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Capitulo XI
UNIDADES DE MEDIDAS

PRINCIPAIS UNIDADES DE MEDIDAS

As unidades  legais  que  expressam comprimento
medido são o metro e seus múltiplos e submúltiplos.

Para medir a superfície, considerando o Sistema
Internacional de Unidades (SI), a unidade adotada é o
metro quadrado.

Porém,  para  medir  a  superfície  de  terrenos
(medida  agrária),  a  unidade  empregada,  apesar  de
estar  fora  do  SI,  é  o  are,  cujo  símbolo  é  "a" e
correspondente à superfície de um quadrado de 10 m
de lado, isto é, 100 m².

Geralmente, só se faz uso de um múltiplo e de um
submúltiplo dessa unidade. 

O múltiplo é o hectare, que equivale a 10.000 m2 e
correspondente à área de um quadrado de 100 m de
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lado. 

O  submúltipo  é  o  centiare,  que  equivale  a
centésima parte do are, ou seja, 1 m².

Por  guardarem  relação  centesimal,  o  metro
quadrado pode ser facilmente convertido em hectare,
are e centiare, e vice-versa. 

Para isso, basta separar, no número dado, a partir
da direita,  duas classes de dois algarismos, dando a
primeira a denominação de centiare, a segunda, a de
are e, ao restante do número, de hectare. 

Por exemplo: 

345.678 m² = 34,5678 ha, 

ou seja, 

34 hectares, 56 ares e 78 centiares.
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Para expressar áreas de grande extensão territorial,
emprega-se  o  quilômetro  quadrado  (km²),  que
equivale a 1.000.000 m² ou 100 ha.

Embora seja oficialmente obrigatória a aplicação
das  unidades  de  superfície  do  sistema  métrico
decimal na  medição  de  terrenos,  desde  a  vigência
plena do decreto imperial, pela lei n.º 1.157, de 26 de
junho de 1862, 

as  unidades  não-decimais ou  unidades  antigas
ainda são usadas em todos os  Estados da  Federação
pela falta de divulgação, no meio rural, das unidades
legais.

As  unidades  agrárias  antigas, quase  todas
derivadas da braça de 2,20 m, são usadas no Brasil
desde a época da colonização. 
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Propagaram-se,  contínua  e  desordenadamente,  e
adquiriram características da região ou zonas em que
foram utilizadas, com desiguinação própria e caráter
tipicamente  regional,  por  não  ter  valores  defenidos,
apresentando  variações  não  somente  com  relação  à
qualidade das terras, como também a fatores locais e
pessoais. 

As  unidades  antigas são,  portanto,  variáveis,
principalmente as usadas em medições de superfícies
agrárias, que não tem, em sua maioria, valores inteiros
correspondentes ao hectare. 

Em virtude dessa variação, que prejudica  o bom
desempenho  das  funções  técnico-agronômicas,  em
determinados  trabalhos  topográficos  é  necessário
converter as unidades decimais em unidades agrárias
de uso na região estudada, para que os interessados
possam  ter  uma  ideia  da  área  medida  da  suas
propriedades.

Para  converter  comprimentos  medidos  em
unidades do sistema antigo, utiliza-se a última coluna
da tabela seguinte, que representa o equivalente a 1 m
em cada uma dessas unidades. 
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Por exemplo: 

um alinhamento de 65 m equivale a 29,54 braças
ou a 98,48 côvados etc.

O problema inverso será  resolvido por  meio do
uso do  sistema métrico correspondente a cada uma
dessas unidades. 

Portanto,  um  alinhamento  de  45  varas
correspoderá a 45 x 1,10 m = 49,50 m.
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Itinerário: caminho; roteiro;
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Fanga ou fanêga;  em Portugal,  designa uma antiga unidade de medida de
volume ou capacidade ou equivalente a quatro alqueires. Por extensão, designava também a porção
de terra arável que levava quatro alqueires de semente.
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UNIDADES ANTIGAS

Alqueire-  Unidade de medida de capacidade para
secos, equivalente a 4 quartas. 

É uma medida ideal,  variável com o número de
litros ou pratos de plantio, geralmente de milho, que
comporta, segundo os costumes locais. 

No  Estado  de  Minas  Gerais  por  exemplo,  a
quantidade  de  sementes  varia  de  20  a  320 litros,
compreendendo o alqueire de 50x50 braças (1,21 ha) e
o de 200x200 braças (19,36 ha). 

Entre esses dois limites há, ainda, diversos tipos
de alqueire. 

Por exemplo: nos municípios de Viçosa, Teixeiras,
Ervália e Rio Branco é adotado o alqueire de 80x80
braças,  correspondente  a  30.976  m²,  abrangendo  4
quartas de 7.744 m² e 32 pratos de 968 m². 

Em Piranga usa-se o alqueire de 30.250 m². 
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Nos munipios de Ponte Nova e Jequeri, adota-se o
alqueire de 36.300 m² (60 L).

Como  visto,  o  valor  do  alqueire  pode  variar,
mesmo  se  tratando  de  municípios  vizinhos,
estabelecendo  confuão  e  dificultando  o  trabalho  do
agrimensor, que deverá, pois, certificar-se dos valores
das  unidades  antigas  utilizadas  na  região  em  que
desempenha  suas  atividades,  e  recorrendo  às
informações  seguras  nos  Cartórios  de  Registro  de
Imóveis, para evitar malentendidos.
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O alqueire  de  80x80 braças  não é  divisível  por
litro, mas por prato.

Para armonizar até certo ponto, o sistema métrico
vigente  no  país  com  o  antigo,  para  efeito  de
lançamento  de  imposto,  criaram-se  dois  tipos  de
alqueire: o geométrico e o paulista. 

