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Padrões Internacionais de Tamanhos de Papel 

Padrões para tamanhos de papel, como o ISO A4, são largamente utilizados em todo o 

mundo, hoje em dia. Este texto explica o sistema de tamanho ISO 216 e as idéias por trás de 

seu design. 

A globalização começa na padronização de detalhes. 

O uso inconsistente da unidade SI e de padrões internacionais 

de tamanhos de papel representa hoje uma causa primária 

ao fracasso profissional norte-americano 

em atingir as expectativas da economia global.  

O conceito ISO para tamanhos de papel 

No sistema ISO de padronização de tamanhos de papel, a proporção altura x largura de todas  

as páginas é a raiz quadrada de dois (1.4142 : 1). Em outras palavras, a largura e a altura de uma 

página relacionam-se assim como a diagonal e a lateral de um quadrado. Esta proporção é 

especialmente conveniente para um tamanho de papel. Se você colocar duas páginas próximas uma 

à outra ou, equivalentemente, cortar um paralelo, por seu lado menor, em duas partes iguais, a 

página resultante terá novamente a mesma proporção altura x largura.  

 

Os tamanhos ISO de papel são baseados no sistema métrico. A proporção da raiz quadrada 

de dois não permite que ambas a largura e a altura das páginas tenham medidas exatamente 

redondas. Portanto, a área das páginas foi definida de modo a ter valores métricos arredondados. 
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 Como o papel é usualmente especificado em g/m², isto simplifica o cálculo da massa de um 

documento se o formato, o tipo de papel e o número de páginas são conhecidos. 

O ISO 216 define a série A de tamanhos de papel, baseando-se nestes princípios simples: 

• a altura dividida pela largura de todos os formatos representa a raiz quadrada de dois 

(1.4142). 

• o formato A0 tem uma área de um metro quadrado. 

• o formato A1 é o A0 cortado em dois pedaços iguais. Em outras palavras, a altura de um 

papel A1 representa a largura de um A0; e a largura de um A1 representa a metade da altura 

de um A0. 

• Todos os formatos menores da série A são definidos do mesmo modo. Se você cortar um 

paralelo de papel formato An, por seu lado menor, em dois pedaços iguais, estes terão o 

formato A (n+1). 

• A largura x altura padronizada dos formatos de papel representa um número arredondado de 

milímetros. 

Para aplicações onde a série ISO A não fornece um formato adequado, a série B foi introduzida 

de modo a cobrir uma quantidade maior de tamanhos de papel. A série C de formatos foi definida 

para envelopes.  

• A largura e a altura de um formato Bn  são a razão geométrica entre aquelas de um formato 

An e seu maior mais próximo A(n-1). Por exemplo, B1 é a razão geométrica entre A1 e A0, 

o que significa que o mesmo fator de aumento que escalona o A1 para o B1 também 

escalona o B1 para o A0. 

• Similarmente, os formatos da série C são a razão geométrica entre os formatos das séries A 

e B com o mesmo número. Por exemplo, uma carta de tamanho A4 cabe perfeitamente em 

um envelope C4, o qual, por sua vez, cabe perfeitamente em um envelope B4. Se você 

dobrar esta carta uma vez para o formato A5, então ela caberá perfeitamente em um 

envelope C5.  

• Os formatos B e C, naturalmente, também são formatos da raiz quadrada de dois. 

Obs.: a razão geométrica de dois números x e y é a raiz quadrada de seus produtos, (xy)1/2, 
enquanto que a razão aritmética deles é a metade de sua soma, (x+y)/2. Por exemplo, a razão 

geométrica dos números 2 e 8 é 4 (porque 4/2=8/4), enquanto que a razão aritmética delas é 5 
(porque 5-2=8-5). A razão aritmética é o meio caminho entre dois números por adição, enquanto 

que a razão geométrica é o meio caminho entre dois números por multiplicação.  
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A propósito: o padrão japonês JIS P 0138-61 define a mesma série A como ISO 216, mas define a 

