356 a.C.-
323 a.C.), também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre, o 
Grande. 

Em uma das fontes consultadas, a Bíblia, pode-se verificar no Velho 
e no Novo Testamento, a existência de várias medidas lineares, entre elas, 
as de comprimento, como jornada de um dia, estádio, vara, passo, cana, 
palmo, palmo menor, côvado e medida de superfície, como a jeira. 

Algumas medidas traziam consigo um forte apelo até em termos 
religiosos, possuindo uma conotação sagrada na sua constituição. Foram 
construídos crucifixos cuja altura era igual a uma braça (medida dos braços 
abertos). Constata-se a existência da medida linear braça, correspondente 
à altura de Jesus Cristo; medidas derivadas das relíquias e imagens sacras 
eram habituais (TUCCI, 1995).   

Outra prática comum consistia em deixar réplicas de determinados 
padrões, em locais públicos, acessíveis à população. Medidas lineares eram 
gravadas no interior ou nas paredes externas de palácios e igrejas, 
servindo de modelo para reproduções ou para simples verificação. O fato 
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de uma medida estar atrelada às situações particulares em igrejas, templos 
ou palácios, fazia com que ela galgasse outro patamar, tornando-se, em 
alguns casos, um objeto de veneração.  

A religiosidade, as crenças fortaleciam a tradição e determinadas 
medidas permaneceram inalteradas por várias gerações. O espírito de 
devoção foi um dos fatores responsáveis pela resistência às inovações e 
pela manutenção de padrões considerados sacrossantos. Igualmente se 
impuseram estalões que derivaram de partes dos corpos de vários 
soberanos em suas nações. A tradição, cultura, motivos sociais e/ou 
econômicos perpetuaram algumas medidas (ZUIN, 2007).  

Vários feudos e comunidades tinham seus próprios estalões, os 
quais podiam ser os únicos utilizados ou se mesclarem com outros, oficiais 
ou não. Muitos países tentavam uma uniformização das medidas, porém, 
em geral, não obtinham sucesso devido ao peso da tradição e cultura entre 
a população.  

Na Península Ibérica, entre os gregos e romanos, muitos padrões se 
mantiveram, se não possuíam as mesmas medidas, sua terminologia se 
manteve. Os romanos foram responsáveis por levar seu sistema de 
medidas a outras regiões. 

A unidade pé romano foi muito utilizada e difundida na antiguidade. 
Almagro-Gorbea & Salvador (1983) destacam uma antiga construção, o 
templo de Juno, em Gabii, na qual foi verificado que se fundamentava no 
pé, correspondente 29,5 cm. 

Em Portugal, a história dos pesos e medidas aponta influências 
romana, árabe e de outras medidas européias. Dos romanos, o moio, 
quarteiro e sesteiro; do árabe, o alqueire, almude e teiga; de origem 
européia, o tonel e o búzio (LOPES, 2003).  

Ainda que houvesse diferenças entre as medidas lineares, é possível 
indicar que, tinha-se para as medida portuguesas, em média, as 
equivalências: 

Vara = 5 palmos 

Côvado = 3 palmos 

Braça = 2,5 palmos 

Palmo = 22 centímetros 
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Se a vara correspondia a 5 palmos, deveria ser igual a 110 cm, 
porém essa medida variava muito. As cidades e vilas tinham suas varas 
que não estavam de acordo com a vara de Lisboa. O mesmo ocorria com 
outras medidas, existiam côvados equivalentes, hoje, a 65 cm, 67 cm ou 
68 cm, quando, oficialmente, deveria ser igual a 66 cm. 

O côvado teria se originado do cúbito (comprimento do cotovelo à 
ponta do dedo médio). Esta medida, encontrada em diversas civilizações, 
também comparece na Bíblia, no Antigo Testamento. As dimensões da arca 
de Noé são mencionadas: comprimento de 300 côvados por 50 de largura 
e 30 côvados de altura. 

Embora muitos documentos portugueses antigos não tragam 
evidências dos padrões utilizados na época, forais e contratos indicam o 
seu emprego, “num contexto em que a tradição e a existência de padrões 
nas dioceses e nos concelhos eram suficientes para definir as medidas que 
deviam ser usada”. Em Portugal, “a partir de finais do século X, algumas 
escrituras de compra e venda de terrenos fornecem as respectivas 
dimensões em passos, côvados e palmos”. (LOPES, 2005, p. 43). 

Entre as medidas imperiais surgidas na Europa, no século XI, na 
Grã-Bretanha, Henrique I (1068-1135) estabelece a jarda, como padrão 
linear, sendo esta correspondente à distância entre o nariz do soberano e a 
ponta do seu polegar com o braço estendido. 

 

AS MEDIDAS DE VOLUME 

 

Os registros históricos não nos permitem responder à questão quais 
surgiram primeiro, as medidas de comprimento ou de volume? Como já foi 
sinalizado anteriormente, podemos dizer que em alguns grupos, uma 
medida de capacidade pode ter sido gestada antes, enquanto, para outros, 
uma medida linear se fazia mais importante.  

Vários foram os objetos utilizados para mensurar o volume, 
cabaças, cuias, vasilhames de barro, de madeira, de metal. Muitas vezes, 
eram aproveitados utensílios de uso diário, ocorrendo, em determinados 
casos, medidas especialmente confeccionadas para esta finalidade.  
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Os frutos de algumas plantas foram empregados para confeccionar 
alguns utensílios, podendo servir como um padrão de capacidade. Entre os 
povos originários, temos o uso do Lagenaria vulgaris (porongo) e também 
da Crescentia cujete (cabaceira, árvore-de-cuia, cuité) – que ainda são de 
uso comum (figura 7) em muitas localidades no país. 

 

Figura 7 - Porongo e cabaça ou cuia 

 

 

Verifica-se que as medidas de volume se fizeram suficientes por 
milênios, suprindo a uma necessidade do estabelecimento de um padrão de 
massa. As medidas de capacidade sempre foram bem aceitas. O fato de o 
comprador poder ver o que estava sendo mensurado lhe dava alguma 
garantia de estar pagando pela quantidade justa. Por outro lado, as 
balanças não tinham prestígio, havia desconfiança em relação à sua exata 
utilização, de modo que não houvesse fraudes por parte dos vendedores. 
Isso também dificultou sua difusão no campo do comércio. Mais um ponto 
desfavorável: as balanças eram caras, nem todos podiam tê-las (KULA, 
1998).  

Havia medidas de volume exclusivamente para secos4 (grãos, trigo, 
cevada) e unicamente para líquidos (azeite, vinho) e, em alguns casos, 
padrões específicos para um determinado produto. Essa prática perdurou 
por milênios em diversas localidades. 

Para nos certificarmos do uso de algumas medidas antigas, na 
Bíblia, observa-se as medidas de capacidade que se apresentam como 
unidade, para os secos – efa, cabe, gômer, alqueire. Para a efa (Êxodo 
29:40; Levítico 5:11; 6:20; 19:36; Deuteronômio 25:14, 15; Juízes 6:19, 

 
4 Os produtos secos, também são denominados sólidos ou áridos. 
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Zacarias 5:6). Para os líquidos, him, bato, coro, ômer. “A efa e o bato serão 
duma mesma medida, de maneira que o bato contenha a décima parte do 
hômer, e a efa a décima parte do hômer; o hômer será a medida padrão.” 
(Ezequiel 45:11). Em Levítico 23:17, temos: “Das vossas habitações trareis, 
para oferta, dois pães de dois décimos de uma efa de flor de farinha”.  

Entre os romanos, a ânfora era empregada para medição de 
líquidos e serviam para transportar outros alimentos. Estes recipientes 
foram encontrados em diversos formatos, de acordo com o local ou grupo 
que os produziu (figura 8). 

 

FIGURA 8 - Ânforas antigas 

 

Fonte: https://pt.depositphotos.com 

 

Em Portugal, podia-se encontrar uma variedade de medidas de 
capacidade. De origem romana: moio, quarteiro, sesteiro, quinal; dos 
árabes: alqueire, almude, fanega, cafiz, celamin, cacifo e de origem 
européia: búzio, quaira, tonel, pipa, pinta, pucal, choupim (LOPES, 2005). 

Desde a inauguração da nacionalidade portuguesa, “os reis 
utilizaram a palavra alqueire para designar a medida fundamental. Com o 
tempo, a palavra almude passou a designar a medida fundamental para os 
líquidos e alqueire passou a ser utilizado tipicamente para os secos”. 
(LOPES, 1998, p. 545). 

Para os áridos, o alqueire (aproximadamente 14 litros), com seus 
submúltiplos meia, quarta, rasa, meia rasa e oitava, perduraram entre 
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lusitanos e brasileiros (figura 9). Mas havia outras medidas de volume 
populares como saca, cesto, carrada de lenha. 

 

FIGURA 9 - Antigas medidas de madeira para sólidos                                             

(alqueire, meia e quarta) 

 

Fonte: http://capeiaarraiana.pt 

 

Algumas medidas singulares prevaleciam no âmbito familiar, nas 
fazendas, aldeias. Essas estavam atreladas aos interesses e necessidades 
do grupo que as utilizava e/ou à tradição. A legislação tentava uma 
unificação, mas, mesmo com multa e prisão para os infratores, as leis não 
eram um empecilho para a continuidade do uso de padrões não oficiais. 

É sabido que no “domínio das medidas de capacidade foi sempre 
aquele em que se registou maior diversidade e, por isso mesmo, aquele 
que mais resistia às tentativas de uniformização metrológica.” Neste 
sentido, a grande diversidade, em muitos casos, impunha a necessidade de 
se estabelecer a relação entre as diferentes medidas.  

Observa-se que “as relações indicadas nos documentos eram 
frequentemente o resultado de arredondamentos, por forma a que a 
aplicação prática dessas relações proporcionasse uma maior facilidade nos 
cálculos que fossem necessários”. Há que se salientar que no campo dos 
arredondamentos, “nossos antepassados medievais faziam as suas contas 
com fracções e tinham critérios de arredondamento algo diferentes dos 
nossos. Enquanto nós arredondamos a um certo número de casas 
decimais, na idade média arredondava-se para valores que fossem 
múltiplos de medidas menores”. (LOPES, 2005, 43-44). 
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FIGURA 10 - Antiga medida em metal para líquidos                                              

 

Fonte: http://capeiaarraiana.pt 

 

Para os líquidos, o almude (aproximadamente 14 litros), a canada, a 
meia canada, o quartilho e meio-quartilho eram os ditos oficiais, porém, 
garrafa, pipa, barril, barrica, cântaro (metade de um almude) tinham o seu 
lugar entre a população.  

