
MEDIDAS DE NUMERAÇÃO DE ANEIS  

 

É possivel medir o aro de seu dedo utilizando um barbante ou fita, no entanto, 

este método é pouco recomendado, pois é menos preciso, o que pode gerar 

grandes variações.  

Para descobrir o tamanho do aro, dê uma volta na junta do seu dedo com um 

barbante, linha ou algo do tipo de fio flexível.  

OBSERVAÇÃO: É importante lembrar que a volta e medida, neste caso, 

devem ser feita juntas, pois muitas pessoas possuem a parte final do dedo 

mais fina do que a junta. Se este for seu caso, a aliança ou anel ficará 

pequena em seu dedo e não passará em sua junta, portanto muito cuidado.  

Após dar a volta o fio em seu dedo, amarre-o bem. Corte e estenda o fio sobre 

a régua, e verifique o comprimento informado. Depois é só procurar, na tabela 

abaixo, o número do aro correspondente à medida realizada.  

TAMANHO DO 
ANÉL/ ALIANÇA 

MEDIDA EM MM DO 
DIÂMETRO 

TAMANHO DO 
ANÉL/ ALIANÇA 

MEDIDA EM MM 
DO DIÂMETRO 

10 5,00mm 23 6,30mm 

11 5,10mm 24 6,40mm 

12 5,20mm 25 6,50mm 

13 5,30mm 26 6,60mm 

14 5,40mm 27 6,70mm 

15 5,50mm 28 6,80mm 

16 5,60mm 29 6,90mm 

17 5,70mm 30 7,00mm 

18 5,80mm 31 7,10mm 

19 5,90mm 32 7,20mm 

20 6,00mm 33 7,30mm 

21 6,10mm 34 7,40mm 

22 6,20mm 35 7,50mm 



 

IMPORTANTE: Salientamos que a variação das numerações é 

medida em milímetros, por isso qualquer pequeno erro pode 

gerar uma numeração errada. É fundamental aplicar os métodos 

com muito cuidado para que sua aliança ou anel se encaixe em 

seu dedo como você deseja.  

 

OBSERVAÇÃO:  

 

Não coloque o anel ou aliança sobre o monitor, pois o tamanho que aparece em 

sua tela não coincide com o tamanho real, é necessário imprimir a imagem.  

Este é um método que possui chances de erro se não for feito corretamente, por 

isso tome muito cuidado, a informação correta do aro é de sua responsabilidade.  

Após imprimi a imagem abaixo, é importante que você confira se o traço abaixo 

mede realmente 2 centímetros, se não, significa que a imagem foi impressa de 

forma incorreta, com a resolução menor ou maior, não sendo possível utilizá-la.  

 

 

PASSO A PASSO PARA MEDIR ALIANÇA COM A TABELA IMPRESSA:  

 

1. Pegue um anel que lhe sirva e que seja referente ao dedo em que deseja 

usar o anel ou aliança; 

2. Coloque o anel ou aliança sobre os aros da folha impressa;  

3. A parte interna do seu anel ou aliança deverá ficar exatamente em cima 

do círculo interno, que é correspondente ao tamanho do arco;  

4. Feito isso, é só verificar o seu número correto de aro.  

 

 

 



 


