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1. O que é um metro cúbico e um metro estéreo  

 
Um metro cúbico de madeira é uma pilha de madeira sólida (obviamente tem que ser madeira 
serrada) de dimensões1, 0m de largura x 1,0m de altura x 1,0m de comprimento. 
 
Um metro estéreo é uma pilha de madeira roliça de dimensões 1,0m de largura x 1,0m de 
altura x 1,0m de comprimento. 
 
Na Figura 1 é apresentada a comparação gráfica entre ambos. 
 

 
 

Figura 1. Comparação entre um metro estéreo (madeira roliça) e um metro cúbico sólido. 
 
 
Fica claro a partir da Figura 1 que um metro cúbico sólido (m³) possui mais madeira do que um 
metro estéreo (st).  
 
Mas, qual é a quantidade de madeira sólida que tem um metro estéreo? Isso depende. O 
diâmetro das toras, a conicidade, a retitude (ou entortamento) das mesmas, vão definir 
quantos metros cúbicos sólidos têm um metro estéreo.  
 
E para quem calcula o gasto de produto (CCA por exemplo) por metro cúbico sólido, conhecer 
com precisão quantos metros cúbicos sólidos tem que tratar é chave quando ele tem que fazer 
o orçamento do serviço. 
 

Para transformar um metro estéreo em metro cúbico, deve-se calcular um fator de conversão, 
denominado Fator de Cubicação ou Fator de Empilhamento (Fe).  
 
A forma de cálculo do Fe é a seguinte: 

 

Fe  = 
 Vs 

 Ve 
 
Onde: Vs é o volume sólido real e Ve é o volume estéreo (ou seja o volume sólido na pilha) 
 
Mais para a frente é apresentada uma metodologia simples para calcular com precisão este 
fator de empilhamento em uma pilha qualquer de toras.  
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Mas para quem quer obter um valor rapidamente, pode usar uma tabela padrão como a 
Tabela 1.  
 
 

Tabela 1. Fatores de empilhamento de madeira sólida a estéreos e peso.  
 

ESPÉCIE 
METRO 

ESTÉREO 
(st) 

METRO  
CÚBICO 

(m³) 

TONELADA 
VERDE  

(t) 

Pinus com casca 
1,00 0,70 0,542 

1,43 1,00 0,775 

1,73 1,20 1,000 

Pinus sem casca 
1,00 0,57 0,487 

1,75 1,00 0,852 

1,83 1,04 1,000 

Eucalipto com casca 
1,00 0,70 0,607 

1,43 1,00 0,868 

1,65 1,15 1,000 

Eucalipto sem casca 
1,00 0,61 0,577 

1,64 1,00 0,946 

1,74 1,06 1,000 

Madeira para energia 
1,00 0,50 0,340 

2,00 1,00 0,680 

2,94 1,47 1,000 

 
 
O que significam os valores na Tabela 1? 
 
Na linha 1, por exemplo, temos o Pinus com casca e na primeira coluna estão os metros 
estéreo: 1 st de pinus com casca (empilhado) tem 0,7 m³ de madeira sólida (segundo esta 
tabela), e assim por diante. 
 
Na terceira coluna é apresentado o peso do m³ ou do st nessa linha.  
 
Quanto pesa um metro cúbico sólido? Isto não é muito importante para quem trata madeira 
exceto pelo fato de que a madeira seca deve pesar menos do que a madeira verde. E para 
tratar madeira ela deve estar seca a menos de 30% de umidade.  
 
