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EMENTA:  
Madeira: origem, produção e processamento; Propriedades físicas da Madeira. 
Propriedades mecânica da Madeira; Propriedades Químicas, Térmicas e Elétricas da 
Madeira; Qualidade da Madeira; Caracterização de Propriedades da Madeira; Projetos de 
Estruturas de Madeira; Produtos Engenheirados à base de Madeira; Inovações 
Tecnológicas para Aplicação da Madeira. 
 
 

OBJETIVO GEAL DA DISCIPLINA: 
Propiciar aos alunos a oportunidade de conhecer e determinar as principais propriedades 
físico-mecânicas da madeira e dos produtos engenheirados à base de madeira, enfatizando 
os requisitos de desempenho para as diferentes possibilidades de aplicação em diversos 
seguimentos, como a construção civil e a indústria moveleira entre outros. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Madeira: Floresta nativas, florestas plantadas e sustentabilidade; 
Classificação visual e mecânica da madeira; 
Propriedades físicas da madeira; 
Propriedades de resistência da madeira; 
Propriedades de rigidez da madeira; 
Propriedades químicas, térmicas e elétricas da madeira; 
Durabilidade e processos de impregnação da madeira contra a demanda biológica; 
Processos de fabricação de produtos à base de madeira para a construção civil; 
Processos de fabricação de produtos à base de madeira para a indústria de móveis. 
Determinação de umidade, densidade, retratibilidade, permeabilidade da madeira; 
Determinação das resistências da madeira à compressão, à tração, ao cisalhamento; 
Classificação de madeiras e de produtos engenheirados de madeira; 
Produção e análise de desempenho de vigas de madeira laminada colada para diferentes 
finalidades: estruturais, distribuição de energia, componentes da edificação entre outros; 
Produção e análise de desempenho de painéis à base de madeira: laminados particulados, 
de fibras e correlatos, para a indústria do mobiliário e das embalagens. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO: 
Aulas expositivas (projetor multimídia) 
Práticas de laboratório 
Visitas técnicas 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS NO CURSO: 
Sala Virtual da Disciplina no Google Meet.  
Data show e lousa 
Plataforma Moodle e SIGAA. 
Plataformas de ensino remoto emergencial. 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
Média ponderada de provas, relatórios e seminários, com avaliação individual e coletiva 
quando se tratarem de práticas desenvolvidas em grupos. 
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JUSTIFICATIVA: 
Esta disciplina tem como característica principal propiciar aos alunos matriculados a 
oportunidade de, além da fundamentação teórica, verificar a prática, os princípios 
fundamentais que regem as metodologias para a caracterização e classificação físico-
mecânicas de madeiras, bem como processos de fabricação e avaliação de desempenho, 
em laboratório, dos produtos engenheirados à base de madeira com mais 
representatividade no mercado brasileiro. Com isso espera-se permitir aos alunos a 
aquisição e a fixação de conhecimentos que venham a contribuir para a sua sólida 
formação na área e que viabilizem sua efetiva participação profissional quer no meio 
acadêmico quer no seguimento empresarial. Além disso, a região Amazônica possui 
potencial madeireiro reconhecido internacionalmente sendo o conhecimento das 
propriedades tecnológicas deste importante material uma maneira de contribuir com o 
desenvolvimento regional e contribuição ao meio ambiente. 
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