
Compras numa mercearia 

As velhas mercearias ainda resistem aos tempos modernos, e são hoje locais 

emblemáticos nas cidades pois apresentam um serviço mais personalizado aos seus 

clientes. No Funchal, podemos apreciar o processo de pesagem de alguns artigos, por 

exemplo, o sabão azul em barra, com a forma de paralelepípedo é cortado conforme a 

necessidade do cliente cujo peso do produto é confirmado numa balança mecânica. 

Ao pesarmos um artigo numa balança de dois pratos, teremos de saber juntar os 

pesos em forma de cilindros (figura 1) ou troncos de pirâmides (ver figura 2), colocando-

os num dos pratos da balança, o artigo no outro prato e quando o fiel estiver equilibrado, 

obtemos o valor da pesagem. 

                    

                                                                                                            Figura 2 

Quantos pesos teremos de ter no mínimo, e qual o seu valor em gramas, para 

poder obter o equilíbrio da balança na pesagem de um artigo? Deixo o leitor procurar a 

resposta a esta pergunta e sugiro a visita a uma mercearia nas proximidades da sua 

moradia. 

Ainda podemos ver um tipo de balança com um 

mostrador com diferentes escalas de medição, como 

forma de obter mais precisão na pesagem dos artigos e 

nelas só havia um prato. Neste tipo de balança de um 

só prato já não era necessário colocar pesos, poupando 

tempo na pesagem dos artigos, mas o vendedor teria 

de saber ler as diferentes escalas de medida no 

mostrador (ver figura 3).  

Ao observar a escala com números de maior tamanho, registamos a vermelho, ¼ 

(um quarto), ½ (meio), ¾ (três quartos), 1 (um) e 1 ¼ (um e um quarto), valores muito 

comuns nas compras nas mercearias. Os valores ¼, ½, ¾ são designados por números 

fracionários ou frações (o número escrito acima do traço oblíquo chama-se numerador 

e o outro número é designado por denominador) e 1 ¼ é conhecido por numeral misto 

(é a adição da unidade com a fração um quarto). As frações ¼, ½ e ¾ podem ser 

representadas, respetivamente, pelos números decimais 0.25, 0.5 e 0.75.  
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No segundo ciclo, os alunos têm de saber adicionar e subtrair duas frações com 

denominadores de igual valor ou não, cuja tarefa nem sempre é bem conseguida quando 

as frações têm denominadores diferentes. Uma forma de ajudar os alunos com 

dificuldades a operar com frações é utilizar aplicações digitais para telemóvel com 

sistema Androide. Por exemplo, a APP “Frações passo a passo” pode ser obtida em 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsstepbystep. 

Abaixo está ilustrado na figura 4, como o aluno pode aprender a adicionar as duas 

frações 
1

2
(área da região vermelha) e 

2

5
 (área da região azul), ao clicar nas respostas das 

operações exibidas nos retângulos com sinal das operações a vermelho e no final 

visualiza a fração irredutível a representar a área da região laranja. 

 Outro tipo de balança para medir grandes 

quantidades, por exemplo, milho em grão para 

alimentar galinhas, utilizava-se a balança decimal de 

estrado ilustrada na figura 5. A designação de balança 

decimal tem a seguinte justificação: quando há 

equilíbrio no fiel da balança, a quantidade de produto 

colocado no estrado é dez vezes a quantidade obtida 

pelos pesos colocado no prato da balança. 

A relação entre a peso do produto colocado no estrado ( E ) e o peso colocado no 

prato da balança ( P ), tem o nome de proporcionalidade direta e podemos escrever a 

seguinte igualdade: 10E P= onde 10 é a constante de proporcionalidade direta. Quem 

usava regularmente este tipo de balança, já sabia qual o peso P a colocar pois seria um 

décimo do peso E, ou seja, podemos escrever 0.1 10%
10

E
P P E P E=  =  = . 

Na ilha da Madeira os agricultores de bananeiras usavam esta balança para pesar 

os cachos de bananas pois podem atingir dezenas de quilogramas. Por exemplo, um 

cacho com 150kg era pesado com um peso de 10kg e um peso de 5kg. Algumas vezes 

quem pesava os cachos teria de fazer aproximações na dezena mais próxima e isso 

poderia ajudar ou prejudicar o agricultor na parte comercial. Saudações matemáticas! 
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