Porém, para quem está calculando o frete de um st, por exemplo, este valor pode ajudar. 
Nesta tabela, os valores de peso propostos para as categorias devem ser tomados da maneira 
seguinte: na primeira categoria (Pinus com casca) 1 metro cúbico de madeira sólida verde está 
pesando 0,775 toneladas; 1 metro estéreo (st) por lógica deve pesar bem menos, e na linha 
anterior está o valor de quanto pesa 1 st: 0,542 toneladas. Este valor st é calculado 
simplesmente dividindo 0,775 entre o valor que aparece na mesma linha, na primeira coluna. 
Então: 0,775 / 1,43 = 0,542. A operação contrária pode ser feita dividindo o peso de 1 metro 
estéreo (0,542 ton) pelo volume sólido do metro estéreo na coluna do meio (0,70 m³), que 
nada mais é do que o Fator de Empilhamento (só na coluna do meio da primeira linha de cada 
categoria). Então: 0,542/ 0,70 = 0,775. 
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A tabela permite obter um valor rapidamente, porem todos os valores da tabela tem a limitação 
de que podem estar perto ou longe do valor real num caso pontual, mas não da para ter 
certeza do erro que está sendo cometido.  
 
Qual a diferença entre os valores obtidos da tabela e os valores reais de madeira sólida de 
uma pilha em particular? Não dá para fazer uma previsão geral, mas pode ser suficiente para 
que o preço cobrado pelo tratamento da madeira fique por debaixo do custo. Para diminuir 
esse risco, então, é necessário fazer uma medição. A forma de fazê-la é explicada a seguir. 

2. Quantos metros cúbicos sólidos têm numa pilha  
 

O jeito é medir o volume das toras, mas na verdade, é bastante difícil MEDIR com precisão os 
metros cúbicos sólidos que existem numa pilha. Existem duas formas principais:  
 

• A forma mais precisa requer submergir todas as toras numa piscina e medir o volume 
de agua deslocado. Inviável por pouco prático. 

• A outra forma é montar um escâner óptico computadorizado para toras e fazer todas as 
toras passar pelo escâner o que deveria dar um valor bastante similar ao real. Também 
inviável pelo custo. O investimento fica excessivo para o objetivo específico de tratar 
madeira. 

 
Então, o que se pode fazer é uma BOA ESTIMAÇÃO do volume sólido da pilha. O erro vai 
ficar num 5 % no máximo (para cima ou para baixo). O método que apresentamos é 
relativamente prático e barato.  

Que dados você vai necessitar? 

1. Altura média da pilha 
2. Comprimento médio das toras 
3. Quantidade média de toras por amostra 
4. Diâmetro médio das toras 
5. Quantidade de divisões para amostragem  

O que você vai usar para tomar as amostras? 

1. Gabarito 
2. Fita métrica ou régua de marceneiro 
3. Giz branca (uma caixa) 

 

Construção do gabarito 

O gabarito é bem simples de se construir: um retângulo de madeira formado com ripas de 
duas polegadas (5 cm), cortadas seguindo as medidas da Figura 2, pregadas ou parafusadas. 
É recomendável colocar uns tensores de arame, para manter a estabilidade da estrutura 
durante o manuseio. O importante é respeitar a medida do espaço interno, porque ela é a base 
para que o cálculo dê certo. 
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Figura 2. Estrutura do Gabarito para amostragem. 
 

Logicamente, você necessita saber a altura máxima da pilha para construir o gabarito. Então, 
tem que procurar o ponto onde a pilha é mais alta, tomar a medida desde o chão até a parte 
de cima, e somar uns 10 cm (para garantir). Essa é a altura interna do gabarito (Figura 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Altura máxima da pilha e altura do Gabarito de amostragem. 

Critério de borda 

Na hora de fazer a amostragem vai ter a situação de toras na borda, que não entram 
completamente dentro do gabarito. Então, vai ter que decidir se ela é incluída nas contas ou 
não. Esse critério deve ser definido antes de fazer as medições e deve ser respeitado 
rigorosamente. 
 
O critério recomendado é que se 50% ou mais da cara da tora está dentro do gabarito, ela é 
incluída e em qualquer outro caso não é levada em conta (Figura 4). 
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Metade ou mais dentro 

Menos da metade dentro 

INCLUIDA 

EXCLUIDA 

 
 

Figura 4. Aplicação do critério de borda, ou critério para decidir se uma tora fica incluída na 
amostra ou não. 

 

Quantidade de Divisões para Amostragem 

 
Para saber onde vai ser colocado o gabarito para cada amostragem, e quantas vezes tem que 
se repetir a operação (ou seja a quantidade de amostras a coletar), é necessário definir antes 
a quantidade de divisões para amostragem.  
 
