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1. Amostragem 

 A validade do procedimento preparativo ou do resultado 

analítico está na dependência da amostragem do material 

a ser  analisado. 

 

 A condição básica inicial para uma boa análise é uma 

amostra final representativa do lote inteiro do material, isto 

é, da população para a qual, espera-se resultado 

significativo  



1. Amostragem 

 No caso específico da madeira o problema da 

amostragem torna-se mais sério e de difícil solução dada a 

variabilidade e heterogeneidade do material. 

 

 Além deste aspecto, é importante anotar a localização 

geográfica, características silviculturais, condições 

ecológicas e edáficas, idade, data de corte, tipo de 

amostragem, tipo de preparo da amostra para análise, 

condições e tempo de armazenamento, etc. 



1. Amostragem 

 Nos próximos itens 

descreve-se as formas 

mais usuais de 

amostragem de 

madeira para análise, 

dependendo sempre 

dos objetivos do 

trabalho a ser 

executado.  



1.1.  A amostragem em árvores 

 Devem ser selecionadas 5 a 10 árvores por 
tratamento ( ex.: espécie, espaçamento, fertilização, 
ritmo de crescimento, DAP, altura, tipo de solo ou 
clima, etc.).  

 

 Para povoamentos de grande extensão ou para 
espécies de ampla distribuição geográfica deverão 
ser selecionadas árvores de diversos locais (2, 3 ou 
mais dependendo do objetivo do ensaio). 



1.1.  A amostragem em árvores 

 A seleção poderá ser ao acaso ou proporcional à 

distribuição normal de determinados parâmetros como 

DAP, altura, etc. 

 

 Exemplo: 

 15,0 cm       20 %              10 árvores  ----  100% 

 20,0 cm       50%                         x ---------    20% 

                                                         x =  2 árvores. 



1.1.  A amostragem em árvores 

 Para a retirada das 

sub-amostras há dois 

métodos: 

 

 não destrutivo, e 

 destrutivo. 



1.1.1. Método não destrutivo 

 Quando se deseja conservar a 

árvore em pé e intacta após a 

sub-amostragem.  

 

 Faz-se a amostragem através 

das chamadas sondas de 

Pressler (trados de incremento). 

As sub-amostras são retiradas 

sob a forma de baguetas 

(normalmente ao nível do DAP). 



1.1.1. Método não destrutivo 

 Este método é de particular interesse em 

estudos da massa específica básica e 

composição química da madeira, normalmente 

através de equipamentos especiais como 

análise de fotografias de raio X em 

densitometros, e cromatografia.  

 

 OBS: É difícil a obtenção de quantidades 

necessárias para os ensaios convencionais. 



1.1.2. Método destrutivo 

 Há uma série de alternativas 

sendo recomendável uma das 

seguintes: 

 

 a. De cada árvore selecionada 

são retirados discos com 2,5 a 5 

cm de espessura, faces 

paralelas, livre de nós e outros 

defeitos, a diversas alturas 

relativas ( 0%, 25%, 50%, 75%  e 

100% da altura comercial). 



1.1.2. Método destrutivo 

 O primeiro disco (0%) é 
tomado na base (altura 
normal de corte), e o último 
(100%) no limite comercial 
(5 a 7 cm de diâmetro sem 
casca). 

 Em alguns casos poderão 
ser incluídos discos 
tomados no DAP. 

 Sempre que possível (ou 
necessário) a casca deverá 
acompanhar o disco. 



1.1.2. Método destrutivo 

 b. De cada árvore 
selecionada é retirado 
um disco em posição 
definida, sendo comum 
se sub-amostrar na 
altura do DAP.  

 A metodologia da 
retirada do disco em si é 
a mesma do item 
anterior.  



1.1.2. Método destrutivo 

 c. As árvores são 
transformadas em toras, 
descascadas ou não 
dependendo do objetivo do 
estudo, e procede-se de 
maneira indicada para a 
amostragem em toras 
descrita no item 1.2. 

 

 d. Eventualmente as árvores  
(descascadas ou não) 
podem ser transformadas 
diretamente em cavacos e a 
sub-amostragem é feita 
sobre os mesmos, conforme 
descrito no item 1.3  



1.2 Amostragem em toras 

 Existem duas possibilidades 

freqüentemente utilizadas para a obtenção 

de sub-amostras a partir de toras: 

 

 a. Toras provenientes de árvores 

previamente selecionadas, como visto 

anteriormente. Neste caso todos as toras 

deverão ser utilizados. 



1.2 Amostragem em toras 

 b. Proveniente de material empilhado (no 
campo, pátio da indústria, meios de 
transporte, etc.)  

 Neste caso, deverão ser selecionados de 20 
a 50 toras, dependendo do tamanho da 
população, objetivos do trabalho, etc.  

 A seleção deverá ser ao acaso na 
população, toda ou sobre lotes definidos 
(pilhas, caminhões, vagões, barcaças, etc.). 

  Para a retirada de sub-amostras temos as 
seguintes alternativas. 



1.2 Amostragem em toras 

 1. Transforma-las em 

cavacos e a sub-

amostragem é feita 

sobre os cavacos, ou, 

 

 2. Utilizando-se uma 

motoserra, retirar um 

disco de 2,5 a 5 cm de 

espessura e faces 

paralelas, na parte 

central da tora. 