série B de forma um pouco diferente, alguma vezes chamada de JIS B ou série JB. O formato JIS 
B0 tem uma área de 1,5 m², de modo que a área das páginas  JIS B é a razão aritmética  da área das  

páginas da série A com o mesmo e o mais próximo número mais alto, e não como na razão 

geométrica da série ISO B. Por exemplo, JB3 tem 364 × 515 mm, JB4 tem 257 × 364 mm, e JB5 

tem 182 × 257 mm. A utilização da série JIS B deveria ser evitada. Ela introduz fatores adicionais  

de ampliação e não representa um padrão internacional.  

 

As tabelas a seguir demonstram a largura x altura de todos os formatos de papel das séries 

ISO A e B, bem com os formatos de envelope da série ISO C. As dimensões estão em milímetros: 

Formatos da série A Formatos da série B Formatos da série C 

4A0 1682 × 2378 – – – – 

2A0 1189 × 1682 – – – – 

A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297 

A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917 

A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648 

A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458 

A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324 

A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229 

A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162 

A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114 

A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81 

A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57 

A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40 
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As tolerâncias permitidas são ±1.5 mm para dimensões acima de 150 mm, ±2 mm para 

dimensões acima de 150 mm até 600 mm, e ±3 mm para dimensões acima de 600 mm. Algumas  

equivalências nacionais do ISO 216 especificam tolerâncias mais justas, por exemplo, DIN 476 

requer ±1 mm, ±1.5 mm, e ±2 mm respectivamente para as mesmas escalas de dimensões. 

O esquema abaixo indica a proporção com que os formatos se apresentam em uma folha 

inteira e o respectivo aproveitamento, de acordo com o formato adotado. 
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Exemplos de aplicação 

O sistema ISO de padronização para tamanhos de papel cobre uma escala maior de 

formatos, mas nem todos eles são largamente utilizados na prática. Entre todos os formatos, o A4 é 

nitidamente o mais importante no uso profissional diário. Algumas outras aplicações importantes 

dos formatos mais populares podem ser resumidas como: 

A0, A1 desenhos técnicos, pôsteres 

A1, A2 Flip-charts 

A2, A3 desenhos, diagramas e grandes tabelas 

A4 
cartas, revistas, formulários, catálogos, saídas de impressoras à laser e máquinas 

copiadoras 

A5 blocos de notas 

A6 cartões postais 

B5, A5, 

B6, A6  
Livros 

C4, C5, 

C6  

envelopes para cartas A4: não dobradas (C4), dobradas uma vez (C5), dobradas duas 

vezes (C6) 

B4, A3  
Jornais. Este formato é suportado pela maior parte das máquinas copiadoras, assim 

como o A4 

B8, A8  cartas de baralhos 

A principal vantagem dos tamanhos padronizados de papel mostra-se óbvia a usuários de 

máquinas copiadoras. 

Exemplo 1: 

Você está em uma biblioteca e deseja copiar um artigo de um jornal cuja página tenha 

formato A4. Para economizar papel, você deseja copiar duas páginas do jornal por folha de papel 

A4. Se você abrir o jornal, as duas páginas A4 que você verá terão, juntas, o formato A3. 

Configurando-se o fator de redução na copiadora para 71% (�0,5), ou pressionando o botão 

A3→A4 que encontra-se disponível na maior parte das copiadoras, ambas as páginas A4 do artigo 

do jornal,  juntas, encaixarão perfeitamente na página A4 produzida pela máquina copiadora..  Uma 

página A4 reproduzida terá, agora, o formato A5. Não há margens perdidas de papel, não há cortes 
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no texto e não são necessárias tentativas até se encontrar o fator apropriado de redução. O mesmo 

princípio funciona para livros no formato B5 ou A5.  