Isto é simples de se fazer. Basta medir o comprimento total da pilha (CTP) e fazer marcas 
no chão, começando numa ponta até chegar ao final da pilha. A distância entre cada marca e 
a seguinte é a largura do gabarito (50 cm na Figura 2). 
 
Na Figura 5 é apresentado em forma gráfica.  
 
Essas marcas devem ficar no chão para posicionar o Gabarito na hora de fazer a amostragem, 
mas para calcular a quantidade de divisões (QDA) basta medir o comprimento total (em 
metros) e dividi-lo pela largura do gabarito (em metros). No caso da Figura 3, a conta é a 
seguinte:  
 
QDA = 5,8 metros (CTP) / 0,50 metros (largura do Gabarito) = 11,6 divisões 
 
Como não dá par colocar mais uma divisão, aproxima-se para abaixo. A QDA é então 11 
divisões. 
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Figura 5. Marcação das divisões no comprimento da pilha para posicionamento do gabarito 

A tabela de cálculos 

A Tabela de Cálculos é apresentada a seguir (Tabela 2). Nesta Tabela serão colocados os 
valores de diâmetro medido na ponta das toras. Uma tabela com este desenho pode ser feita 
com lápis ou caneta numa folha simples, para coletar os dados das amostras. Os dados 
coletados podem ser processados com uma calculadora normal ou, se possível, numa planilha 
eletrônica (tipo Excel, por exemplo)  
 
Tabela 2. Formato geral para uma tabela para estimar o volume sólido numa pilha de madeira 
 
   Amostra     

Tora Nº 1 2 3 4 ... N (última) Médias 
1 D 1.1 (m) D 1.2 (m) D 1.3 (m) D 1.4 (m)  D 1.N (m)  
2 D 2.1 (m) D 2.2 (m) D 2.3 (m) D 2.4 (m)  D 2.N (m)  
3 D 3.1 (m) D 3.2 (m) D 3.3 (m) D 3.4 (m)  D 3.N (m)  
4        
...        
n n 1 n 2 n 3 n 4 ... n N QMT 

SOMA D SOMA D1 SOMA D2 SOMA D3 SOMA D4  SOMA DN SDM 
DMA (m) SOMA D1/ n1 SOMA D2/ n2 SOMA D3/ n3 SOMA D4/ n4 ... SOMA DN/ n N DMT 
AP (m) A1 A2 A3 A4  AN AMP 
 
Simbologia usada na tabela: 
 
n = Quantidade de toras na amostra (é diferente em cada amostra: n 1 é quantidade de toras 

medidas na amostra 1, n 2 a quantidade na amostra 2 e assim por diante) 
N = Quantidade de amostras colhidas (15 % da QDA) 
QMT = Quantidade Média de Toras por amostra. [ QMT = (n1 + n2 + ... + nN) / N ] 
D 1.2 (m) = Diâmetro da tora 1 da amostra 2 medida em metros 
SOMA D = Soma de todos os diâmetros da amostra (SOMA D 1 é a soma de todos os 

diâmetros da amostra 1, SOMA D 2 é da amostra 2 e assim por diante) 
SDM = Soma de todos os diâmetros médios [SDM = (SOMA D1 + SOMA D2 + SOMA D3 + ...+ 

SOMA DN)] 
DMA = Diâmetro Médio da Amostra em metros 
DMT = Diâmetro Médio Total em metros [ DMT = SDM / QMT ] 
AP = Altura da Pilha em metros 
AMP = Altura Média da Pilha em metros [ AMP = (A1 + A2 + ......+ AN) / N ] 
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Estimação da quantidade máxima de toras que entram no Gabarito 

 
Para montar esta Tabela de cálculos, é necessário ter uma ideia aproximada de quantas toras 
no máximo vão entrar no gabarito. Esse vai ser o valor de “n” ou seja a quantidade de filas na 
Tabela.   
 