 

FIGURA 11 - Antiga medida - Almude para vinho da cidade do Porto, Lisboa                                              

 

Fonte: http://portoarc.blogspot.com 

 

O almude sofreu muitas variações. No Condado Portucalense, 
correspondia a 2 alqueires (cerca de 6,7 litros), passando por diversas 
transformações até o reinado de D. Manuel I, no século XVI - com cerca de 
16,8 litros - ainda que houvesse disparidade dessa medida dependendo da 
região. 

As novas unidades que viessem a ser adotadas em determinada 
reforma, geralmente, se correlacionavam 
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com as unidades antigas através de um factor numérico bem 

conhecido, que podia ser um número inteiro (2, 3, 4, ...) ou uma 

fracção simples (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/2, ...). Ou seja, a nível 
numérico, mesmo quando certas unidades fundamentais 

desapareciam, elas continuavam, de certa forma, a estar na base dos 

novos sistemas. (LOPES, 2005, p. 42). 

 

O hábito de fazer se empregar padrões distintos para “secos” e 
“molhados” também se implantou no Brasil. As medidas portuguesas se 
mesclaram com as locais desde a época da colônia. 

 

AS MEDIDAS DE MASSA 

 

A elaboração e utilização das medidas de massa envolvem um 
pensamento muito mais abstrato do que a confecção e emprego de 
medidas de comprimento e volume. Ao que tudo indica, as medidas de 
massa são posteriores às lineares e as de capacidade.  

De modo intuitivo, basta termos dois objetos, um em cada mão, 
para avaliar qual é o mais leve. Essa prática vem de nossos ancestrais. Há 
registros de pedras sendo utilizadas como padrão de massa.  

Em Valença, Portugal, há uma coleção de pesos antigos da medida 
arratel em ferro e pedra, que não possuem uma data precisa (figura 12).  

 

Figura 12 - Padrões de massa portugueses antigos (sem data) 

 

Fonte: https://maisturismo.org 
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No Egito Antigo, as balanças já haviam sido inventadas. No entanto, 
infere-se que seriam mais empregadas nos rituais cerimoniais do que nas 
lides cotidianas. Desenhos de balanças estão presentes em papiros, em 
pinturas e nos baixo-relevos de diversas paredes das edificações, 
cumprindo um papel místico. Nos rituais dos funerais, a balança era o 
símbolo protetor da pessoa falecida. Segundo a crença egípcia, o coração 
humano era a sede da consciência e nele ficavam registradas todas as 
ações que a pessoa fizera em vida, o que configura princípios de ordem 
moral (figura 13). 

 

FIGURA 13 - Ritual egípcio da "Pesagem do coração"   

 

Fonte: https://www.arteiconografia.com                                    

 

A crença na imortalidade da alma está presente no Livro dos 
Mortos. Osíris coloca o coração do falecido sobre um dos pratos da balança 
da justiça e, no outro, uma pena de Matt – simbolizando a Verdade. Cabe 
ao deus Toth fazer este registro. Se o coração não pesar mais do que a 
pena, a alma terá a permissão para entrar no reino sagrado, nos domínios 
de Osíris.  

Apesar de a balança estar indelevelmente ligada aos ritos egípcios, 
há registro de pequenos cilindros de base côncava, com cerca de 13 
gramas, encontrados no túmulo pré-dinástico de El Amrah, no Egito.  Esses 
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cilindros estão entre os padrões de massa mais antigos já encontrados, 
sendo datados do quarto milênio antes de Cristo.  

No Egito, foram encontradas duas balanças, uma do período 
Neolítico e outra de 2400 a.C. Apesar disso, não se infere que era uma 
prática comum a utilização de pesos e balanças em atividades comerciais. 
Muito provavelmente, as balanças seriam utilizadas apenas por altos 
funcionários ligados ao faraó para pesagem de bens valiosos (TUCCI, 
1995). 

Afonso & Silva (2004) indicam a existência da “balanças de dois 
pratos”, no Egito, para realizar a metalurgia do ouro, confeccionada em 
torno de 1500 a.C. É factível que o emprego das balanças pode ser anterior 
a esse período, pois os egípcios dominavam técnicas de extração e 
manipulação do ouro e do cobre e trabalhavam com pedras preciosas. 
Alguns desenhos, pintados nos túmulos da XVIII dinastia5, retratam 
artesãos de posse de uma balança e a utilização de metais em obras de 
arte. As balanças teriam se tornado mais comuns com a XX ou XXI 
dinastias, ou seja, 1200-950 a.C. (TUCCI, 1995). 

Outro dado curioso são padrões de unidade de massa zoomórficos – 
em forma de animais – encontrados em algumas civilizações. Um exemplo 
é um peso da antiga Babilônia em forma de sapo, de 2000 a.C. (figura 14). 
Há uma inscrição na peça com os dizeres: "um sapo [pesando] 10 minas, 
um peso legítimo do deus Shamash, pertencente a Iddin-Nergal, filho de 
Arkat-ili-damqa."  A mina se constituía em uma das unidades de medida da 
Mesopotâmia, que equivaleria a meio quilo.  

 

FIGURA 14 - Padrão de massa da Mesopotâmia   

 

Fonte: Acervo do Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque 

 
5 Após a expulsão dos Hicsos do Egito, o faraó Ahmés, em 1550 a.C., estabeleceu a décima 
oitava dinastia egípcia. 
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O sistema de pesos na região da Mesopotâmia teve como base o 
talento – a carga média que poderia ser transportada por um homem ou 
animal (aproximadamente 30 kg). Por utilizarem um sistema sexagesimal, 
estabeleceu-se uma divisão por 60. Deste modo, 1 talento = 60 minas e        
1 mina = 60 shekels. 

Outro exemplo, dentre muitos outros, é um peso egípcio no formato 
de uma cabeça de touro, datado de 1550–1391 a.C. (figura 15). Atrás da 
cabeça, há uma inscrição indicando 2 deben – essa era uma antiga medida 
de massa egípcia (cerca de 182 gramas6). 

 

FIGURA 15 - Padrão de massa do Egito 

 

Fonte: Acervo do Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque 

 

Se a balança teria surgido no Egito por volta de 5000 a. C., a 
utilização mais antiga das balanças com propósito comercial teria ocorrido 
no Vale do Rio Indo, no Paquistão, em torno de 2500 a.C. (UNTRACHT, 
1985). 

 Na região da Mesopotâmia, entre os assírio-babilônios, as balanças 
também não tinham uso corrente. Essa conjectura parece ter fundamento, 
pois até “a helenização do Oriente”, era mais comumente utilizada, como 
meio de troca, a cevada, a qual não era pesada, mas medida, geralmente, 
pelo seu volume (ARNAUD apud TUCCI, 1995, p. 236). Outros produtos, 
tantos líquidos como secos, também eram comercializados através do seu 
volume. Essa prática continuaria vigente muitos séculos depois. 

 
6 Essa cabeça de touro tem uma massa de 181,41 gramas. 
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A balança, denominada “romana”, contendo braços desiguais foi 
desenvolvida por volta do ano 200 a.C.; nela, o braço que sustenta o 
material, ao qual deve se medir a massa, era de comprimento fixo, 
enquanto, o outro, em que se apoiava a massa-padrão, possuía um cursor 
móvel. Embora a utilização da balança romana reduzisse a necessidade de 
se utilizar vários tipos de padrões de massa, demandava um maior controle 
na aferição (SILVA, 2004).  

 

FIGURA 16 - Balança romana   

 

Fonte: http://www.actiweb.es/espanapesaje 

 

Na Bíblia, são citadas algumas medidas de massa: siclo, gerah, 
beca, libra de prata, mina, talento, comprovando a sua utilização. 

O que sucedia com o uso das balanças? Apesar da sua milenar 
invenção, eram pouco utilizadas, um dos motivos, a sua falta de precisão. 
Como já mencionado, seu alto preço fazia com que muitos optassem por 
não comprá-la. Acrescenta-se o fato de as pessoas não conseguirem 
manejá-las corretamente e elas não tinham fácil acesso. Esses objetos não 
eram dignos de confiança, sendo muito mais utilizados e difundidos os 
padrões de medidas de volumes populares, que eram de fácil manuseio, 
ainda que não tivessem a precisão necessária, o comprador podia ver e 
regular o que estava sendo medido. 

Tudo leva a crer que, apenas a balança de dois pratos e a balança 
romana foram as únicas utilizadas até o século XVII. Um novo modelo só 
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seria desenvolvido por volta de 1680, como um instrumento inovador até 
então. De acordo com Silva (2004, p. 71) esta balança “tinha por  base a 
elasticidade dos metais e dispensava, por isso, o uso de padrões de massa 
materializados”, sendo que o peso era indicado “pela deformação de uma 
mola ou pela flexão de uma barra de metal calibrada.” Pelos fins do século 
XVIII e,  a partir daí, no que diz respeito às balanças, “as únicas inovações 
que ocorreram foram nos detalhes construtivos e melhoramentos da 
qualidade”.   

 

FIGURA 17 - Balança de Roberval   

 

Fonte: Industrial enciclopedia E.-O. Lami (1875) 

 

Essa inovação, no século XVII se deu com o matemático e físico 
francês Gilles Personne de Roberval7. Ele desenvolveu uma balança 
diferente das utilizadas até aquela época e, em 1669, a apresentou na 
Academia Francesa de Ciências. Essa balança é composta de dois pratos 
sustentados por uma haste (figura 17). A medida da massa é realizada por 
comparação, colocando-se em um dos pratos de um objeto de massa 
conhecida e, no outro, o objeto ou produto a ser avaliado, caso ocorra 
equilíbrio, as massas serão equivalentes. Para a época foi uma inovação, 
porém, se comparadas às atuais balanças eletrônicas, sua sensibilidade e 
precisão são menores. A despeito disso, o equipamento é utilizado, ainda 
hoje, na culinária e algumas farmácias de manipulação. 

Vem da Grã-Bretanha a balança de mola desenvolvida pelos irmãos 
Richard e William Salter (1821-1900), patenteada em 1838, a qual se 

 
7 Gilles Personne de Roberval (Roberval, França, 9/9/1602 – Paris, 27/10/1675). 
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fundamenta na Lei de Hooke8. Esta balança mede a pressão (ou a tensão) 
exercida sobre uma mola para se aferir o peso de um objeto. 

 

FIGURA 18: Exemplo de uma balança de mola e um cartaz da Salter & Co. 