Máquinas copiadoras desenhadas para aceitar o padrão ISO de tamanhos de papel 

geralmente fornecem teclas especiais para os freqüentes fatores de ampliação/redução necessários: 

71% �0,5 A3 → A4  

84% �(�0,5) B4 → A4  

119% �(�2) A4 → B4 (também B5 → A4)  

141% �2 A4 → A3 (também A5 → A4)  

Não somente a operacionalização de máquinas copiadoras em escritórios e bibliotecas, mas  

também a reprodução de fotografias, microfilmagens e impressões são simplificadas pela proporção 

1:�2 dos tamanhos de papel da série ISO. 

Exemplo 2: 

Ao preparar uma carta, talvez você queira saber o peso do conteúdo para calcular a taxa de 

postagem. Isto pode ser muito convenientemente calculado com os tamanhos de papel da série ISO 

A. Os papéis mais usuais pesam 80 g/m². Uma página de formato A0 tem uma área de 1 m², e uma 

página com o formato menor mais próximo da mesma série A tem exatamente a metade desta área. 

Portanto, o formato A4 tem uma área equivalente a 1/16 m² e pesa 5 g por página com esse tipo de 

papel mais comum que utilizamos habitualmente. Se estimarmos 20 g para um envelope C4 

(incluindo alguma margem de segurança), então você poderá colocar pelo menos 16 páginas A4 em 

uma carta antes que atinja, por exemplo, um limite de 100 g para a próxima faixa de taxas de 

postagem. 

O cálculo do peso de livros, jornais, revistas e papéis embalados é igualmente trivial. Você 

provavelmente não terá que ficar fazendo estes cálculos sempre, mas eles podem demonstrar 

perfeitamente a beleza do conceito da métrica dos tamanhos padronizados de papel. 

O uso de tamanhos padronizados de papel economiza dinheiro e torna a vida mais simples  

em várias aplicações. Por exemplo, se todas as publicações científicas utilizassem apenas os 

formato ISO, as bibliotecas teriam, então, que comprar apenas alguns poucos tamanhos diferentes 

de capas para encadernação. As divisórias das estantes poderiam ser desenhadas de acordo com os 

formatos padronizados de papel, de modo que se encaixariam perfeitamente sem muita perda de 

espaço. Os formatos ISO são usados surpreendentemente para muitas outras coisas além do 

tamanho do papel do escritório: a carteira de identidade dos cidadãos alemães, por exemplo, tem o 
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formato A7; tanto os passaportes da União Européia quanto os dos Estados Unidos (!) têm formato 

B7, e as microfichas de bibliotecas têm formato A6. Em alguns países, como na Alemanha, até 

mesmo diversas marcas de papel higiênico têm o formato A6.  

Formatos de envelopes 

Para propósitos postais, o ISO 269 e DIN 678 definem os seguintes formatos de envelopes: 

Formato Tamanho (mm) Formato do conteúdo 

C6 114 × 162 A4 dobrado duas vezes = A6 

DL 110 × 220 A4 dobrado duas vezes = 1/3 A4 

C6/C5 114 × 229 A4 dobrado duas vezes = 1/3 A4 

C5 162 × 229 A4 dobrado uma vez = A5 

C4 229 × 324 A4 

C3 324 × 458 A3 

B6 125 × 176 Envelope C6 

B5 176 × 250 Envelope C5 

B4 250 × 353 Envelope C4 

E4 280 × 400 B4 

 

História dos formatos ISO de papel 

As vantagens práticas e estéticas da proporção �2 para tamanhos de papel, provavelmente, 

foram percebidas pela primeira vez pelo professor de física Georg Christoph Lichtenberg 

(Universidade de Göttingen, Alemanha, 1742-1799) em uma carta que ele escreveu em 25 de 

outubro de 1786 a Johann Beckmann. Após introduzir a medida em metros, o governo francês  

publicou em 03 de novembro de 1794 a "Loi sur le timbre" (no. 2136), uma lei sobre a taxação do 

papel que definiu diversos formatos que já correspondiam exatamente ao moderno padrão ISO de 

tamanhos de papel: "Grand registre" = ISO A2, "grand papier" = ISO B3, "moyen papier" = ISO 

A3, "petit papier" = ISO B4, "demi feuille" = ISO B5, "effets de commerce" = ISO 1/2 B5. 