Para isso, pode-se fazer uma contagem preliminar posicionando o Gabarito no ponto onde 
está a altura máxima da pilha. Porém, se você não quer fazer uma contagem previa, existe 
uma forma teórica de calcular quantos círculos (quantas toras neste caso) de um dado 
diâmetro entram, sem superposição, no retângulo do gabarito (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Representação gráfica de uma situação hipotética de toras incluídas totalmente no 
espaço do gabarito (como se o gabarito fosse uma caixa com todas toras do mesmo diâmetro 

colocadas dentro) 
 
Dados necessários para o cálculo: 
 
Área do gabarito: base (em metros) x altura (em metros) [Se a área do gabarito dá um 

número com decimais, por exemplo, 1.05, toma-se somente a parte inteira, isto é 1]. 
 
Diâmetro médio das toras (DMT). Tem que se fazer uma estimativa de quanto é o diâmetro 

médio. É uma estimativa e vai dar erro, mas é só para fazer uma aproximação. 
 
Número máximo de círculos no retângulo (n). É calculado dividindo a área do retângulo 

pela área do círculo. Usando os dados calculados acima a formula de cálculo é: 
 

n = [(Área do gabarito) /( DMT/ 2)² / 3,1416] 
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Exemplo: 
 
Base do retângulo: 0,5 m 
Altura do retângulo: 2,1 m (só para lembrar, é o valor da altura máxima da pilha, explicado 

acima na construção do gabarito) 
Área do retângulo: 2,1 x 0,5 = 1,05 m (fica 1 m para o cálculo) 
Diâmetro médio das toras: 0,11 m 
Quantidade de círculos (quantidade máxima de toras): (1,05) / (0,11/ 2)² x 3,1416 = 110  
 
Ou seja, nesse gabarito vão entrar no máximo umas 110 toras de 11 cm de diâmetro. Então é 
só montar a tabela com 115 ou 120 linhas e com certeza vai sobrar espaço para registrar. 

Os cálculos 

 
Lembrando os valores que são necessários: 
 

1. Altura média da pilha (AMP) 
2. Comprimento médio das toras (CMT) 
3. Quantidade média de toras por amostra (QMT) 
4. Diâmetro médio das toras  (DMT) 
5. Quantidade de divisões para amostragem (QDA) 

 
Já temos a Altura média da pilha (AMP), a  Quantidade média de toras por amostra (QMT) e o 
Diâmetro médio das toras (DMT).  
 
Só falta o Comprimento médio das toras (CMT). O certo seria fazer uma amostragem dos 
comprimentos das toras da pilha. Mas fazer uma amostragem dos comprimentos das toras é 
complicado numa pilha, e o resultado normalmente fica muito perto do valor nominal.  
 
Isto é, se a carga é de toras de 2,20 m de comprimento, já alguém mediu isso na hora de 
cortar. Então a media vai ficar bem perto disso. Por isso só vamos usar o valor nominal da 
carga. Ou seja, no exemplo o CMT é 2,20 m. 
 
Para calcular o Volume Sólido (Vs) é só multiplicar o comprimento da pilha (CTP) pela altura 
média (AMP)  pela largura (CMT). 
 

Vs (m³) = CTP (m) x AMP (m) x CMT (m) 
 
A conta a fazer para saber o Volume Estéreo (Ve) (isto é o volume de Madeira Sólida na 
Pilha) na pilha fica fácil: 
 

Ve (m³) = (DMT (m) / 2)2 x 3,1416 x CMT (m) x QMT x QDA 
 
Com o Volume Sólido (Vs), e o Volume estéreo (Ve), você pode calcular o Fator de 
Empilhamento dessa pilha: 
 

Fe = Vs/ Ve 
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Procedimento na prática 

 
Vamos lá.  

1) O gabarito 

 
Construa o Gabarito seguindo as recomendações apresentadas antes.  
É necessário fazer a medição da altura máxima da pilha para calcular a altura do gabarito 

2) A marcação da pilha  

 
Os passos para a marcação da pilha são os seguintes: 
 

1. Medir o comprimento da pilha desde uma ponta até a outra com uma fita métrica.  
2. Anota o comprimento (que é o CTP) na planilha.  
3. Deixa a fita no chão e marca (com uma linha no chão o colocando estacas) divisões 

cada 50 cm.  
4. Numera cada divisão começando pelo número 1 até o final (marca cada número no 

chão ou coloca uma placa; o importante é que fique bem claro que número 
corresponde a cada divisão). 