 

Fonte: http://www.salterhousewares.co.uk/salter-history 

 

Ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, as balanças foram 
se modernizando. Atualmente, existem as digitais, dentre elas, as micro-
balanças, que funcionam utilizando o eletromagnetismo ou fibras de 
quartzo. O primeiro modelo de micro-balança, fabricado no Brasil, é do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, com capacidade de detectar massas 

da ordem de 1 µg (10-6 g). 

 

 

 
8 A Lei de Hooke relacionada à elasticidade de corpos, que serve para calcular a deformação 
causada pela força exercida sobre um corpo, tal que a força é igual ao deslocamento da 
massa a partir do seu ponto de equilíbrio multiplicada pela característica constante do corpo 
que é deformada. A força, F, produzida pela mola, é diretamente proporcional ao seu 

deslocamento do estado inicial (equilíbrio):  F = K l.  

Richard Salter fundou uma das primeiras empresas de balanças, assumida posteriomente 
pelo seu sobrinho George Salter, atualmente a empresa George Salter & Co.  
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A ORGANIZAÇÃO DE UM SISTEMA                                                                  
DE PESOS E MEDIDAS INTERNACIONAL 

 

A REVOLUÇÃO FRANCESA E OS NOVOS PADRÕES DECIMAIS 

 

Até fins do século XVII, todos os sistemas de pesos e medidas 
existentes eram consuetudinários, ou seja, os padrões utilizados eram 
heranças dos costumes e das tradições, não havendo uma padronização 
em um nível mais amplo. Como já foi destacado anteriormente, era comum 
atribuir dimensões diferentes a uma mesma unidade. 

Por muito tempo, a Europa se estabeleceu através de diversos 
núcleos independentes: os feudos, comandados pela nobreza, a qual 
detinha grande poder. Cada nobre, em seu feudo, era o soberano: 
proclamava suas leis, comandava seu exército, tinha seus próprios sistemas 
de pesos e medidas e monetário dentro dos seus domínios. Ocorria o 
mesmo em terras francesa; nas diversas províncias, contava-se uma 
infinidade de pesos e medidas completamente distintos. 

A toesa, unidade francesa de medida linear, foi padronizada no século 
XVII. Estabeleceu-se que, na parede externa do Grand Châtelet, seria 
colocada uma barra de ferro com dois pinos nas extremidades, os quais 
delimitavam a medida de uma toesa9, possibilitando que as pessoas 
pudessem ter acesso a esse padrão.  

Jean Felix Picard (1620-1682), clérigo e astrônomo francês, foi o 
primeiro a medir a distância entre dois meridianos e propôs como medida a 
longitude percorrida por um pêndulo simples em um segundo. Em 1740, 
por ordem da Academia Francesa, uma expedição foi enviada ao Peru com 
o objetivo de testar um pêndulo. Verificou-se que a medida do percurso do 
pêndulo não era constante, dependia da aceleração do peso dependurado 
ao fio e, além disso, a aceleração variava com a altitude.  

 
9 O padrão da toesa, fixado nas paredes do Grand Châtelet, foi construído com um 
comprimento equivalente a seis pés ou, aproximadamente, 182,9 cm. 
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A Academia de Ciências de Paris havia organizado duas expedições 
para que se efetivasse a medição de dois arcos do meridiano; uma na 
região polar, na Lapônia e, outra, próximo à linha do Equador, no Peru. 
Esta era uma iniciativa em prol da definição da equivalência dos padrões de 
medidas tradicionais com as constantes físicas, sendo realizada entre 1735 
e 1744. As medições no Peru foram as utilizadas.  

Foi estabelecido que a medida de 1 grau correspondesse a 57074,5  
toesas, vindo a originar um padrão em ferro da toesa de Paris, que, por 
resolução de Luís XV, passaria a ser empregada a partir de maio de 1766, 
substituindo a toesa do Châtelet e sendo denominada toesa da Academia. 
Porém, houve entraves devido à não aceitação da utilização desse padrão 
pelos senhores feudais e comerciantes (DIAS, 1998). Posteriormente, em 
1774, Turgot, Ministro da Economia, encomendou à Academia um sistema 
coerente e um plano para sua implantação. 

Apesar de todas as tentativas por uma padronização, no século XVIII, 
a multiplicidade das medidas causava alguns problemas notadamente nas 
atividades administrativas, comerciais e científicas. Charles-Maurice de 
Talleyrand10, bispo de Autun e delegado do clero dos Estados Gerais, 
propôs que a unificação das medidas não deveria ser realizada com base 
nas utilizadas em Paris, porém também sugeria que se estabelecesse um 
protótipo baseado na natureza, fixo, invariável, e que fosse facilmente 
determinado, constituindo um padrão de medida, e empregado em todo o 
mundo.  

Para Talleyrand, o ideal seria tomar a longitude do pêndulo que 
reproduz seu movimento uma vez a cada dois segundos na latitude de 45o. 
Claude-Antoine Prieur-Duvernois11, conhecido como Prieur de la Côte d’Or, 
por sua vez, sustentava, para a  reforma do  sistema  de  pesos e medidas, 
a utilização da longitude do pêndulo12, porém, sua proposta ia além, 

 
10 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) é considerado um dos mais 
influentes diplomatas da história européia. 
11 Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763-1832), juntamente com Gaspard Monge (1746-
1818) e Lazare Carnot Jacques-Elie Lamblardie (1747-1797), participou da criação da École 
Polytechnique, considerada uma das mais respeitáveis escolas de engenharia francesas. 
12 Um pêndulo deve ter um determinado comprimento para marcar exatamente sessenta 
segundos em um minuto. O acréscimo de apenas um centésimo no comprimento da linha 
que sustenta o pêndulo, implica no atraso de um segundo em 24 horas. Provou-se que o 
comprimento do pêndulo de segundos varia de acordo com a localidade. (TRIGOZO, 1815). 
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defendia que a relação entre os múltiplos e submúltiplos da unidade 
deveria ser decimal. 

É preciso esclarecer que um sistema de medidas decimal já havia sido 
proposto no século XVII, na própria França. O abade Gabriel Mouton 
(1618-1694), matemático, astrônomo e vigário da igreja de Saint-Paul, 
publicou em Lyon, no ano de 1670, “Observações sobre o diâmetro do sol 
e da lua seguidas por breve dissertação sobre a idéia de novas medidas 
geométricas”. Nesta obra, apresentava um sistema de medidas no qual a 
unidade básica seria estabelecida baseada em uma fração da circunferência 
da Terra. O conjunto de medidas lineares proposto estaria vinculado por 
relações decimais. Sua proposta era tomar uma medida linear inteira, 
chamada por ele de geométrica, sujeita à divisão decimal, denominando os 
termos milliare, centuria, decuria, virga, virgula, decima, centesima, 
millesima. O milliare ou mille seria definido como o comprimento do arco 
equivalente ao comprimento de um arco de 1 minuto da circunferência 
máxima da Terra. A virga e a virgula corresponderiam a 1/1000 ou 
1/10000, respectivamente, da mille géométrique13, correspondentes às 
medidas utilizadas na época toesa e pé (BIGOURDAN, 1901).  

A unificação vinha acompanhada de todo o espírito revolucionário e 
dos ideais iluministas, estava entrelaçada ao antifeudalismo, na medida em 
que o estabelecimento de padrões de pesos e medidas únicos retratava a 
igualdade entre todos os cidadãos. É no calor da Revolução Francesa que a 
unificação dos pesos e medidas toma grandes proporções. Toda uma 
discussão foi feita no sentido de se estabelecer um sistema de medidas que 
não tivesse variações, fosse mais simples e fácil de ser utilizado. 

A Assembléia Nacional Francesa, em 1790, tomou a decisão de 
nomear cientistas da Academia de Ciências de Paris, com a incumbência de 
desenvolver um novo sistema de pesos e medidas. Jean-Charles de Borda 
(1733-1799), matemático, astrônomo e cartógrafo, presidia o grupo de 
cientistas; entre eles estavam Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), Charles 
Augustin Coulomb (1736-1806), o marquês de Condorcet – Jean-Antoine-
Nicolas de Caritat (1743-1794), Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), 

 
13 A milha de Mouton representava 1000 toesas e seria equivalente a aproximadamente a 
milha marítima atual. Esta última é uma unidade de distância, utilizada na navegação, 
correspondente ao comprimento de um minuto de meridiano terrestre. A Conferência 
Hidrográfica de 1929 fixou seu valor em 1852 metros. 
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Mathieu Tillet (1714-1791) e Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), 
ocupando o cargo de secretário. 

Em um relatório, apresentado em 27 de outubro de 1790, foi sugerida 
a relação decimal entre todas as unidades, tendo como base do sistema o 
comprimento do pêndulo que oscila à latitude de 45º.14 Esta não foi aceita 
pela Assembléia Nacional, embora o experimento não apresentasse 
dificuldades e teria baixo custo. Porém, a negação ao método do pêndulo 
se devia a um fator elementar: a longitude do pêndulo não era constante 
em todos os lugares da Terra. Foi estabelecida uma segunda comissão, 
constituída em 1791, integrando Pierre Simon Laplace (1749-1827) e 
Gaspard Monge (1746-1818) aos membros do grupo anterior. A proposta 
de se determinar o novo padrão, fundamentando-se na medida de um arco 
do Equador, foi preterida por apresentar muitas dificuldades. 

Em relatório, apresentado em março de 1791, indicou-se que:  

− as unidades de comprimento existentes, côvado, braça, pé, milha, 
polegada, entre outras,  fossem substituídas pelo metro – definido 
como uma fração da medida do quarto do meridiano terrestre 
(que liga Dunkerque, na França, à Barcelona, na Espanha);  

− as unidades de massa fossem substituídas pelo grama – definido 
como a massa de um dm³ de água a 4°C de temperatura.  

 

Essa nova proposta foi sancionada, em 26 de março de 1791, pela 
Assembléia e por Luís XVI, em 30 de março do mesmo ano. O propósito 
dos cientistas da Academia de Ciências de Paris era desenvolver um novo 
sistema de pesos e medidas que pudesse ser adotado internacionalmente. 
O sistema monetário também teria uma relação decimal. 

OS TRABALHOS DE MEDIÇÃO 

 
14 A proposta da base do sistema ser o comprimento do pêndulo que oscila à latitude de 45º 
se baseava nos experimentos do holandês Christian Huyghens (1629-1695) em 1682. 
(BKOUCHE et al., 1982). Outros físicos como Olaf Roëmer (1644-1710) e Charles Messier 
(1730-1817), aderiam a essa idéia. “Tratava-se de uma referência universal, em uma época 
em que se acreditava que a rotação da Terra fosse perfeitamente regular. O termo dia 
designava o intervalo de tempo - o mesmo em todo o globo - que separa duas culminâncias 
sucessivas do Sol; bastava dividir esse tempo em 24 horas de 3.600 segundos cada.” 
(CENDOTEC, 1990). 
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A mensuração de parte do meridiano, que passava por Paris, seria 
realizada tomando-se como ponto inicial a cidade de Dunkerque e, na outra 
extremidade, o castelo de Montjuich, em Barcelona, na Espanha. Esses 
locais foram escolhidos pelo fato de estarem ao nível do mar, facilitando as 
medições.  

