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Ficha 2 (variável) 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1º 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para 

essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não 
contempla essa modalidade de ensino.)  

 

 

Disciplina: FLORESTAS ENERGÉTICAS Código: at129 eim 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

 

Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD (  ) _______ *C.H.EaD 

*Indicar a carga horária que será à distância. 

CH Total: 30 

CH semanal:  
Padrão (PD): 
0 

Laboratório (LB): 
0 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 
0 

Orientada (OR): 
0 

Prática Específica (PE): 
0 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

Extensão (EXT): 
0 

Prática como 
Componente 
Curricular (PCC): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
EXT-PCC) 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

1. Modelo energético brasileiro; 

2. Qualidade da madeira para energia; 

3. As indústrias e o carvão vegetal; 

4. Energia da madeira; 

5. Outros recursos florestais que produzem energia; 

6. Análises das tecnologias de transformação da madeira em carvão vegetal; 

7. Gaseificação; 

8. Recuperação, qualificação e utilização de subprodutos da carbonização; 

9. Briquetagem; 

10. Produção de metanol e produção de etanol; 

11. Biorrefinaria. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

 

1° encontro: Modelo energético brasileiro; qualidade da madeira para energia; e as indústrias e o carvão 

vegetal. 

2° encontro: energia da madeira; outros recursos florestais que produzem energia. 

3° encontro: análises das tecnologias de transformação da madeira em carvão vegetal; gaseificação; e 

recuperação, qualificação e utilização de subprodutos da carbonização. 

4° encontro: briquetagem; produção de metanol e produção de etanol; e biorrefinaria. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

a) Compreender os aspectos técnicos e operacionais da energia da biomassa florestal.  
b) Conhecer os princípios básicos dos equipamentos utilizados na produção de energia da madeira. 

c) Conhecer as florestas energéticas e seus aspectos operacionais, gerenciais e legais para a criação de 
empresas neste setor. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Cronograma: 

Semana 1 – síncrono 3hs – 29/01/2021 – 09:30 – 12:30 – modelo energético brasileiro; qualidade da 

madeira para energia; e as indústrias e o carvão vegetal. Assíncrono 3hs - modelo energético brasileiro; 

qualidade da madeira para energia; e as indústrias e o carvão vegetal. Procedimentos didátidos: aulas 

síncronas no Teams. Dúvidas serão respondidas no grupo da disciplina disponível no Teams e o 

material didático e a entrega dos relatórios serão realizadas no UFPR Virtual. 

Semana 2 – síncrono 3hs – 05/02/2021 – 09:30 – 12:30 – energia da madeira; outros recursos florestais 

que produzem energia. Assíncrono 3hs - energia da madeira; outros recursos florestais que produzem 

energia. Procedimentos didátidos: aulas síncronas no Teams. Dúvidas serão respondidas no grupo da 

disciplina disponível no Teams e o material didático e a entrega dos relatórios serão realizadas no 

UFPR Virtual. 

Semana 3 – síncrono 3hs – 12/02/2021 – 09:30 – 12:30 – análises das tecnologias de transformação da 

madeira em carvão vegetal; gaseificação; e recuperação, qualificação e utilização de subprodutos da 

carbonização. Assíncrono 3hs – análises das tecnologias de transformação da madeira em carvão 

vegetal; gaseificação; e recuperação, qualificação e utilização de subprodutos da carbonização. 

Procedimentos didátidos: aulas síncronas no Teams. Dúvidas serão respondidas no grupo da disciplina 

disponível no Teams e o material didático e a entrega dos relatórios serão realizadas no UFPR Virtual. 

Semana 4 – síncrono 3hs – 19/02/2021 – 09:30 – 12:30 – briquetagem; produção de metanol e 

produção de etanol; e biorrefinaria. Assíncrono 3hs – briquetagem; produção de metanol e produção de 

etanol; e biorrefinaria. Procedimentos didátidos: aulas síncronas no Teams. Dúvidas serão respondidas 

no grupo da disciplina disponível no Teams e o material didático e a entrega dos relatórios serão 

realizadas no UFPR Virtual. 

Semana 5 – síncrono 3hs – 26/02/2021 – 09:30 – 12:30 – avaliação. Assíncrono 3hs – avaliação. 

Procedimentos didátidos: aulas síncronas no Teams. Dúvidas serão respondidas no grupo da disciplina 

disponível no Teams e o material didático e a entrega dos relatórios serão realizadas no UFPR Virtual. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Os relatórios da semana serão entregues sempre na segunda-feira seguinte as aulas e terão peso de 40% da nota. 

No final da 5° semana de aula uma avaliação na forma de entrevista individual, abordando todos os temas 
apresentados será realizada na plataforma Teams. O horário da entrevista será acordado entre os estudantes e o 
professor. 
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Professor da Disciplina: Thiago Campos Monteiro 
 

Assinatura:  
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