3) O sorteio das amostras 

 
Esta é a parte importante. O sorteio das amostras é o que garante que o resultado vai estar 
certo. Se não fizer sorteio, o resultado da amostragem não têm valor nenhum. 
 
Como fazer o sorteio? Tem varias maneiras, Pode ser com números aleatórios obtidos com 
uma calculadora ou também existem sites na internet que geram números aleatórios entre um 
máximo e um mínimo (por exemplo em http://www.random.org/). Também pode ser usado um 
globo de sorteio (como os do bingo), ou qualquer método que possa garantir objetividade, ou 
seja, que quem está fazendo o sorteio não possa interferir voluntária ou inadvertidamente.  
 
Nós sugerimos um método que achamos prático e simples.  
 

1. Você já numerou as divisões de 50 cm, desde o começo até o fim da pilha. Então 
recorte a mesma quantidade de quadradinhos de papel do que divisões foram 
numeradas (é melhor se são todos iguais medindo, por exemplo 2 cm x 2 cm) 

2. Escreva um número por cada divisão: se você contou 35 divisões, então escreva de 1 
até 35 , um número em cada papel. 

3.  Faça uma bolinha com cada papel procurando que fiquem todas iguais e coloque 
numa sacola.  

4. Depois peça para outra pessoa tirar as bolinhas sem olhar (deve tirar aproximadamente 
um 15% do total: se tem 35 bolinhas tira 6). 

5. Pronto. Já tem os números das amostras. Tem que respeitar o sorteio, isto é bem 
importante. Se ele caiu numa parte da pilha que você acha que não está boa, não 
importa. É essa mesma. Se não fizer isso, não vai dar certo. 
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4) A Tabela 

Com a informação disponível, desenhe a tabela numa folha, com as filas e colunas calculadas, 
seguindo o modelo apresentado à seguir.  
 
Possivelmente vai necessitar várias folhas. Se assim for, coloque em cada folha o mesmo 
cabeçalho da primeira para não errar no preenchimento ao mudar de folha. 
 

   AMOSTRA Nº    

TORA TORA TORA TORA NºNºNºNº    1111    2222    3333    4444    5555    6666    MédiaMédiaMédiaMédia    

1111           

2222           

3333           

... ... ... ... ... ... ... ... 
51515151           

52525252           

SOMA DSOMA DSOMA DSOMA D           

DMADMADMADMA    (m)(m)(m)(m)           

AP (m)AP (m)AP (m)AP (m)           

 

 

5) A medição (amostragem) 

 
1. Posicione o gabarito frente à pilha na primeira marcação sorteada;  
2. Marque a altura máxima da pilha nesse ponto (com giz na lateral do gabarito), tome a 

medida e registre na planilha (no cacilheiro de AP da coluna que corresponde à 
amostra); 

3. Marque a tora de mais acima fica dentro do gabarito com giz, meça o diâmetro e 
registre a medida na planilha; faça o mesmo com todas as outras toras dentro do 
gabarito; 

4. Passe à seguinte marcação. 
5. Repita a operação até completar todas as marcações. 

 
A seguir é apresentada uma tabela como exemplo do resultado a obter. Os valores foram 
inventados, e por isso o resultado dos cálculos posteriores não deve ser tomado nada mais do 
que como um simples exemplo operativo. Os dados em si mesmos não têm qualquer validade 
além deste exemplo.  
 