 

Figura 19 - Medida do arco do meridiano 

 

Fonte: https://www.ebah.com.br 

 

O arco entre os dois pontos fixados ocupa o equivalente a 9,5º do 
quadrante, o qual corresponde a 90º, e proporcionalmente pode ser 
calculado o comprimento desejado. Outra vantagem dessa escolha, é que 
já havia sido feita a medição do meridiano que passa por Paris, o que 
permitiria que a nova medida fosse comparada com a anterior.15 

 
15 “Em 1669, Jean Picard mediu a distância entre Paris e Amiens. Entre 1683 e 1715, os 
Cassini procederam a uma vasta triangulação da França. E principalmente, em 1753, 
Nicolas-Louis de la Caille viajou até o cabo da Boa Esperança enquanto, em Berlim, Jerôme 
de Lalande mirava as mesmas estrelas – para ao mesmo tempo calcularem o meridiano e a 
distância entre a Terra e a Lua. Mas a comissão do metro decide proceder a novas 
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Jean Baptist Joseph Delambre (1749-1822) e Pierre François André 
Méchain (1744-1804) trabalharam medindo o arco do meridiano desde 
Dunkerque a Barcelona.  

 

Figura 20 - Delambre e Méchain 

 

 

 

 

 

 

 

As construções, as árvores, os vales, os rios e as montanhas, ao 
longo do caminho, impedem o cálculo exato da distância geográfica entre 
dois pontos. O método que permite calcular a distância entre dois pontos, 
com obstáculos entre eles, é a triangulação, utilizado na Topografia e, por 
isso, foi o escolhido para fazer as medições por Delambre e Méchain.  

Para proceder às medidas, era necessária a marcação de diversos 
pontos de referência, tais como montes, torres, etc. os quais formavam 
uma série de triângulos interconectados.  

A partir da medição dos ângulos formados por dois triângulos 
adjacentes e o comprimento de um dos triângulos, e procedendo alguns 
simples cálculos trigonométricos, obtêm-se os comprimentos necessários.  

 

 

Figura 21 - Método da triangulação 

 
medições. Escolhe o arco Dunquerque-Barcelona, como Cassini já fizera anteriormente...” 
(CENDOTEC, 1990). Cassini havia feito medições de Dunquerque e Collioure, que se situa 
no sul da França. 
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Fonte: 

Topbrainscience.com 

 

Figura 22 - Redes de triangulação ao logo do meridiano                                                    

que passa por Paris entre Dunkerque e Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://gallica.bnf.fr 
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Delambre partiu de Paris para o norte e Méchain na direção oposta. 
Ambos levaram consigo um assistente e os equipamentos mais sofisticados 
que havia naquela época. O trabalho das medições do arco Dunquerque-
Barcelona não foi realizado tão prontamente como se esperava. Houve uma 
série de dificuldades e sete anos foram necessários para se realizar todos 
os procedimentos.  

Muitos pontos demarcados anteriormente haviam sido suprimidos, 
aumentando ainda mais o tempo da empreitada porque novas medidas 
deveriam ser realizadas. Havia desconfiança da população em relação aos 
instrumentos utilizados. 

Outros problemas ocorreram devido às agitações políticas na França, 
colocando em risco a vida dos dois astrônomos. Todos os percalços 
incidiram no prolongamento do tempo para que os trabalhos geodésicos se 
efetivassem 

Devido à árdua empreitada da aferição do arco do meridiano – que 
não seria encerrada rapidamente – a Assembléia Nacional autorizou a 
construção, para uso provisório, de padrões de comprimento e massa. 
Foram confeccionados uma barra de platina pura, representando o metro, 
e um quilograma, denominado grave, na forma de um cilindro reto de 
cobre.16 Para estabelecer estes padrões, foram consideradas as medidas 
disponíveis efetuadas sobre o meridiano de Paris por Louis de La Caille em 
1740.17  

Apenas em 29 de maio de 1793, foi apresentado o mètre. O termo, 
sugerido pelo matemático Auguste-Savinien Leblond, em 1790, derivado do 
latim “metru” e do termo grego “metron”, que significam “uma medida” e 
“medir”, respectivamente. Para os submúltiplos, foram determinados os 
prefixos latinos – déci, centi, milli – e, para os múltiplos, prefixos gregos – 
deca, hecto, kilo.  

Em 8 de agosto de 1793, todas as Academias na França foram 
extintas, sendo nomeada apenas uma Comissão provisória dos pesos e 

 
16 A unidade de massa – grave – foi definida por Lavoisier, em 1793, baseando-se na nova 

medida de comprimento, sendo equivalente à massa de um decímetro cúbico de água 
destilada à temperatura do gelo fundente, tendo por base o metro que foi dividido em mil 
partes. 
17 Foi tomada como medida 5.132.430 toesas de Paris (ou toesa de Peru). Os padrões do 
metro, em cobre, foram elaborados pelo engenheiro Etienne Lenoir. 
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medidas, presidida por Borda. Através da lei de 7 de abril de 1795, o 
sistema métrico decimal foi instituído em toda  república francesa. Foi 
criado um novo metro padrão, confeccionado em platina. O sistema 
métrico compreendia:  

− mètre, como unidade de longitude; 
− are (do latim, area), como unidade derivada de superfície 

agrária; 
− litre e stere, como unidades derivadas de capacidade; 
− gramme, como unidade derivada de massa; 
− bar, como unidade derivada de pressão. 

Como já mencionado, antes de se obter os resultados das medições 
de Delambre e Méchain, foi criado um metro provisório. Era confeccionado 
em latão, equivalente a 0,512.907 toesa, e depositado no Comitê de 
Instrução Pública em 6 de julho de 1795.18 Foram fabricadas réplicas desse 
padrão para que fossem divulgadas entre a população. De fevereiro de 
1796 a dezembro de 1797, a Convenção estabeleceu que dezesseis 
estalões do metro, gravados em mármore, fossem fixados em vários locais 
em Paris para que o povo se familiarizasse com a nova medida e para sua 
difusão (figuras 23 e 24). Essa iniciativa reproduzia o que era realizado 
anteriormente, em muitos países: a fixação de determinados padrões em 
locais públicos. 

Figura 23 - Estalão do metro encontrado na Rue de Vaugirard em Paris 

 

 

 
18 O metro, em latão, foi construído pelo engenheiro Etienne Lenoir, tomando-se por base 
as medições efetuadas por La Caille, que fixou em 5.129.070 toesas a distância entre o Pólo 
e o Equador (CENDOTEC, 1990). 
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Figura 24 - Estalão do metro encontrado na Praça Vendôme em Paris 

 

 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org 

No ano de 1798 foram concluídas as medições do meridiano de 
Dunkerque a Montjuich. Definiu-se a unidade padrão de comprimento, o 
metro – a décima milionésima parte de um quarto de meridiano terrestre. 
Delambre e Méchain estabeleceram que o quarto do meridiano de Paris 
fosse equivalente a 5.130.740 toesas do Peru. O metro deveria ter um 
comprimento correspondente a 0,513074 da toesa.  

Para representar, respectivamente, o metro e o quilograma, foram 
construídos uma barra de seção retangular e um cilindro, ambos em platina 
(figura 25). Em maio de 1799, o trabalho de Louis Lefevre-Gineau (1751-
1829), definindo o a massa de um quilograma com o valor de 18.827,15 
grãos, foi concluído. 

Figura 25 - Padrão do metro e do quilograma em platina 

 

 

 

 

 

Em 1799, aconteceu uma reunião internacional: a Conferência do 
Metro com representantes de oito países. O sistema métrico decimal 
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estabelecido era prático e fácil de ser utilizado, tornando-se oficial a partir 
de 1801. Porém, as novas medidas não foram bem aceitas pela população 
francesa, embora tivesse sido verificado que, ao final do Antigo Regime, o 
povo clamava pela unificação dos pesos e medidas.  

Apesar de ser decretado o ensino obrigatório do sistema métrico 
nas escolas francesas em 2 de fevereiro de 1812, Napoleão Bonaparte, 
autorizou a construção de novos exemplares dos pesos e medidas do 
sistema aprovado, que teriam gravadas as relações com o antigo sistema. 
Posteriormente, em 28 de março de 1812, Bonaparte autoriza a utilização 
de medidas não oficiais no comércio. Assim a toesa, o aune, a libra e o 
boisseau  voltam a ser liberados. Apenas com a lei de 4 de julho de 1837, 
obriga-se a utilização do sistema métrico decimal em terras francesas, que 
ocorrerá a partir de 1840. 

Com o intuito de uniformizar as medidas, o "Comitê dos Pesos e 
Medidas e da Moeda" foi criado por um grupo de cientistas no decorrer da 
Exposição Universal de Paris no ano de 1867. Dois anos depois, aconteceu, 
em Paris, a "Convenção Internacional do Metro", tendo a representação de 
diversos países.  Apenas em 1872, esta Comissão se posicionou para que o 
"métre et kilogramme des Archives" fossem os padrões de medida de 
comprimento e massa, sendo feitas cópias equivalentes do quilograma e do 
metro, para serem sorteados para os países signatários. 

Apenas em 20 de maio de 1875, foi assinada em Paris a Convenção 
do Metro, com a adesão de vinte países19, entre eles o Brasil, na 
Conferência Internacional do Metro. Nesta data, foi criado o BIPM, Bureau 
International des Pois et Mesures (Agência Internacional para Pesos e 
Medidas) – local onde seriam depositados os padrões de medida – sendo 
constituída a CGPM, Conférence Générale de Pois et Mesures (Conferência 
Geral em Pesos e Medidas), para cuidar de todos os assuntos relativos ao 
sistema métrico.20 

 
19 Na "Convention du mètre", em 20 de maio de 1875, os países signatários foram: 
Alemanha, Argentina, Áustria-Hungria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 
França, Itália, Peru, Portugal, Rússia, Suécia/Noruega, Suíça, Turquia e Venezuela. 
20 A principal função do BIPM é cuidar da unificação das medidas físicas, sob a autoridade 
da CGPM, sendo supervisionado pelo Comitê Internacional para Pesos e Medidas. 
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O metro, definido como sendo a décima milionésima parte de um 
quadrante do meridiano terrestre – tendo como referência, a fração desse 
quadrante que liga Dunkerque, na França, à Barcelona, na Espanha, sendo 
a medida padrão uma barra de platina iridiada (10% de irídio) – foi 
depositado na Oficina Internacional de Pesos e Medidas, em Paris, em 
1889. 