1.3 Amostragem em cavacos 

 Se a madeira estiver na forma de cavacos, deve-se 
tomar um número suficiente de porções para garantir 
a representatividade da população. Dois casos são 
comuns: 

 

 1. Cavacos provenientes de árvores ou toras 
previamente selecionadas.  

 Neste caso, todo cavaco deve ser reunido e 
homogeneizado.  

 Uma maneira prática para se retirar a amostra final é 
misturar-se muito bem o lote, subdividi-lo em 4 partes, 
tomar uma parte e mistura-lo novamente e repetir a 
operação até se conseguir uma quantidade final que 
seja suficiente para os ensaios desejados. 



1.3 Amostragem em cavacos 

 2. Cavacos provenientes de material estocado 
(silos ou ao ar livre), ou em transito (caminhões, 
vagões, correias, tubulações, etc.). Não há regra 
firmada para este caso, devendo-se usar o bom 
senso para se obter uma amostra representativa 
da população. 



1.4 Identificação das amostras 

 Em resumo, as duas formas comuns de se obter 
amostras para serem transportadas ao laboratório são 
em discos e/ou cavacos. 

 Discos:  a identificação deverá conter o tratamento, 
árvore e posição de onde foi retirado. 

               ex.: uma numeração sobre o disco, como  -              
1.3.5. pode representar: 

                     

                      1.  - o nº do tratamento, 

                      3.  - o nº da árvore, e 

                      5.  - o nº correspondente à altura de onde 
foi retirado o disco, 75% da H.  



1.4 Identificação das amostras 

 A marcação deverá ser feita diretamente sobre o disco 

com pincel atômico, ou lápis de cera, ou ser 

etiquetado (plástica ou metálica),  

 Indico o lápis cópia. 

 

 Quando o estudo incluir a determinação de umidade o 

disco deverá ser acondicionado em embalagem 

apropriada (sacos plásticos, por exemplo), 

conservados em geladeiras (se possível) e enviado o 

mais rápido possível ao laboratório. 

 

 A madeira seca ao ar e a destinada aos outros ensaios 

dispensa estes cuidados. 



1.4 Identificação das amostras 

 Cavacos: A identificação deverá conter o 

tratamento e árvore se for o caso. 

 O acondicionamento poderá ser feito em sacos 

plásticos ou de pano. Para cavacos úmidos, 

recomenda-se os cuidados que se seguem: 



1.4 Identificação das amostras 

 Secagem e tratamento - o material sub-amostrado 

(com exceção do destinado à determinação de 

umidade) nunca deverá ser acondicionado úmido se 

não forem tomados cuidados para se evitar a 

deterioração. Não haverá inconveniente algum se o 

material úmido ou recém cortado for encaminhado no 

mesmo dia ao laboratório. 

 Como norma geral recomenda-se deixar o material 

amostrado secar ao ar livre antes de ser 

acondicionado . 



1.5 Sub amostras mistas 

 Em casos especiais o estudo poderá requerer 

uma sub-amostragem mista, sendo parte do 

material preparado na forma de disco (do DAP 

por exemplo) e parte na forma de cavacos. 



1.6 Obtenção de amostra final para análise 

 Para ser empregada nas análises químicas, a 
madeira deverá ser transformada em serragem. 

 

 Dependendo da maneira como a sub-amostra se 
apresenta, pode-se utilizar serra fita no caso de 
seções das toras ou moinhos ( de martelo, de 
disco, ou de facas tipo Wiley) no caso de 
cavacos, ou ainda transformar as toras ou discos 
em cavacos em picadores ou mesmo na serra 
fita. 



1.6 Obtenção de amostra final para análise 

 Para obtenção da serragem, dependendo do tipo de 

equipamento empregado a madeira deverá estar 

completamente seca ao ar. 

 Quando necessário a serragem deverá ser 

classificada de acordo com os métodos analíticos 

prescritos pelas normas técnicas. 

 



2 Classificação da serragem 

 Normalmente utiliza-se para a classificação peneiras 
metálicas com malhas conhecidas e agitadores 
mecânicos. 

 

 As normas ABNT e ABTCP (Associação Técnica 
Brasileira de Celulose e Papel) e  

 TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper 
Industry ) e outras referentes a análise química da 
madeira recomendam três tipos principais de frações 
granulométricas da serragem: 



2 Classificação da serragem 

 1. Fração 40  - fração da serragem que atravessa a 

peneira de 40 mesh ( mesh = número de malhas por 

polegada linear, segundo a norma ASTM E 11-39), 

que corresponde a malha de 0,42 mm de abertura. 

 

 2. Fração 40/60 - fração da serragem que atravessa a 

peneira de 40 mesh e fica retida na peneira de 60 

mesh. 

 

 3. Fração 60 - fração da serragem que atravessa a 

peneira de 60 mesh, que eqüivale a malha de 0,25 

mm de abertura. 



2 Classificação da serragem 
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3 Secagem, acondicionamento e armazenamento 

 A serragem deverá ser seca ao ar e 

acondicionada em ambiente aclimatizado 

preferencialmente a 20 + 2ºC e a 65 + 3 % de 

Umidade Relativa, para posterior armazenamento 

em sacos plásticos devidamente codificados, ou 

em vidros com boca esmerilhada. 



 Fim 


