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EMENTA (Unidade Didática)  
1. Introdução a Serrarias. Definição de serraria. Classificação de serrarias.  
2. Operações de desdobro. Desdobro principal e desdobro secundário.  
3. Máquinas para serrar madeira.  
4. Manutenção de serras.  
5. Planejamento para instalação de uma serraria. Divisão de uma serraria.  
6. Avaliação do desempenho de uma serraria.  
7. Layout de serrarias.  
8. Técnicas de serraria: técnicas convencionais e técnicas modernas.  
9. Sistemas de desdobro. Diagramas de corte. 
10. Conhecimento necessário à secagem de madeira.  
11. Influência das propriedades da madeira na secagem, tipos de água na madeira, transferência de calor (condução, 
convecção e radiação) e transferência de massa (capilaridade, difusão e fluxo hidrodinâmico).  
12.Influência das variáveis ambientais na secagem e da preparação da madeira. 
13.  Métodos de secagem com ênfase em secagem ao ar livre e em câmara convencional.  
14. Equipamentos utilizados, sistemas de controle e condução da secagem de madeira. 
15.  Programação de secagem.  
16. Avaliação dos defeitos de secagem suas origens, causas e técnicas para minimizá-los.  
17. Custos de secagem. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
SERRARIAS 

 

1. Introdução 

1.1 Definição de uma serraria 

1.2 Classificação de serrarias 

2. Operações de desdobro da madeira 

2.1 Desdobro principal 

2.2 Desdobro secundário 

2.2.1 Resserragem 

2.2.2 Refilo ou canteagem 

2.2.3 Destopo 

2.2.4 Reaproveitamento 

 

3. Máquinas para serrar madeira 

3.1 Serras alternativas  

3.2 Serras de fita 

3.2.1 Serra fita simples 

3.2.2 Serra fita de corte duplo 

3.2.3 Serra fita dupla ou geminada 



3.2.4 Serra fita tandem 

3.2.5 Serra fita quádrupla 

3.2.6 Serra fita horizontal 

3.2.7 Serra fita de resserra ou reaproveitamento 

3.3 Serras circulares 

3.3.1 Serras circulares simples 

3.3.2 Serra circular dupla ou geminada 

3.3.3 Serra circular múltipla 

3.3.4 Serras circulares de dois eixos 

3.3.5 Serras circulares múltiplas de cortes em curva 

3.3.6 Equipamentos de perfilagem 

3.4 Serras destopadeiras 

 

4. Planejamento para a instalação de uma serraria 

4.1 Introdução 

4.2 Fatores a serem observados quanto  à localização da serraria 

4.2.1 Fonte  de matéria prima 

4.2.2 Mão de obra disponível 

4.2.3 Mercado consumidor e origem das toras 

4.2.4 Transporte e vias de comunicação 

4.2.5 Taxas e impostos 

4.2.6 Fatores relacionados ao terreno 

4.3 Estudos para a instalação propriamente dita da serraria 

4.4 Divisão de uma serraria 

4.4.1 Pátio de toras 

4.4.2 Local para maquinário 

 

5 Avaliação do desempenho de uma serraria 

5.1 Rendimento 

5.2 Eficiência 

 

6 Layout da serraria 

6.1 Distância entre os equipamentos 

6.2 Distribuição dos equipamentos 

6.3 Definição da área coberta 

6.4 Seção de manutenção de serras 

6.5 Piso da serraria 

6.6 Pátio de toras 

6.7 Classificação, câmaras de secagem e depósito de  madeira serrada 

6.8 Exemplos de layout 

 

7. Técnicas de serrarias 

7.1 Introdução 

7.2 Técnicas convencionais de serrarias 

7.2.1 Pátio de toras 

7.2.2 Desdobro principal 

7.2.3 Desdobro secundário 

7.2.4 Uso das técnicas convencionais 

7.3 Técnicas modernas de serrarias 

7.3.1 Pátio de toras 

7.3.2 Desdobro principal 

7.3.3 Desdobro secundário 

7.3.4 Uso das técnicas modernas 

 