Na tabela do exemplo (a diferença do modelo anterior) as amostras (AMOSTRA Nº) foram 
numeradas com números que representam o resultado do sorteio (ou seja as posições de 
amostragem sorteadas). Este sistema facilita a operação porque fica mais claro na hora da 
medição, em que posição deve ser colocado o gabarito. 
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    AMOSTRA Nº    

TORA Nº 8 9 16 25 27 29 Média 

1111    0,146 0,138 0,141 0,132 0,128 0,131   

2222    0,142 0,129 0,142 0,134 0,139 0,147   

3333    0,14 0,131 0,143 0,129 0,131 0,152   

4444    0,145 0,129 0,125 0,14 0,141 0,135   

5555    0,139 0,135 0,15 0,145 0,138 0,128   

6666    0,131 0,142 0,134 0,139 0,125 0,123   

7777    0,141 0,146 0,139 0,131 0,123 0,129   

8888    0,138 0,14 0,131 0,141 0,14 0,131   

9999    0,125 0,145 0,141 0,138 0,145 0,129   

10101010    0,123 0,139 0,138 0,125 0,139 0,135   

11111111    0,135 0,131 0,125 0,123 0,131 0,142   

12121212    0,144 0,141 0,123 0,135 0,141 0,146   

13131313    0,145 0,138 0,14 0,144 0,138 0,14   

14141414    0,141 0,125 0,145 0,145 0,125 0,134   

15151515    0,139 0,123 0,139 0,141 0,123 0,128   

16161616    0,131 0,135 0,131 0,123 0,135 0,136   

17171717    0,141 0,144 0,141 0,135 0,144 0,142   

18181818    0,138 0,145 0,138 0,144 0,145 0,143   

19191919    0,125 0,141 0,125 0,145 0,141 0,125   

20202020    0,123 0,147 0,123 0,141 0,139 0,15   

21212121    0,147 0,152 0,135 0,139 0,131 0,134   

22222222    0,152 0,135 0,144 0,131 0,141 0,141   

23232323    0,135 0,128 0,145 0,141 0,138 0,138   

24242424    0,128 0,123 0,141 0,138 0,125 0,125   

25252525    0,123 0,129 0,139 0,125 0,135 0,123   

26262626    0,129 0,131 0,131 0,14 0,128 0,135   

27272727    0,131 0,129 0,141 0,145 0,123 0,144   

28282828    0,129 0,135 0,138 0,139 0,129 0,145   

29292929    0,135 0,142 0,125 0,131 0,131 0,141   

30303030    0,142 0,146 0,135 0,141 0,129 0,145   

31313131    0,146 0,14 0,128 0,138 0,135 0,141   

32323232    0,14 0,134 0,123 0,125 0,142 0,139   

33333333    0,134 0,128 0,129 0,123 0,146 0,131   

34343434    0,128 0,136 0,131 0,135 0,14 0,141   

35353535    0,136 0,142 0,129 0,144 0,134 0,138   

33336666    0,142 0,143 0,135 0,145 0,128 0,125   

37373737    0,143 - 0,142 0,141 0,136 0,144   

38383838    0,145 - 0,146 0,139 0,142 0,145   

39393939    0,141 - 0,14 0,131 0,143 0,141   

40404040    0,139 - 0,134 0,141 0,125 0,139   

41414141    0,131 - 0,128 0,138 0,15 0,131   

42424242    0,141 - 0,136 0,125 0,134 0,141   

43434343    0,138 - 0,142 - 0,141 0,138   

44444444    0,125 - 0,143 - 0,138 -   

45454545    0,144 - 0,125 - 0,125 -   

46464646    0,145 - - - 0,123 -   

47474747    0,141 - - - - -   

48484848    0,139 - - - - -   

49494949    0,131 - - - - -   

50505050    0,141 - - - - -   

51515151    - - - - - -   

52525252    50 36 40 42 46 43 42,8 

SOMA DSOMA DSOMA DSOMA D    6,853 4,917 6,099 5,725 6,203 5,891 5,948 

DMADMADMADMA    (m)(m)(m)(m)    0,137 0,137 0,152 0,136 0,135 0,137 0,139 

AP (m)AP (m)AP (m)AP (m)    1,48 1,05 1,46 1,23 1,31 1,27 1,30 
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6) Os cálculos 

Os cálculos a seguir estão baseados nos valores apresentados no exemplo e na planilha. 
 