Para a unidade de volume, estabeleceu-se o centímetro cúbico. Foi 
escolhida a água pura para que se pudesse definir que um centímetro 
cúbico de água pura corresponde a um grama desta substância21. Portanto, 
um grama corresponde à massa de um centímetro cúbico de água pura. Já 
o quilograma foi estabelecido como sendo a massa de um cilindro de 
platina e irídio de mil gramas22.  

Na 1a CGPM, que aconteceu em 1889, foi decidido que o segundo 
seria definido por 1/86400 do dia solar médio (ano trópico).23 

O fato de o novo sistema de medidas francês ser decimal se 
constituiu em um dos aspectos mais importantes, pois facilitava as 
reduções. Outra forte característica: todas as medidas estabelecidas tinham 
relação com o metro. 

A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o 

vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, 

 
21 O volume da água muda de acordo com a temperatura e a pressão atmosférica de cada 
local. Considerava-se que "a unidade de volume, para determinações de alta precisão, é o 
volume ocupado pela massa de um quilo-grama de água pura em sua densidade máxima e 
sob pressão atmosférica normal; este volume é chamado 'litro'" (3a CGPM, 1901). Esta 
definição foi  revogada na 12a CGPM, em 1964, com a recomendação de que o "nome litro 
não seja utilizado para exprimir resultados de medidas de volume de alta precisão". 
(Resolução 6). 
22 O Quilograma-padrão continuou sendo igual à massa do protótipo internacional, feito com 

uma liga platina-irídio, estabelecido na 1ª CGPM, 1889 e ratificada, em 1901, na 3ª CGPM. 
No entanto, no século XXI, constatou-se que a massa do cilindro de platina-irídio, havia 
diminuído cerca de 50 milionésimos de grama. Em 16 de novembro de 2018, foi aprovada a 
nova definição do quilograma pela Conferência Geral sobre Pesos e Medidas (CGPM). A 
partir de 20 de maio de 2019, a definição do quilograma está baseada em uma atribuição 
fixa da constante de Planck como 6.62607015×10−34 kg⋅m2⋅s−1. Deste modo, a definição se 

fixa em termos do segundo e do metro em um sistema consistente de unidades baseadas 

apenas em constantes físicas. 
23 Esta definição foi mudada posteriormente, pois ficou provado que a rotação da Terra é 
irregular.  
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o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico 
de medidas para a maioria dos países. A Ideologia do mundo 

moderno atingiu, pela influência francesa, as antigas civilizações 
que até então resistiam às idéias européias. Esta foi a obra da 

Revolução Francesa. (HOBSBAWN, 2002, p. 7-8). 

Toda essa empreitada pela elaboração de um sistema de pesos e 
medidas, com a finalidade de ser utilizado internacionalmente, estava 
fortemente atrelada a razões políticas.  
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PESOS E MEDIDAS NO BRASIL 

 

A partir de 1530, os portugueses iniciaram a ocupação das terras 
brasileiras e trouxeram os seus estalões de peso e medida. Todavia, como 
em outros países, padrões diferentes dos oficiais eram utilizados e se 
proliferaram ao longo dos séculos. Mas como foram definidos os padrões 
de medida portugueses? 

Desde a sua constituição como Condado Portucalense, houve um 
longo período para que se iniciasse um processo de uniformização em 
Portugal. Constatam-se algumas iniciativas e tentativas de padronização 
que nem sempre foram seguidas.  

D. Afonso IV (1291-1357) estabelece o padrão linear alna24, de 
Lisboa, para a medição dos tecidos coloridos. Posteriormente, D. Pedro I 
promove uma reforma, logo no início do seu reinado (1357/1358), 
relativamente às medidas de capacidade e massa. Instituiu-se que os 
padrões de capacidade de Santarém fossem utilizados legalmente para os 
produtos secos, bem como o peso da carne e, as demais medidas de 
massa e de volume, para líquidos, deveriam ser equivalentes às 
empregadas em Lisboa. A partir dessas determinações, com D. Pedro I, 
seriam estabelecidos os “padrões verdadeiramente nacionais” (LOPES, 
2003). 

D. João I (1357-1433) resolveu substituir os pesos de pedra por 
pesos de ferro, no ano de 1391, para serem evitadas as fraudes. No curto 
reinado de D. João II (1481–95), eram utilizados, concomitantemente, dois 
padrões de massa, o marco de Colonha e marco de Tria – variantes do 
padrão alemão, marco de Colônia, e do padrão francês, marco de Troyes. 

 
24 De acordo com Barroca (1992, p. 54-55), “o sistema de medidas utilizado no Portugal 
medieval para medir e comerciar tecidos baseava-se no Palmo, com 22 cm de comprimento, 
que se assumia como unidade-base, e nos seus dois principais múltiplos: o Côvado, por 
vezes também designado na nossa documentação mais antiga como Alna, correspondente a 
três Palmos (com 66 cm), e a Vara, correspondente a cinco Palmos (com 110 cm). (...) Para 
a venda de fitas e linhas, utilizava-se a Braça (cerca de 184 cm). 
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Com D. Afonso V (1432-1481), no seu reinado, se mantém uma 
diversidade de medidas, principalmente com a sua autorização para a 
utilização das medidas das regiões de Lisboa, Santarém, Porto, Coimbra, 
Guimarães e Ponte de Lima.   

A tentativa de uniformização mais relevante ocorreu com o monarca 
D. Manuel I (1469-1521). As Ordenações Manuelinas – do ano de 1499, 
com edição final em 1521 - estabeleciam que todos os padrões de pesos 
fossem equivalentes aos utilizado em Lisboa. A iniciativa de distribuição dos 
padrões confeccionados em bronze, em todo o território, tinha como 
finalidade promover uma reforma mais efetiva do que as tentativas 
anteriores. O conjunto completo das medidas de massa era formado de 16 
peças,entre os quais, 1 escrópulo equivalente a 1,009 g e 2 arrobas 
correspondentes a 29,3801 kg e o marco-padrão de D. Manuel I, 1 quintal 
= 58,754 kg.  

No decurso do reinado de João III (1502-1557), Rei de Portugal e 
Algarves, de 1521 até sua morte, não há registros significativos em relação 
à uniformização dos pesos e medidas. Na sua gestão, o Brasil foi dividido 
em capitanias-donatárias (hereditárias), com a efetivação de um governo 
central no ano de 1548 (BRAGA, 2002). 

Complementando o provimento anterior, a partir de 1575, as 
medidas de capacidade, também em bronze, foram distribuídas no reinado 
de D. Sebastião (1524-1578), Rei de Portugal e Algarves. Nas Ordenações 
Manuelinas, os padrões de medida para o vinho eram distintos daqueles 
utilizados para o azeite. A Reforma de D. Sebastião impõe um único padrão 
para os produtos líquidos – almude – e um único padrão para os produtos 
secos – alqueire. 

Durante o domínio castelhano, em Portugal, Felipe I de Portugal 
(Filipe II de Espanha) estabelece a escrita das Ordenações Filipinas, com o 
objetivo de reformar as Ordenações Manuelinas. Apesar de sancionada em 
1595, o Código Filipino só entra em vigor após ser impressa em 1603, já 
sob a condução de Felipe II de Portugal. Essas ordenações tinham vigor 
também no Brasil Colônia.25 

 
25 Vieira (2015) assinala que “por incrível que pareça, parte das Ordenações Filipinas 
vigoraram no Brasil até 1916, quase cem anos depois da independência, estando em vigor 
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Mesmo com as legislações, a padronização não ocorria em toda sua 
plenitude. Lopes (1998) indica que a variabilidade dos almudes era muito 
superior a dos alqueires. 

Comprovamos, no Brasil, a mesma norma estabelecida entre os 
lusitanos para as reformas do início do século XIX, inclusive mantendo se a 
libra e a canada. Essa era uma tentativa de se aproximar dos padrões 
decimais franceses, mudavam-se os estalões, mantendo-se a terminologia 
utilizada anteriormente, para não provocar reações populares, como 
veremos a seguir.26 

Quadro 1 - Unidades de comprimento, massa e volume                                               

no início do século XIX no Brasil 

 COMPRIMENTO MASSA VOLUME 

Unidade Mão-travessa  Libra Canada = 1 mão 
travessa cúbica 

Múltiplos Vara = 10 mãos-
travessas                           
Milha = 10000 mãos 
travessas 

Arroba = 10 libras                                           
Quintal = 10 arrobas                                                       
Tonelada = 10 quintais 

Alqueire = 10 canadas                       
Fanga = 10 alqueires                           
Tonel = 10 fangas 

 

Sub-
múltiplos 

Décimo = 1/10 da 
mão-travessa    

                            
Centésimo = 1/10          
do décimo 

Décimo = 1/10 da libra                
Centésimo = 1/10                     
do décimo                            
Escrópulo = 1/10                       
do centésimo                        
Centil = 1/10 do escrópulo 

Décimo = 1/10                
da canada                    
Centésimo = 1/10               
do décimo 

Fonte: Zuin (2009) 

A vinda da família real para o Brasil trouxe mudanças. Visando uma 
simplificação, D. João VI, em 1816, estabeleceu que, tanto os produtos 
líquidos, como os secos, teriam o mesmo padrão de volume - a canada; a 
libra, para o peso e mão-travessa para o comprimento, esta última 

 
no Brasil mesmo depois de revogadas em Portugal 5 em meados do século XIX.” Além 
disso, “alguns dos paradigmas ou a visão de mundo que as imantavam permanecem ainda 
hoje na sociedade brasileira” – estas seriam questões ligadas ao Direito. 
26 Com estes novos padrões, a vara correspondia a 10 mãos-travessas, uma milha 
correspondia a 100 varas; dez canadas perfaziam um quintal e um escrópulo equivalia ao 
milionésimo de uma libra.  Esta última, definida como a massa da água destilada contida no 
cubo da mão travessa. 
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correspondente a dez centímetros. Estabeleciam-se, neste contexto, 
equivalências com as medidas decimais francesas, porém, sem adoção da 
sua nomenclatura. 

