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Pergunta nº: 1095/Question nº: 1095 

 
Título: /Title: Levantamento para umidade da madeira depois do 
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                   Por: / By: Nejandro H. dos Passos 

 
E-mail: nejandro.passos@cambarasa.com.br   

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde, senhor Celso! Como o senhor está? Trabalhando bastante? 

Espero que sim. 

 

Preciso da sua preciosa ajuda. Vamos fazer um levantamento na floresta 

para tentar quantificar a perda de umidade em árvores abatidas e 
deixadas secar com galhos na floresta (avaliar a viabilidade). A dúvida 

que temos é quanto à metodologia, para tentar aproximar bem este 

trabalho da realidade. Acredito não ser viável, já que aumentará o custo 

de retirada da mesma após o período para secagem. Mas precisamos 
quantificar para ter certeza. 
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O Evandro sugere para abatermos um numero x de árvores com 

diâmetro igual e pesagem em períodos de 15 dias com a testemunha 

pesada no mesmo dia. Minha sugestão é não fazer em função do 

diâmetro, e sim cortar algumas que deverão cair em função do 
desbaste, e após um determinado tempo secando com galhos, traçar as 

mesmas, trazer para fábrica, picar e medir a umidade. 

Acredito ser um trabalho muito difícil, já que para ser representativo, 

existem algumas variáveis que devem ser levadas em consideração: 
condições climáticas, localização das amostras em função topos de 

morros e baixadas (que acredito contribuírem para mascarar os 

valores). 

Não sei se consegui me fazer entender. Se possível me indicasse um 
meio, ou um caminho a seguir. 

Meus sinceros agradecimentos desde já. 

Felicidades. 

  
 

Nejandro H. dos Passos 

Técnico Colheita Florestal 

Cambara S.A Produtos Florestais 

54 3251 8181 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Caro Nejandro, bom dia. 

Qualquer das duas formas é complexa e depende de adequadas 
amostragens. 

Por outro lado, não se deve pensar em se ter uma complexa 

metodologia, senão demandar-se-ão demasiados recursos e mesmo 

assim os dados podem ser variáveis. 
Eu acredito que não devíamos nos basear em árvores de mesmo 

diâmetro e sim em amostras representativas do povoamento. Talvez sua 

ideia possa ser implementada, considerando um caminhão de cada tipo 

e talhão como unidade amostral. Seria mais fácil de ser processado e 
com isso, podem ser aumentadas as amostras (número e medições). 

Como a umidade varia muito com as árvores e regiões na mesma – os 

cavacos precisam ser amostrados de imediato (logo após picagem) e em 

diversas amostras – podem ser feitas amostras compostas e depois 

diversas repetições para se medir a umidade do lote. 
Seria interessante se medir algo como no mínimo 10 amostras de 

umidade por tipo de madeira (ou caminhão) e se calcular a variação 



entre elas (p.e.: desvio padrão e coeficiente de variação). Cada unidade 

amostral deve ser muito bem identificada (local, idade, diâmetro médio, 

qualidade da floresta, densidade da madeira, etc.) 

Quando tiver alguma novidade me informe. 
Um abraço 

Celso 
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