A série de formatos franceses jamais se tornara largamente conhecida e foi rapidamente 

esquecida. As séries de formatos de papel A, B e C, que são baseadas exatamente nos mesmos 

princípios de design, foram completamente reinventadas, de forma independente, mais de uma 
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década depois da "Loi sur le timbre" na Alemanha, pelo Dr. Walter Porstmann. Elas foram adotadas  

como o padrão alemão DIN 476, em 1922, como substitutas para a grande variedade de outros 

formatos padronizados de papel que havia surgido antes, de modo a reduzir custos com estocagem 

de papel e reprodução de documentos, tornando-os mais eficientes. (Para os interessados em mais  

detalhes históricos acerca das discussões até chegar-se à padronização, há alguns relatórios no link 

DIN committee reports, 1918–1923.)  

Os formatos DIN de papel foram também logo introduzidos em muitos outros países, como 

exemplo, na Bélgica (1924), Holanda (1925), Noruega (1926), Suíça (1929), Suécia (1930), 

Comunidade dos Estados Independentes, CEI – antiga União Soviética (1934), Hungria (1938), 

Itália (1939), Uruguai (1942), Argentina e Brasil (1943), Espanha (1947), Áustria (1948), Romênia 

(1949), Japão (1951), Dinamarca e República Tcheca – antiga Tchecoslováquia (1953), Israel e 

Portugal (1954), Iugoslávia (1956), Índia e Polônia (1957), Reino Unido (1959), Venezuela (1962), 

Nova Zelândia (1963), Islândia (1964), México (1965), África do Sul (1966), França, Peru e 

Turquia (1967), Chile (1968), Grécia, Zimbábue e Singapura (1970), Bangladesh (1972), Tailândia 

e Barbados (1973), Austrália e Equador (1974), Colômbia e Kuwait (1975). O sistema de formatos 

DIN de papel do Dr. Porstmann finalmente tornou-se tanto um padrão internacional (ISO 216) 

como também o formato oficial dos documentos da ONU – Organização das Nações Unidas, em 

1975, e é hoje utilizado em quase todos os países do Planeta.. Em 1977, um grande fabricante 

alemão de automóveis realizou um estudo sobre os formatos de papel encontrados nas 

correspondências que chegavam até eles e concluiu que, de 148 países examinados, 88 já utilizavam 

então os formatos da série A. [fonte: Helbig/Hennig, 1988]. 

[Uma origem mais divina do formato A4 foi sugerida por Mr. Vernon Jenkins em um esforço para 

reduzir distâncias de unidades.]  

Formatos norte-americanos de papel (Executive, Legal, Letter, Tabloid, etc) 

Os Estados Unidos, Canadá e em parte o México, são, hoje, as únicas nações  

industrializadas onde o padrão ISO de tamanhos de papel ainda não é amplamente utilizado. Nas  

aplicações dos escritórios norte-americanos, os formatos de papel "Letter" ou Carta (216 × 279 

mm), "Legal" (216 × 356 mm), "Executive" ou Ofício (190 × 254 mm), e "Ledger/Tabloid" ou 

Tablóide (279 × 432 mm) são largamente utilizados hoje em dia. Existe também um Padrão 

Nacional Americano - American National Standard ANSI/ASME Y14.1 para tamanhos de papel de 

desenho técnico A (216 × 279 mm), B (279 × 432 mm), C (432 × 559 mm), D (559 × 864 mm), E 

(864 × 1118 mm), e há muitos outros formatos não sistemáticos para várias aplicações em uso. Os 

formatos "Letter" (Carta), "Legal" (Ofício), "Tabloid" (Tablóide), entre outros, são definidos no 

Padrão Nacional Americano (American National Standard) ANSI X3.151-1987. 
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Enquanto todos os formatos ISO de papel têm consistentemente a mesma proporção 

�2=1.414, a série de formatos norte-americanos tem duas proporções diferentes e alternantes 

17/11=1.545 e 22/17=1.294. Portanto, você não pode reduzir ou ampliar a partir de um formato 

americano para o seu menor ou maior mais próximo sem deixar uma margem vazia, o que é 

bastante inconveniente. 