6.1) Dados gerais da pilha 
 
Diâmetro médio 14 cm 
Altura Máxima da Pilha: 1,60 m 
Dimensões do Gabarito: largura = 0,5 m ; altura = 1,60 m 
Número máximo de círculos de 14 cm no gabarito: n = 52 
Comprimento das toras: 2,20 m 
Comprimento Total da Pilha (CTP): 20,3 m 
QDA = 20,3 metros (comprimento da pilha)/ 0,50 metros (largura do Gabarito) = 40,6 divisões 
Quantidade de amostras (15% da QDA): N = 40,6 x 0,15 = 6,09. A quantidade de 

amostras a fazer é 6 amostras 
 
6.2) Dados para os cálculos do volume sólido e estéreo 
 

DMT = DMT = DMT = DMT = 0,139 m0,139 m0,139 m0,139 m    

CMT =CMT =CMT =CMT =    2,20 m2,20 m2,20 m2,20 m    

CTP = 20,3 mCTP = 20,3 mCTP = 20,3 mCTP = 20,3 m    

AMP = 1,AMP = 1,AMP = 1,AMP = 1,30303030    mmmm    

QMT =QMT =QMT =QMT =    42,842,842,842,8    

QDA =QDA =QDA =QDA =    40404040,6,6,6,6        

 
6.3) Cálculo do Volume sólido 
 
Lembrando que o volume sólido:  Vs (m³) = CTP (m) x AMP (m) x CMT (m) 
 

Vs = 20,3 m x Vs = 20,3 m x Vs = 20,3 m x Vs = 20,3 m x 1,1,1,1,30303030    m x 2,20 m = 5m x 2,20 m = 5m x 2,20 m = 5m x 2,20 m = 58888,,,,00006 m6 m6 m6 m3333    

 
 
6.4) Cálculo do Volume estéreo 
 
Lembrando que o volume estéreo: Ve (m³) = (DMT (m) / 2)2 x 3,1416 x CMT (m) x QMT x QDA 
 

VVVVeeee    = (= (= (= (0,139 m / 20,139 m / 20,139 m / 20,139 m / 2))))2222        xxxx    3,1416 x 2,203,1416 x 2,203,1416 x 2,203,1416 x 2,20    mmmm    x 42,8x 42,8x 42,8x 42,8    x 40x 40x 40x 40,6,6,6,6    = = = = 56565656,,,,92929292    mmmm
3333
    

 
Este valor têm um erro de no máximo 5%. Ou seja, o valor certo neste exemplo vai estar entre 54,07 m³ 
e 59,77 m³. 
 
6.5) Cálculo do Fator de Empilhamento 
 
Lembrando que o fator de empilhamento: Fe = Vs/ Ve 
 

Fe = 58Fe = 58Fe = 58Fe = 58,06 / 56,92 = 1,02,06 / 56,92 = 1,02,06 / 56,92 = 1,02,06 / 56,92 = 1,02    
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3 Quanto custa tratar um metro estéreo? 

 
Agora você já sabe quantos metros cúbicos sólidos de madeira tem nessa pilha. E também 
sabe quantos estéreos tem.  
 
A conta para saber o custo de tratar essa pilha fica, então, bem simples. Se você já sabe 
quanto custa o tratamento de um metro cúbico de madeira, é só multiplicar o valor pela 
quantidade de metros cúbicos estéreos que você estimou.  
 
Se você não calculou ainda o seu custo para tratar 1 m³ de madeira sólida, pode achar um 
exemplo de cálculo na Nota Técnica Nº 2. Pode baixar uma cópia do link:  
 
http://www.envalma.com/wa_files/Nota_20Tecnica_202_20-_20Fluxo_20de_20Caixa_20de_20uma_20UTM.pdf 
 
No exemplo acima, se o seu custo para tratar 1 m³ de madeira é de, por exemplo, R$ 120, 
então tratar 56,92 m³ vai custar: R$ 120 x 56,92 = R$ 6830,40. 
 
Para se garantir pode usar o valor máximo da margem de erro: 59,77 m³. Ou seja: R$ 120 x 
59,77 = R$ 7172,40. 
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