8. Sistemas de desdobro 

8.1 Contrações 

8.2 Classificação dos sistemas de desdobro 

8.2.1 Sistemas de desdobro em relação aos anéis de crescimento e raios lenhosos 

8.2.1.1 Corte tangencial 

8.2.1.2 Corte radial 

8.2.1.3 Vantagens e desvantagens dos cortes tangencial e radial 

8.2.2 Sistemas de desdobro em relação ao eixo longitudinal da tora 

8.2.2.1 Corte paralelo ao eixo longitudinal da tora 

8.2.2.2 Corte paralelo à casca 

8.2.3 Classificação segundo a continuidade dos cortes 

8.2.4 Desdobro de toras com defeitos 

8.3 Diagramas de corte 

 

SECAGEM DE MADEIRA  

1. Introdução 

 Condução da disciplina, avaliações, 

 Conhecimentos necessários 

2. Conceitos Básicos 

 Estrutura anatômica  

 Umidade da madeira 

 Tipos de água 

 Determinação da umidade 

 Propriedades físicas da madeira 

3. Fatores que Afetam a Secagem 

 Temperatura  

 Umidade do ar 

 Velocidade do ar 

 Umidade de equilíbrio 

 Gradiente de umidade 

4. Fatores Físicos da Secagem da Madeira 

 Transferência de calor 

 Transferência e massa 

 Capilaridade 

 Difusão 

 Fluxo hidrodinâmico 

5. Preparação da Madeira para Secagem 

 Empilhamento da madeira 
 Classificação da madeira para secagem 

 Secagem ao natural 

 Pátio de secagem 

 Vantagens e limitações 

6. Tecnologia da Secagem de Madeira 

 Secagem artificial 

 Secagem convencional a baixa temperatura 

 Secagem por desumidificador 

 Secagem solar 

 Vantagens e limitações 

 Secagem convencional 

 Tipos de câmaras e materiais 

7. Métodos Especiais de Secagem 

 Alta temperatura  

 Produtos químicos 

 Vácuo 



 Alta freqüência 

 Prensagem 

 Lâminas, Partículas e Fibras 

8. Controle e Operação do Procresso de Secagem  

 Manual  
 Semiautomático 
 Automático 

9. Programação de Secagem 

 Tempo x temperatura 

 Umidade temperatura 

 Potencial de secagem x temperatura 

10. Avaliação da Madeira 

 Defeitos naturais da madeira e sua influência na secagem 

 Defeitos de secagem (causas e controle) 

 Gradiente de umidade 

 Tensões internas 

11. Dimensionamento de Câmaras de Secagem  

 Conceitos básicos noção básica 

 Considerações preliminares 

 Vazão de ar requerida 

 Energia térmica 

12. - Custos Envolvidos na Secagem 

 Avaliação geral dos custos de secagem  

 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar ao acadêmico o conhecimento dos processos transformação e secagem da madeira em madeira serrada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 - Capacitar o acadêmico no conhecimento dos princípios de funcionamento e operação das máquinas de desdobro 
primário. 
 - Proporcionar conhecimentos sobre as técnicas de desdobro para desdobro de madeiras plantadas e nativas. 
 - Capacitar o acadêmico a desenvolver metodologias e técnicas para o planejamento e controle da produção em 
serrarias. 
 - Possibilitar ao aluno o entendimento do processo físico da secagem de madeira; 
 - Apresentar os principais métodos de secagem de madeira existentes no mercado; 
 - Capacitar o futuro Engenheiro Florestal na identificar os problemas, avalia-los e sugestionar possíveis soluções com 
relação ao processo de secagem, visando otimizando a produção. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
- Aulas teóricas expositivas com utilização de vários recursos didáticos: 
- Apresentações projetadas em sala de aula, leitura de notas de aula, apresentações de vídeos. 
- Material didático de apoio disponível em mídia digital. 
- Discussões em grupo e seminários preparados pelos alunos. 
- Aulas práticas de laboratório. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 - Duas provas teóricas bimestrais. 
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