
MEDIDAS DE COMPRIMENTO 
 Deste os tempos passados os povos criavam seu método próprio de unidades de 
medidas. Cada um, desta forma, tinha seus próprios métodos de medição. 
  Com o comércio crescente e em expansão na época, ficava cada vez mais 
complicado operar com tamanha diversidade de sistemas de medidas e a troca de 
informações entre os povos era confusa. 
  Assim foi necessário que se adotasse um “sistema padrão” de medidas em suas 
respectivas grandezas. 
 Então no ano de 1971,  um grupo de representantes de diversos países  reuniu-se para 

discutir a forma de adotar um sistema de medidas único que facilitasse a troca de informações entre os povos. Foi 
desenvolvido o sistema métrico decimal. 

O METRO 
  O termo “metro” é oriundo da palavra grega “métron” e tem como significado “o que mede”. 
 Estabeleceu-se no princípio que a medida do “metro” seria a décima milionésima parte da distância entre 
o Pólo Norte e Equador, medida pelo meridiano que passa pela cidade francesa de Paris. O metro padrão foi 
criado no de 1799 e hoje é baseado no espaço percorrido pela luz no vácuo em um determinado período de 
tempo. 

AS PRIMEIRAS MEDIÇÕES 
  No mundo atual, temos os mais diversos meios e instrumentos que permitem ao homem moderno medir 
comprimentos. Porém nem sempre foi desta forma, há 3.000 anos, quando não se existia os recursos atuais, 
como o homem fazia para efetuar medidas de comprimentos? 
 Esta necessidade de medir espaços é tão antiga quanto à necessidade de contar. Quando o homem 
começou a construir suas habitações e desenvolver sua agricultura e outros meios de sobrevivência e 
desenvolvimento econômico, que se fazia necessário medir espaços, então houve ai a necessidade de se medir 
espaços. 
 Desta forma, para medir espaços o homem antigo, tinha como base seu próprio corpo, por isto que 
surgiram: polegadas, a braça, o passo, o palmo. Algumas destas medidas ainda são usadas até hoje, como é o caso 
da polegada. 

MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS DO METRO 
  
 Como o metro é a unidade fundamental do comprimento, existem evidentemente os seus respectivos 
múltiplos e submúltiplos.  
  Os nomes pré-fixos destes múltiplos e submúltiplos são: quilo, hecto, deca, centi e mili. 
 Veja o quadro: 

 
  
 Os múltiplos do metro são usados para realizar medição em grandes áreas/distâncias, enquanto os 
submúltiplos para realizar medição em pequenas distâncias. 
  No caso de haver necessidade de fazer medições milimétricas, onde a precisão é fundamental, podem-se 
utilizar as seguintes medições: 

  
  No caso de haver necessidade de fazer medições 
astronômicas, pode-se utilizar a seguinte medição: 

 
 Ano-Luz é a distância percorrida pela luz em um ano.  

Fonte: http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/jorgeasantos/matematicaconcursos010.asp 