O novo Padrão Nacional Americano (American National Standard) ANSI/ASME Y14.1m-

1995 especifica como usar os formatos ISO A0-A4 para desenhos técnicos, que geralmente têm 

uma escala fixa de desenho (ex.:. 1:100 significa que 1 m é desenhado como 1 cm), Portanto. Não é 

facilmente possível redimensionar desenhos técnicos dentro dos formatos norte-americanos de 

papel. Como resultado, corporações norte-americanas operadas internacionalmente gradativamente 

estão achando mais conveniente abandonar os velhos formatos ANSI Y14.1 e preparar desenhos 

técnicos para tamanhos de papel ISO, assim como o restante do mundo o faz.. 

As origens  históricas do formato norte-americano conhecido como “Letter” ou Carta (216 × 

279 mm), e em particular sua razão, parecem obscuras. As tentativas mais remotas, documentadas, 

em se padronizar os formatos norte-americanos de papel usavam um formato completamente 

diferente. Em 28 de março de 1921, a Secretaria Americana de Comércio (Hoover) declarou um 

formato de 203 × 267 mm para ser o padrão para toda a documentação que circulasse em seu 

departamento, que por sua vez foi oficialmente adotado em 14 de setembro de 1921 pela 

Conferência Permanente em Impressão (Permanent Conference on Printing) como o papel 

timbrado oficial do governo norte-americano. Independente disto, em 30 de agosto de 1921, um 

Comitê de Simplificação de Tamanhos de Papel, consistindo de representantes da indústria gráfica, 

foi nomeado para trabalhar com o Bureau de Padrões, recomendando os seguintes tamanhos básicos  

de: 432 × 559 mm (17 × 22 polegadas), 432 × 711 mm (17 × 28 pol.), 483 × 610 mm (19 × 24 pol.), 

559 × 864 mm (22 × 34 pol.), 711 × 864 mm (28 × 34 pol.), e 610 × 914 mm (24 × 36 pol.). O que 

se tornou mais tarde conhecido como o Formato Norte-americano de Cartas (“Letter”) é apenas o 

primeiro destes tamanhos básicos, reduzido à metade. Uma hipótese para origem desta série de 

formatos é a de que ela foi derivada de um então típico tamanho de molde usado, na época, na 

produção de papel artesanal. "Não parece, mesmo na seleção do tamanho de papel com 8 1/2 × 11 

polegadas, que nenhuma análise especial foi feita para provar que a mesma proporcionou uma 

otimização no tamanho do papel timbrado oficial” [Dunn, 1972.]. Parece que este padrão tratou-se 

apenas de um compromisso comercial firmado naquele tempo de modo a reduzir requerimentos 

inventariais sem exigir mudanças significativas dos equipamentos de produção existentes. O padrão 

Hoover manteve-se ativo até o governo declarar, em janeiro de 1980, o tamanho de 216 × 279 mm 

para ser o novo formato oficial de papel para os escritórios governamentais norte-americanos.  
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O padrão canadense CAN 2-9.60M "Tamanhos de Papel para Correspondência” define seis  

formatos: P1 (560 × 860 mm), P2 (430 × 560 mm), P3 (280 × 430 mm), P4 (215 × 280 mm), P5 

(140 × 215 mm), and P6 (107 × 140 mm). Estes são justamente os formatos norte-americanos  

arredondados à “centimetragem” mais próxima. (P4 equivale aproximadamente ao formato “Letter” 

ou Carta; e o P3 ao Ledger). Este padrão canadense foi introduzido em 1976, apesar de o Governo 

de Ontário já ter introduzido os formatos da série ISO A antes, em 1972. Ainda que estes tamanhos 

canadenses de papel pareçam algo como um padrão “pseudo-métrico”, eles ainda sofrem das duas  

maiores inconveniências dos formatos norte-americanos; eles não têm a mesma proporção altura x 

largura, além de diferirem significativamente daquilo que é utilizado pelo resto do mundo. 