Figura 26 - Conjunto de medidas de capacidade e massa                                              
da reforma de D. João VI 

 

 

Após a independência do Brasil, foi promulgada a constituição de 
1824, que preconizara a determinação do peso, valor, inscrição, tipo de 
denominação das moedas, assim como o padrão dos pesos e medidas. 
Porém, nada foi feito efetivamente. 

As medidas, consideradas oficiais no país, na segunda metade do 
Oitocentos, tinham determinadas relações entre si (quadro 2). 
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Quadro 2 - Medidas de comprimento, massa e volume                                               

da segunda metade do século XIX no Brasil 

 COMPRIMENTO MASSA VOLUME 

Unidade Vara = 5 palmos Marco  Canada para líquidos                                                               
Alqueire para secos 

Múltiplos Braça = 2 varas                              
Milha = 841 ¾ braças 

Tonelada = 13  1/2 quintais                   
Quintal = 4 arrobas                                      

Arroba = 32 libras =                
64 marcos                                   
Libra = 2 marcos 

Almude = 12 
canadas 

Moio = 60 alqueires 

Sub-
múltiplos 

Palmo = 8 polegadas                          
Polegada = 12 linhas                            
Linha = 12 pontos 

Onça = 1/8 Marco                                 
Oitava = 1/8 Onça                                          
Grão = 1/72 Oitava 

Quartilho = 1/4 de 
canada 

Quarta = 1/4 de 
alqueire 

Fonte: Zuin (2009) 
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A ADOÇÃO DO SISTEMA MÉTRICO DECIMAL NO BRASIL 
 

Cândido Baptista Oliveira, professor de Matemática foi um dos 
principais personagens no Brasil a se empenhar na implantação do sistema 
métrico decimal no país. Como deputado do Rio Grande do Sul, em 1830, 
apresentou, na Câmara dos Deputados, o seguinte projeto para a adoção 
imediata do sistema métrico francês no país: 

A Assembléia Geral Legislativa decreta: 

Art. 1º: O actual systema legal de pesos e medidas será 

substituído em todo o Imperio pelo systema metrico adoptado por 

lei e actualmente usado em França. 

Art. 2º: É o governo autorisado para mandar vir de França os 
necessários padrões desse systema e a tomar todas as medidas 

que julgar convenientes a bem da prompta fácil e geral execução 

do artigo antecedente.                                                         

Paço da Câmara dos Deputados, 12 de junho de 1830.    

    Cândido Baptista de Oliveira 

No entanto, sua proposta não teve respaldo dos demais deputados. 
Convencido da superioridade do sistema métrico decimal, Baptista Oliveira 
passou a escrever um compêndio de Aritmética destinado ao ensino 
primário, publicado em 1832, no qual incluía um apêndice sobre o sistema 
francês de pesos e medidas. A obra teve outra edição em 1842, foi 
publicada em partes na Revista Guanabara e uma edição posterior em 
1863. A intenção do autor era difundir o novo sistema entre professores e 
público em geral (ZUIN & VALENTE, 2005). 

Em 8 de janeiro de 1833, Baptista Oliveira foi nomeado membro de 
uma comissão, que deveria rever o sistema medidas e o sistema 
monetário adotados no Brasil. O trabalho da comissão, da qual também 
participavam o Marechal Francisco Cardoso da Silva Torres – inspetor 
geral da Caixa de Amortização – e Ignacio Ratton – um importante 
negociante da Praça do Comércio do Rio de Janeiro. À equipe se incumbia 
a missão de elaborar um sistema que buscasse uma uniformização em 
todo Império brasileiro (OLIVEIRA, 1863).  
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Figura 27 - Fronstispício do Compêndio de Arithmetica de Baptista Oliveira 

 

Fonte: Oliveira (1863) 

A comissão apresentou um sistema que se pautava no estabelecido 
em Portugal em 1813. A vara estava redefinida sendo equivalente a 
1,109m do comprimento do pêndulo que bate segundos sexagesimaes de 
tempo no Rio de Janeiro na latitude de  22o – 54’ – 10’’. (CAVALCANTI, 
1907).  

Baptista Oliveira elaborou uma tábua de equivalências entre as 
unidades do sistema métrico decimal e a vara, o marco, a libra e as demais 
unidades vigentes, no país, naquela época. Assim, o sistema francês de 
pesos e medidas seria apresentado como um padrão de conversão.  

A proposta era de que fosse adotada a vara do commercio 
correspondente a 11/10 do metro francês, como medida de comprimento; 
como unidade de massa, o marco, de tal forma que uma arroba 
correspondesse a 64 marcos. Para líquidos, a canada equivalente a 128 
polegadas cúbicas e, para secos, o alqueire igual a 1744 polegadas cúbicas. 
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Manter-se-ia a légua de sesmaria para a légua terrestre27 equivalente 
a 3000 braças. Para as medidas agrárias, a geira, equivalente a 400 braças 
quadradas.  

O Senado elaborou um projeto no qual se estabelecia a uniformização 
dos pesos e medidas no Império do Brasil e, para isso, os padrões de 
referência seriam os depositados na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
Deste modo, a proposta da Comissão do Ministério da Fazenda, formada 
em 1833 por Batista Oliveira, Ratton e Silva Torres, não foi adotada. Ficou 
instituído que a vara, o marco, a canada e o alqueire continuariam como 
unidades padrão, sem fazer qualquer relação com o metro. As repartições 
da Fazenda das Províncias e as Câmaras Municipais deveriam receber os 
padrões fixados. Eram previstos a aquisição de um padrão do metro, 
confeccionado na França, e o estabelecimento da relação entre o metro e a 
vara.  

Houve uma nova publicação do livro Aritmética de Batista Oliveira em 
1843, sendo o mesmo editado, em partes, na Revista Guanabara a partir 
de 1850. O autor continuou sua campanha em favor do sistema métrico 
decimal, publicando artigos sobre metrologia na Revista Brazileira: jornal 
de sciencias, letras e artes, em edições entre os anos de 1857 e 1861. 
Outra tentativa, para obter novos adeptos, comparece no seu artigo de 12 
de dezembro de 1859, publicado no Jornal do Comércio, no qual defendia a 
adoção dos pesos e medidas decimais no Brasil. Através do apêndice sobre 
o sistema métrico decimal, em seu livro de Aritmética, julgamos que 
Baptista Oliveira buscava não apenas levar um novo conhecimento para os 
professores, mas mudar as mentalidades. 

O imperador D. Pedro II convocou Antônio Gonçalves Dias, Giacomo 
Raja Gabaglia e Guilherme Schuch de Capanema para participarem da 
Exposição Universal, realizada em Paris, no ano de 1855. Os três 
componentes tinham a incumbência de representarem o Brasil também na 
reunião internacional, na qual seria discutida a implantação do sistema 
métrico francês.  Em 24 de maio de 1860, os membros dessa comissão 
encaminharam a D. Pedro II um parecer com a indicação da implantação 
do sistema métrico decimal no país; através dessa proposta, o sistema 
vigente seria substituído, gradativamente, em cinco anos.   

 
27 Utilizava-se a légua terrestre ordinariamente dividida em meios, terços, quartos de légua. 
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Como vimos, anteriormente, essa não era a única pressão para 
adoção do sistema métrico; meses antes, Baptista Oliveira, que fora 
professor de D. Pedro II e mantinha com o monarca estreitas relações, já 
havia publicado no Jornal do Comércio um artigo no qual propunha a 
reforma metrológica, porém, num prazo de dez anos.  Verificamos que a 
proposta de Oliveira foi a aceita. Depois de várias discussões sobre os 
pesos e medidas no país, dos prós e contras, no ano de 1862, foi 
promulgada a Lei Imperial n. 1157, assinada por D. Pedro II, a qual 
estabelecia a reforma: 

 

Art. 1o – O actual systema de pesos e medidas será substituido em 
todo o Imperio pelo systema metrico francez na parte con-cernente às 

medidas lineares, de superficie, capacidade e peso. 

Art. 2o – É o Governo autorisado para mandar vir de França os 
necessarios padrões do referido systema, sendo alli devidamente 

aferido pelos padrões legaes; e outrossim para dar as provi-dencias 

que julgar convenientes a bem da execução do art. precedente, sendo 

observadas as disposições seguintes: 

§1o – O Systema Metrico substituirá, gradativamente o actual 

systema de pesos e medidas em todo o Império, de modo que em 

dez annos cesse inteiramente o uso legal dos antigos pesos e 

medidas. 

§2o – Durante este prazo as escolas de instrução primaria, tanto 

publicas como particulares, comprehenderão no ensino de 

arithmetica a explicação do systema metrico comparado com o 

systema de pesos e medidas actualmente em uso.  

§3o – O Governo fara organisar tabellas comparativas que facilitem 

a conversão das medidas de um systema nas de outro, devendo as 

repartições publicas servir-se dellas em quanto vigorar o actual 

systema de pesos e medidas. 

Art. 3o – O Governo, nos regulamentos que expedir para execução 

desta Lei, poderá impôr aos infractores a pena de prisão até um mez 

e multa de 100$000 [cem mil réis].  

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir 
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e guardar tão inteiramente como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a 

faca imprimir, publicar e correr. (BRAZIL, 1862). 

Como pode ser verificado, pelo segundo parágrafo do artigo 2, as 
escolas públicas e particulares de nível primário passariam a ensinar o 
sistema métrico decimal, comparando-o com o sistema que se utilizava 
naquela época. Esta seria uma maneira de se iniciar o processo de difusão 
dos padrões métricos e de formar os futuros cidadãos preparados para 
operar com as novas medidas.  

A imposição legislativa, a princípio, não deveria trazer grandes 
problemas porque já existiam no mercado editorial livros de Aritmética que 
já incluíam o sistema francês de pesos e medidas. Podemos citar os 
compêndios, publicados no país, de Cândido Batista Oliveira, a partir de 
1832, e também de José Joaquim D’avila, editado em 1856, além de textos 
didáticos franceses e também portugueses, os quais já circulavam no país, 
em virtude de o sistema métrico decimal ter sido adotado em Portugal em 
1852. As publicações existentes contendo o sistema métrico, entretanto, 
não seriam suficientes e nem resolveriam o grande problema que se fixava 
para o cumprimento da lei. Em primeiro lugar, as obras não eram 
acessíveis a todos os professores. Em segundo lugar, o sistema métrico 
demandava outros conteúdos não ensinados nas escolas primárias e, de 
certa forma, desconhecidos pelos professores: as frações e números 
decimais (ZUIN, 2007, 2009). 