O primeiro corresponde a área de um terreno em
forma  quadrada  com  100  braças  de  lado,  ou  seja
10.000 braças quadradas ( 48.400 m²), 

o segundo, muito usado no  Estado de São Paulo,
de  50  braças  de  testada  por  100  braças  de  fundo,
corresponde a área de um terreno de forma retangular,
com 5.000 braças quadradas (24.200 m²).

Quarta- Unidade agrária que corresponde sempre
a 1 quarta parte (¼) do alqueire. 

A quarta de 25x25 braças equivale ao alqueire de
50x50 braças e a de 100x100 braças, ao alqueire de
200x200 braças. 
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Como unidade agrária, a quarta expressa, também,
a área de um terreno com capacidade para litros de
semeadura, a menor com capacidade de 5 litros e a
maior com capacidade para 80 litros de semeadura de
605 m².

Litro – Unidade de medida de volume, igual ao
volume de um quilograma de água. 

Área de terreno em que se faz a semeadura de um
litro (capacidade) de sementes de milho no compasso
de um metro quadrado para cada cinco ou seis grãos,
cobrindo uma área de 605 m². 
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Geralmente,  os  alqueires  usados  no  Estado
representam áreas múltiplas de 605 m². 

Todavia, em alguns municípios, o litro tem valor
maior ou menor do que o do litro comum. 

Por exemplo: o litro de 567 m² corresponde a 1/12
da quarta, 0,6906 ha, derivada do alqueire de 75x75
braças. 

O litro de 1.210 m² aparece nas regiões em que é
adotada a quarta de 50x50 braças, equivalente a 1/10
do valor da quarta ou a 1/40 do alqueire geométrico.

Prato –  Corresponde à área de um terreno com
capacidade de plantio de um prato de milho, sendo as
suas dimensões de 10x20 braças, ou 968 m². 

É adotado como subunidade nos municípios  em
que o valor do alqueire não é divisível por litro, como
o  alqueire  de  80x80  braças,  que  corresponde  a  32
pratos de 968 m².

Tarefa – Área de terra que equivale a determinado
trabalho  agrícola  que  deve  ser  realizado,  em tempo
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limitado, por um homem ou grupo de homens.

Aparece com dimensões muito variáveis, ou seja,
desde 7x7 braças até 50x50 braças. 

O tipo mais conhecido no Estado de Minas Gerais
é a  tarefa de 25x25 braças,  equivalente à  quarta  de
mesmas dimensões, isto é, 3.025 m², e correspondente
a 1/16 do alqueire geométrico, ou mineiro, e a 1/8 do
alqueire paulista. 

Outro  tipo  frequentemente  usado  é  o  de  30x30
braças (4.356 m2), conhecido por “Tarefa Baiana”, por
ser muito comum no Estado da Bahia.

Quadra – Termo utilizado para designar qualquer
área de terra definida por um quadrado. 

Seu  valor  é  muito  variável,  pois  há  quadras  de
10x10 braças até 200x200 braças. 

A quadra  de  maior  uso  é  a  de  60x60  braças
(17.424 m2). 

Dada a sua natureza de expressar sempre a área de
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um quadrado de terreno, suas dimensões confundem-
se com as de outras unidades. 

Em  alguns  municípios,  as  tarefas  de  7x7,  8x8,
12x12 e 14x14 braças são conhecidas por quadras. 

O  alqueire  mineiro  (48.400  m2),  em  alguns
municípios de Minas Gerais, em particular na Zona da
Mata, é conhecido como quadra de 100x100 braças.

Há, quase em desuso, em Minas Gerais, a quadra
de sesmaria, equivalente a 1.089 ha, ou 225 alqueires
de 48.400 m2, para medir grandes extensões de terra. 

Não  corresponde  à  quadra  de  sesmaria  de
50x3.000 braças, usada no Estado do Rio Grande do
Sul.

Celamim –  Unidade  derivada  de  um  padrão
agrário português, sendo mais comum o de 12,5x25
braças. 

Não tem dimensões certas,  definindo-se  ora  por
um quadrado,  ora  por  um retângulo  de lados muito
variáveis. 
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É também conhecida por Surumim, nos Estados de
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.

Data –  Unidade  que  expressa  a  área  de  um
terreno, ora por metro quadrado, ora por retângulo de
dimensões muito variáveis. 

Seu valor é pequeno e o seu uso é raro em Minas
Gerais. 

A data mais usada é a de 50x50 m2 ou 2.500 m2.

Jeira –  Unidade  agrária  portuguesa,  introduzida
no Brasil. 

Não segue o padrão lusitano, sendo a mais usada
de 20x20 braças, isto é, 1.936 m2. 

Não  é  muito  conhecida  no  Estado  de  Minas
Gerais. 

Expressa a área de terreno que uma junta de bois
pode lavrar por dia.
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Lote Colonial – Designa a área de terreno, com
dimensões  definidas  em  lei,  destinada  ao
estabelecimento de imigrantes. 

As  dimensões  mais  utilizadas  são  as  de
(250x1.000) m2, (500x500) m2 e (100x2.500) m2.

Vara – Unidade linear conhecida em quase todos
os municípios de Minas Gerais. 

Tem, em geral, a dimensão de 1,10 m. 

É utilizada na medição do fumo em corda. 

Em algumas regiões, seu valor é o de uma braça,
isto é: 2,20 m.

Légua –  Unidade  linear  utilizada  em  Minas
Gerais. Tem o valor de 6.000m.
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Além dessas unidades, há outras que expressam as
grandes extensões de matas, tais como:

Légua quadrada = 3.600 ha;

Légua de sesmaria = 3.000x3.000 braças;

Légua de campo = 3.000x9.000 braças;

Sesmaria de mato = 1.500x1.500 braças.

Exemplos de Transformação

Livro: páginas 105 e 106;
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