Obs: foi proposta, em um esboço antigo das normas ISO 216, a recomendação do tamanho especial 
de 210 × 280 mm (um formato algumas vezes chamado de PA4) como uma medida provisória para 

países que usavam papéis com o tamanho de 215 × 280 mm e ainda não tinham adotado os 
formatos ISO da série A. Algumas revistas e outras publicações que tinham que ser impressas de 

forma econômica tanto no formato A4, quanto no formato norte-americano “Letter” (Carta), 
adotam, hoje, o formato PA4. A propósito, este formato PA4 tem uma proporção largura/altura de 

3:4, a mesma das telas tradicionais de TV e de maior parte dos monitores de computador.  

Tanto o formato "Letter" (Carta) quanto o "Legal" (Ofício) poderiam facilmente ser 

substituídos pelo formato A4, o "Executive" (se realmente necessário) pelo B5, e o 

"Ledger/Tabloid" pelo A3. Similarmente, os formato A-E poderiam ser substituídos pelos A4-A0. 

Espera-se que, com a contínua introdução do sistema métrico nos Estados Unidos, os formatos ISO 

de papel eventualmente substituam formatos não-padrão de papel também na América do Norte. A 

conversão do formato A4 como o tamanho padrão para cartas profissionais e oficiais na América do 

Norte não seria muito difícil,  à medida que praticamente todos os softwares modernos, máquinas  

copiadoras e impressoras laser vendidas hoje nos Estados Unidos já suportam papéis A4 como 

configuração padrão. 

Usuários de fotocopiadoras fora dos Estados Unidos e do Canadá geralmente se importam 

com o fato de as máquinas serem capazes de ampliar A4 → A3 ou reduzir A3 → A4, os dois 

formatos de papel mais utilizados em máquinas com duas bandejas. Quando eles utilizam uma 

copiadora nos Estados Unidos, geralmente chega como uma surpresa frustrante quando descobrem 

que ampliar ou reduzir uma página inteira não é uma função perfeitamente disponível lá. A ausência 

desta capacidade útil é um resultado direto do design infeliz dos formatos norte-americanos de 

papel. Copiadoras norte-americanas geralmente também têm duas ou mais bandejas de papel, mas 

estas são mais usadas para os dois formatos bastante semelhantes "Letter" (Carta) e "Legal", 

perdendo a oportunidade de oferecer uma excelente e oportunidade capacidade de ampliação. 

Qualquer ampliação de uma página "Letter" (Carta) em uma página "Legal” (Ofício) sempre cortará 

margens, sendo, portanto, pouco utilizada. O formato “Legal”, em si,  é raramente utilizado. O 
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conceito de que é para assuntos “oficiais/legais” é um mito popular; a grande maioria dos 

documentos oficiais norte-americanos utiliza, atualmente, o formato "Letter" (Carta). Algumas  

copiadoras também oferecem o próximo formato maior, o "Ledger", que, novamente, tem uma 

proporção diferente e irá, portanto, modificar as margens de um documento durante a ampliação ou 

redução.  