O que se verifica, na prática, é que a escolarização do sistema 
métrico decimal e a sua utilização em nível mais amplo, no Brasil, não se 
efetivaram na escala pretendida pelo governo. O prazo de dez anos para a 
plena substituição do antigo sistema não foi suficiente. Entre outros 
empecilhos havia as ligações culturais com os padrões de medida antigos 
aliada à resistência em não adotar os novos padrões; questões de ordem 
política, rechaçando os padrões franceses; a grande extensão territorial do 
país, que imprimia dificuldades para a divulgação do sistema decimal de 
pesos e medidas em todo o Império brasileiro.  

Com a promulgação da Lei Imperial n. 1157, passaram a ser utilizadas 
diversas tabelas de conversão, das quais apresentaremos, apenas, as 
referentes às medidas de massa, de comprimento e capacidade para 
líquidos e cereais (quadros 3 e 4).  
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Quadro 3 - Medidas de capacidade para líquidos e cereais                                                                     

com equivalência às medidas do sistema métrico decimal 
Medidas de capacidade                         

para líquidos 
Medidas de capacidade                    

para cereais 

Medidas antigas Equivalência 
em litros 

Medidas 
antigas 

Equivalência 
em litros 

Pipa 479,16 Moio 217,2 

Canadá ou medida 2,662 Alqueire 36,27 

Quartilho ou garrafa 0,6655 Quarta 9,07 

Martelinho 0,166375 Selamim 2,27 

Tonel = 2 pipas 958,32  

Fonte: Zuin (2009) 
 

Quadro 4 - Medidas de comprimento e peso                                                                                                
com equivalência às medidas do sistema métrico decimal 

 
Medidas de Comprimento Medidas de Peso 

Medidas 
antigas 

Equivalência 
em metros 

Medidas 
antigas 

Equivalência 
em kilogramas 

Braça 2,2 Tonelada 793,24 

Vara 1,1 Quintal 58,76 

Pé 0,33 Arroba 14,69 

Palmo 
craveiro 

0,22 Libra 0,45905 

Pollegada 0,0275 Marco 0,229525 

Linha 0,0023 Onça 0,0286906 

Côvado 0,67375 Oitava 0,003586 

  Grão 0,00005 

Fonte: Zuin (2009) 
 

O metro era tomado como 10/11 da unidade de comprimento mais 
utilizada, a vara. 

A correspondência entre as medidas antigas era algo, normalmente, 
já apreendido pela população e, em geral, utilizado de uma forma natural, 
embora muitas comunidades ou determinados grupos isolados, ainda 
fizessem uso de padrões não oficiais. Os alunos deveriam decorar as 
equivalências entre as medidas antigas e, com a oficialização do sistema 
métrico decimal, ainda assimilarem as novas correspondências. 

É necessário ressaltar que houve protestos no Brasil, conhecidas 
como Revolta do Quebra-Quilos, um levante popular. Contudo, as 
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insatisfações que geraram as manifestações não estavam concentradas 
apenas na negativa da implementação dos novos pesos e medidas no país, 
havia também o descontentamento em relação aos impostos; à Lei do 
Recrutamento Militar n. 2.556, editada em setembro de 1874; a uma nova 
determinação sobre o registro civil dos casamentos, nascimentos e óbitos; 
à realização do Primeiro Censo Nacional. Os comerciantes deveriam 
comprar ou alugar os novos padrões. O “imposto do chão”, não aceito pelo 
povo, implicava no aumento do preço as mercadorias que eram vendidas 
nas feiras locais.  

O primeiro movimento ocorreu na Paraíba, em 14 de novembro de 
1874. Os revoltosos entravam nos estabelecimentos, quebravam os 
padrões de pesos e medidas franceses, inutilizavam as balanças. Houve um 
incêndio no cartório, a soltura de presos da cadeia e a morte de dois 
funcionários, um deles o chefe dos pesos e medidas.  

As manifestações sucederam, entre 1847 e 1876, em vilas, cidades ou 
povoações de províncias do Brasil, entre elas, os estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Rio de Janeiro. Muitos líderes foram presos, mas alguns impostos foram 
suspensos e, desta forma, o movimento teve um ganho (SECRETO, 2011). 

D. Pedro II, em 1875, enviou representantes brasileiros à Conferência 
Internacional do Metro. O Brasil foi um dos vinte países a assinar, em Paris, 
a Convenção do Metro. No entanto, houve um desligamento da Comissão 
e, por este motivo, o país não recebeu as cópias do metro e do quilograma, 
que seriam os protótipos nacionais brasileiros.  

Apenas em 1921, o país renovou sua adesão, obrigando-se a uma 
contribuição anual de 6247 francos-ouro à Agência Internacional para 
Pesos e Medidas – BIPM. Dez anos depois, o Brasil voltou a se desligar da 
BIPM. Apenas em 1935, teve início a elaboração de um projeto para a 
regulamentação do sistema de medidas. Mais três anos transcorreram para 
que fossem estabelecidas as bases para a adoção definitiva do sistema 
métrico decimal, o que culminou em 1953, quando o Brasil aderiu à 
Conferência Geral dos Pesos e Medidas – CGPM, durante a presidência com 
Getúlio Vargas. Esses fatos indicam problemas de ordem política que se 
estenderam por quase 100 anos (ZUIN, 2016). 
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Em 1960, o Brasil participou da XI CGPM, que criou o Sistema 
Internacional de Unidades – SI – um conjunto de definições, ou sistema de 
unidades, com o objetivo de padronizar as medições.  

Foram determinados novos padrões de medida, adotados no Brasil, 
em 1961, ano em que foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 
Apesar de o Brasil ser um dos países participantes da XI CGPM, realizada 
em 1960, que instituiu o SI, apenas oito anos mais tarde, através do 
Decreto n. 63233, de em 12 de setembro de 1968, foi adotado oficialmente 
o SI no Brasil (ZUIN, 2016). 
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MEDIDAS NÃO OFICIAIS EM USO NO BRASIL 

 

Em pleno século XXI, ainda ocorre a utilização das medidas antigas 
no país? 

Oficialmente, o Brasil segue o Sistema Internacional de Unidades - SI. 
Mas o que acontece entre os pequenos produtores, comerciantes, nas 
feiras e nas lides cotidianas da população de um país com dimensões 
continentais? As balanças continuam sendo um instrumento não acessível 
para muitos. As alternativas para suprir as medidas de massa oficiais 
surgem no comércio informal e mesmo no comércio formal. 

As práticas socioculturais irrompem dos mais variados contextos e 
locais. A originalidade na definição de um padrão de medidas é um ponto 
forte. Utensílios domésticos, garrafas pet, potes são adaptados e se tornam 
uma medida comum em algumas comunidades. Da mesma forma que na 
origem dos padrões de medida há milênios, quando a precisão não era algo 
questionado, nos casos observados nos dias atuais, a compra e venda se 
estabelecem sem conflitos ou questionamentos.  

Zuin & Sant’Ana (2017) indicam outra realidade, distante do SI, no 
interior de Minas Gerais. Alguns povoados surgiram nos Setecentos em 
função da mineração do ouro e extração de diamantes em Minas Gerais. Os 
padrões de medidas legais eram os portugueses, porém, esses conviviam 
com os padrões locais. Em sua investigação, comprovaram que cidades da 
rota da Estrada Real têm diversos grupos que ainda seguem utilizando 
medidas de capacidade da época do Brasil-Colônia.  

Essas medidas são as que verificam, por exemplo, o volume de 

cereais como a quarta, ½ quarta, oitava, oriundas da Reforma D. 
Sebastião, no século XVI, em Portugal. Outras medidas não-oficiais, 

como o prato, também são encontradas. Essas medidas são familiares 

àqueles que trabalham nos moinhos, às pessoas que levam o milho 
para moer ou as que compram canjiquinha ou fubá, diretamente do 

moleiro ou nas feiras. (ZUIN & SANTANNA, 2017, p. 75). 

Zuin & Sant’Ana (2017) ainda constataram a existência de diversos 
moinhos de água em localidades da Estrada Real que fazem a moagem do 
milho utilizando a quarta de alqueire, a meia quarta e o prato. A venda 
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também se dá com a utilização dessas medidas. Essa prática, estabelecida 
há centenas de anos, permanece inalterada e é um traço da tradição e 
cultura da população. Na região, feirantes sem balança e um comércio que 
faz uso de diferentes medidas não oficiais prosseguem sem quaisquer 
objeções por parte dos consumidores. O fubá vendido na medida “prato”, o 
balde de mangas, uma garrafa pet cortada para outro produto alimentício, 
tudo na mais perfeita ordem e harmonia para os compradores e para os 
vendedores. 

Figura 28 - Moinho d’agua e a moagem do milho, Minas Gerais 

 

Foto: Elenice Zuin 

Figura 29 - A medida “prato” utilizada em localidades da Estrada Real, MG 

 

Foto: Elenice Zuin 
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O hábito de não se ter a balança como definidora da venda de vários 
gêneros alimentícios é algo difundido em todo o país, compram-se os 
maços de couve, cebolinha, salsinha, coentro, orégano e outros temperos. 
Em muitos locais, bananas, maçãs e outras frutas ainda são vendidas por 
dúzias, o que também ocorre com os ovos. Ao consultar a tabela de 
“Preços médios das Compras Públicas da Agricultura Familiar por 
municípios da RM de São Paulo, de março a  maio de 2019”, observa-se a 
venda por dúzia da banana, limão e tangerina Ponkan. Muito comum 
também a venda de um saco de laranjas ou batatas. Em Minas Gerais, 
mesmo em sua capital, Belo Horizonte, a jabuticaba é comercializada 
informalmente tendo como unidade de medida uma lata de óleo.  

Outras pesquisas apontam o emprego de medidas não oficiais em 
outras localidades do Brasil. Na região do Vale do Jequitinhonha, também 
em Minas Gerais, Costa (1998) se deparou com a meia quarta e o prato da 
as mesmas unidades que Zuin & Sant’Ana (2017) encontraram na região da 
Estrada Real. No Vale do Jequitinhonha, as ceramistas confeccionam 
utensílios de barro, cujo volume é igual a meia quarta, correspondendo a 
18 litros. A medida prato, ou celamin, é utilizada para cereais. São de uso 
comum a meia quarta (uma lata) e meia quarta (seis pratos), além do 
quartilho e da neta.  

Corrêa (2015) sinaliza que em mercados e feiras da cidade de Belém, 
vários produtos são vendidos por litro: castanha do Pará, farinha de 
mandioca, a tapioca, camarão. Para a pimenta de cheiro, o litro, ou copos 
descartáveis de 100 ml ou 200 ml. Há a comercialização de pacotes de 
legumes. O coco é vendido por unidade, bem como o mamão, que também 
é comercializado em caixas contendo de 3 a 5 unidades. Essa prática da 
venda por unidade de alguns produtos é difundida em todo o país. Assim, 
se constata, que não existe o uso da balança em diversas ocasiões e 
mesmo em grandes estabelecimentos comerciais. 