Baseado na experiência da introdução dos formatos ISO de papel em outros países 

industrializados sob vários aspectos, durante o séc XX, fica claro que este processo precisa ser 

iniciado por uma decisão política no sentido de mover toda operação governamental ao novo 

sistema de formatos de papel. A história nos mostra que o mundo comercial adota, de forma lenta e 

gradual, o novo padrão governamental para papéis de escritório dentro de um período que vai de 10 

a 15 anos. Não seria esta uma operação de grandes proporções a se realizar também nos Estados 

Unidos e Canadá, especialmente considerando que a maior parte dos softwares padrão e 

equipamentos profissionais já estão preparados para aceitar o formato A4. Contudo, um projeto 

como este só poderá ter sucesso se o executivo nacional tiver um compromisso político com isto. O 

período de transição de cerca de uma década é necessário para evitar reposições dispendiosas de 

equipamentos para impressoras, principalmente aquelas grandes rotativas antigas que ainda não 

foram desenhadas para serem facilmente adaptadas aos tamanhos ISO de papel.  

A predominância do formato "Letter" (Carta) no lugar do ISO A4 como o formato padrão de 

papel para impressoras laser na América do Norte causa muitos problemas na troca diária de 

documentos internacionais com os EUA e o Canadá. O formato ISO A4 é 6 mm mais fino, porém 

18 mm mais alto que o formato norte-americano "Letter" (Carta). As palavras de documentos 

processados em formato A4 podem, geralmente, não serem impressas sem perda de informação nos  

papéis de formato "Letter" (Carta) ou exigirem que você refaça a formatação do texto, o que irá 

modificar o número de páginas do documento. Documentos impressos fora da América do Norte, 

no formato "Letter" (Carta), também mostram muito espaço em branco no topo ou na base da 

página ou a impressora simplesmente se recusa a operar no formato de papel "Letter" (Carta), ainda 

que tenha sido feita esta seleção no software. Documentos no tamanho A4 têm de ser copiados ou 

impressos com um fator de 94% para encaixar-se no papel "Letter" que é 6% mais baixo, e 

documentos no formato "Letter" têm de ser impressos com um fator de 97% para encaixar-se no 

formato A4 que é 3% mais estreito.  

Universidades nos Estados Unidos têm utilizado, progressivamente, papéis no formato A4 

nas impressoras laser e em máquinas copiadoras de bibliotecas, porque a maior parte das 

conferências fora da América do Norte exigem papéis a serem submetidos no formato A4, pois, 

muitos jornais e procedimentos de conferência são impressos no formato A4. 



 
 

Prof. André Wander 

A indústria norte-americana de papel foi capaz de sugerir um modo verdadeiramente bizarro 

de especificar a densidade do papel. Em vez de fornecer-lhe um coeficiente óbvio de massa por área 

(ex.: em gramas por metro quadrado, onças por jarda quadrada, ou o que seja), eles especificam a 

massa total M de uma resma de N folhas de algum formato X×Y. Isto significa que você tenha que 

saber quatro (!) valores para que compreenda como calcular a densidade do papel. Por exemplo, "20 

libras de papel" podem significar que uma resma com 500 folhas no formato 24×36 tem uma massa 

total de 20 libras. Estes tamanhos de resma de 500 × 24 polegadas × 36 pol. = 278.70912 m² são 

algo típico em aplicações de impressão de notícias, mas não universais, como 17×22 pol., 

25×38 pol. E outros tamanhos de papel são utilizados! Com 453.59237 g/lb e 278.70912 m²/resma, 

temos aproximadamente 1 lb/resma = 1.63  g/m² para este tamanho de resma em particular. É uma 

dor muito grande se você tem que fazer todas estas conversões por você próprio e você deveria 

realmente reclamar aos fornecedores de papel que ainda não são capazes de comunicar os valores  

reais g/m² (comumente chamados de "gramatura") para seus produtos.  

E, antes que eu esqueça, leitores fascinados pela idéia centro-européia utilizando o formato 

A6 como tamanho padrão de papel higiênico também talvez possam interessar-se em saber que os 

Estados Unidos têm, para a mesma aplicação, um formato quadrado padrão de 4.5×4.5 polegadas = 

114×114 mm, que é, a propósito, documentado na Especificação No. 7572-01 de Nova Jersey (maio 

de 1997), seção 2.3.  