Em um passeio pelo mercado Ver-o-peso, em Belém, verifica-se que o 
paneiro, um cesto da palha do açaizeiro, com capacidade 15 kg, é a 
medida utilizada para a venda do açaí. A farinha de mandioca é 
comercializada por litro, como também se confirma a venda do litro de 
camarão e aviú (pequeno camarão, encontrado na foz dos grandes rios 
amazônicos) bem como a castanha, corroborando Corrêa (2015a) (figuras 
30 e 31). 
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Figura 30 - Camarão e aviú vendidos na unidade litro                                                          

no Mercado Ver-o-peso, Belém do Pará 

 

Fonte: /www.matraqueando.com.br 

Figura 31 - Castanha vendida na unidade litro                                                        

no Mercado Ver-o-peso, Belém do Pará 

 

Fonte: /www.matraqueando.com.br 

Para a comercialização de bebidas, como vinhos, a medida "garrafa" 
possui, em geral, 750 mililitros. Os recipientes dos óleos utilizados para 
alimentação, de consumo familiar, possuem 900 mililitros. Então, essas 
também poderiam ser tomadas como outra unidade de capacidade em 
contextos próprios. 
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É muito comum que as medidas agrárias relativas à área não sejam 
decimais. Essa prática deriva dos séculos passados. O alqueire, que era 
uma medida de volume para secos, tornou-se a designação para a área de 
terra necessária para o de plantio de sementes. 

O Alqueire, como uma medida de superfície, tinha variações e se 
estabeleceu de formas distintas nos estados brasileiros e com mais de uma 
variação em um mesmo estado. Os terrenos eram medidos no seu 
comprimento e largura por braças, outra medida antiga. Há designações 
específicas como alqueire mineiro equivalente a 48.400 m2, enquanto o 
alqueire paulista  vale a metade, ou seja, 24.200 m2. Ainda, temos 
o alqueire baiano, 96.800 m2; o alqueire do norte, 27 225 m2, e o alqueire 
goiano, também denominado alqueirão, que corresponde a 193.600 m2.  

Em uma reportagem, sobre o plantio da soja em Boa Esperança, na 
região Centro-Oeste paranaense, há a informação da colheita de 140 sacas 
de soja em média, numa área de 128 alqueires de plantio.  

Silva & Mendes (2016) citam a utilização do alqueire mineiro ou 
geométrico medido em braças em assentamentos rurais no Maranhão. A 
braça corresponde a 2,20m. Para o plantio, empregam a “linha de roça”, a 
qual equivale a uma quadra (um lote quadrado com 25 braças de lado). 

Todas essas evidências nos indicam que medidas não oficiais estão 
em todas as localidades, como nos tempos antigos, convivendo com as 
medidas oficiais. Ou por força da herança, tradição e cultura ou pelas 
formas criativas e sui generis para se estabelecer “novos” padrões, 
estamos rodeados por medidas não legalizadas pelo poder público, mas 
validadas pela população. Esses padrões não oficiais e não oficializados se 
estabelecem em circunstâncias particulares, segregadas em pequenos 
grupos, contudo, podem ganhar dimensões mais amplas e se difundir de 
uma forma generalizada. Em várias situações, vendedores e compradores 
têm a palavra final para legitimar os muitos sistemas de pesos e medidas 
paralelos já utilizados, os que se constituem e os que serão concebidos no 
futuro.  

O SI é oficial na maioria dos países, com exceção dos Estados 
Unidos, Libéria e Myamar. Embora o Reino Unido tenha optado pela 
adoção do SI, ainda continua utilizando o seu antigo padrão de medidas. 
E, deste modo, seguimos com a unidade a milha, do sistema imperial 
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inglês. A milha foi padronizada em 1959, com a correspondência de 
1,609344 km, ou 5.280 pés. O barril é utilizado como unidade de medida 
de volume para o petróleo cru, porém a variação desta unidade é grande, 
de 100 litros a 200 litros, dependendo da do país. Na aviação, para 
determinar a altura da aeronave até o solo, utiliza-se a antiga unidade pé, 
equivalente a 30,48 centímetros. A arroba é empregada para mensurar a 
massa de animais, sendo uma arroba igual a 15 kg. O grande uso da 
polegada fez com que fosse definida em função do metro, estabelecida 
como 25,4 mm.  

Para as aulas de Matemática, a história dos pesos e medidas e os 
contextos dos pesos e medidas praticados regionalmente, ou em outras 
localidades, podem ser tomados como pontos de partida para a elaboração 
e desenvolvimento de projetos interdisciplinares.  Essa ação permite traçar 
elos entre as práticas sociais e os saberes escolares, dando maior 
significado para os conteúdos praticados em sala de aula, sendo este um 
dos desafios da Educação – aproximar teoria e prática, viabilizar novas 
formas de apresentação e discussão sobre o saber sistematizado, de 
maneira reflexiva e crítica. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

1 - Verificar quais as medidas não oficiais que são utilizadas na sua 
comunidade, cidade ou localidades próximas. Fazer uma correspondência 
dessas medidas com as do Sistema Internacional de Unidades.  

2 – Discutir sobre as vantagens e desvantagens de padrões de medidas 
não oficiais. 

3 – A figura ao lado é uma ânfora do grupo Haltern 70, 
em exposição no Museu Arqueológico de Barcelona, 
Espanha. O termo Haltern 70 se refere às setenta peças 
de cerâmicas, encontradas até 1908, pelo arqueólogo 
alemão Siegrfried Loeschcke no Norte da Alemanha. Essas 
ânforas se constituem nos tipos mais comuns descobertos 
no litoral do noroeste da Península Ibérica. Os estudos 
indicam que eram utilizadas para transportar vários 
produtos, entre eles, vinho, azeitonas em conserva e 
muria (um preparado de peixe). O volume das ânforas 
correspondia a cerca de 30 litros. Com base nestas 
informações, elabore questões que podem ser utilizadas 
nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental e Médio.  

4 - Verificar a existência de vasos de cerâmica, cestos de palha, ou outro 
material, em sua região, que podem ser utilizados em sala de aula como 
unidade de volume e elaborar as tabelas de comparação com o litro, seus 
múltiplos e submútiplos ou com outras unidades antigas. 

5 – Escolher ou criar um padrão de medida de comprimento arbitrário e 
elaborar as tabelas de comparação com o metro, seus múltiplos e 
submútiplos. 

6 - Estabelecer um padrão de medida de massa arbitrário e organizar 
tabelas de comparação com o quilograma, seus múltiplos e submútiplos. 

7 - A partir do quadro 5, com indicações de medidas de superfície agrária 
nos vários estados, estabelecer mais formas de comparação utilizando 
outras unidades dos múltiplos e submútiplos do metro. 
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Quadro 5 – Medida de superfície agrária nos vários estados do Brasil 

Designação Braças Metros Hectares Estados 

Alqueire 50 × 50 110 × 110 1,21 MS, SP 

Alqueire 50 × 75 110 × 165 1,82 MG, MT 

Alqueire 

do Norte 
75 × 75 165 × 165 2,72 Quase todos 

Alqueire 75 × 80 165 × 175 2,90 MG 

Alqueire 79 × 79 173,8 × 173,8 3,02 MG 

Alqueire 80 × 80 176 × 176 3,19 ES, MG, SP 

Alqueire 75 × 100 165 × 220 3,63 MG, RJ 

Alqueire 100 × 150 220 × 330 7,26 MG 

Alqueire 

Paulista 
50 × 100 110 × 220 2,42 

ES,  GO MA, MG, MT, 

PE, PB, PR, RO, SC, 

SP, RS   

Alqueire 

Mineiro 
100 × 100 220 × 220 4,84 

AC, BA, ES, GO, MG, 
MT, RJ, RN, RS, SC, 

TO, Brasília. 

Alqueire 

Baiano 
100 × 200 220 × 440 9,68 MG, MT 

Alqueirão/ 

Alqueire 

goiano 

200 × 200 440 × 440 19,36 BA, GO, MG   

Fonte: Adaptado da Tabela de medidas agrárias não decimais do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 
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8 – A norma brasileira NBR 13377 (Medida do corpo humano para 
vestuário) – da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do ano 
de 1995, estipulava regras para realizar a confecção de saias, calças, 
bermudas, shorts e outras roupas femininas baseadas no diâmetro cintura. 

A recomendação era de que fosse realizada a medição circunferencial da 
cintura com fita métrica, de forma horizontal, passando pelo ponto mais 
côncavo da cintura. Foi estabelecida a seguinte tabela referencial para 
confecção das peças: 

Medida da cintura                       
(cm) 

60 64 68 72 76 80 84 88 92 

Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

PP P M G GG 

Para a confecção das camisas sociais masculinas, a medida referencial é o 
pescoço. Pela NBR 13377, deveria se efetuar, com a fita métrica, a medida 
circunferencial acima da sétima vértebra cervical na parte de trás do 
pescoço e, na frente, na depressão da faringe. A tabela indicada era a 
seguinte: 

Medida do 
pescoço                       

(cm) 

 
33 

 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 

Tamanhos 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

a) Faça uma discussão sobre as medidas indicadas nessas tabelas.  

b) Quais os pontos positivos e negativos das tabelas? 

OBSERVAÇÃO: Atualmente, para a confecção de roupas, a norma mais 
recente é a ABNT NBR ISO 7250-1:2010. 

9 – As sementes oleaginosas possuem diversos nutrientes; são ricas em 
proteínas, potássio, vitamina C, vitamina E, a qual participa da formação de 
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glóbulos vermelhos no sangue e do tecido muscular, e também é um 
oxidante. Várias delas também possuem minerais, como cálcio, ferro, 
magnésio e zinco.  

A partir dos dados do quadro abaixo, verifique a quantidade de calorias em 
uma porção de 100 gramas de cada um dos alimentos listados. 

 

Quadro 6 - Alimentos - Medida equivalente a 1 porção = 70 Kcal 

Alimento gramas Medida caseira 

Amendoim 10 12 unidades 

Amêndoa torrada 9 9 unidades 

Castanha de caju torrada 10 4 unidades 

Castanha do Brasil 9 2 unidades 

Gergelim (semente) 9 1 colher das de sobremesa 

Linhaça (semente) 11 1 colher das de sobremesa 

Pinhão cozido 31 8 unidades 

Noz (crua) 9 2 unidades 

 
Fonte: http://redesans.com.br 
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