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Química da Madeira 

PLANO DE ENSINO 2020.1

Disciplina: QUÍMICA DA MADEIRA
Curso: Engenharia Florestal 
Código: AT113   Validade: 2010 Turma: A 
Horário:  Terça-Feira 09:30 – 12:30 – Teoria-PraticaHorário:  Terça-Feira 09:30 – 12:30 – Teoria-Pratica

Horário de práticas complementares:  outros horários–
(Lab. Química da Madeira)
Local: sala seminários DETF e Lab. Química da Madeira
Centro de Ciências Florestais e da Madeira

Professor responsável: Dr. Umberto Klock
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Assuntos: - PARTE TEÓRICA

1. Introdução à Disciplina. 

2. Características das madeiras de coníferas e 
folhosas. Aspectos gerais da utilização da folhosas. Aspectos gerais da utilização da 
madeira. Estrutura anatômica da madeira. 

3. Química dos Carboidratos (Rev. resumo)

4. Estrutura e Ultraestrutura da Parede Celular. 
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6. Composição Química da Madeira: Componentes 
químicos, substâncias macromoleculares, substâncias 
de baixo peso molecular 

7. Análise química da madeira, problemas da 7. Análise química da madeira, problemas da 
análise, amostragem e preparação de amostras. 

8. Reações químicas da madeira. 

9. Celulose, estrutura química, reações, derivados, 
ocorrência. 

10. Polioses(Hemiceluloses): estrutura química, 
reações, derivados, ocorrências. 
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11. Lignina, estrutura química, reações, derivados, 
ocorrência. 

12. Materiais acidentais, formação, tipos 
ocorrência, utilização. Material inorgânico. ocorrência, utilização. Material inorgânico. 

13. Tecnologia química da madeira: produtos 
obtidos a partir da madeira, dos componentes 
químicos. Aplicações. 
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Assuntos Parte Prática

Grupos de Trabalho – 4 a 5 alunos
•Preparo da madeira para análises químicas, 
determinação do conteúdo de água. 
•Determinação de extrativos, •Determinação de extrativos, 
•Determinação do teor de lignina, celulose e 
polioses.
•Determinação de óleos essenciais de uma espécie 
florestal (folhas, madeira, casca e/ou raízes). 
•Obtenção de tanino.
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OBJETIVOS

Objetivo geral:
•Capacitar ao estudante a reconhecer e quantificar a 
composição química da madeira e da utilização da madeira 
como matéria-prima. 

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
•Capacitar o aluno a diferenciar as madeiras de coníferas e 
folhosas sob o ponto de vista da composição química. 
•Capacitar o aluno a reconhecer a ultraestrutura da parede 
celular e sua influências sobre as propriedades da madeira. 
•Capacitar o aluno a diferenciar os componentes químicos da 
madeira, o isolamento quantitativo dos compostos e 
utilizações destes. 
•Dar conhecimento ao aluno dos diferentes processos 
químicos industriais que utilizam a madeira como matéria-
prima.
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� OBS. MANUAL DIDÁTICO para download, impresso a venda na 
FUPEF, NOTAS DE AULA, TESTES E OUTROS MATERIAIS 
DIDÁTICOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA OS ESTUDANTES 
MATRICULADOS NA DISCIPLINA NA PÁGINA  DA DISCIPLINA

� Bibliografia – disponível no manual didático.

� Avaliação:� Avaliação:
� 1. Dois testes SEMESTRAIS – datas abril - junho 2020
� 2. Relatório e participação das práticas de laboratório (laudo Técnico),
� 3. Seminário por grupo de trabalho – apresentação e trabalho (100 

pontos para o grupo – período 
� 4. Questões de aulas (Questionários - exercícios – 20% da média)
� PRESENÇA 
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ASSUNTOS PARA SEMINÁRIO:

1. POLÍMEROS – tipos, características e propriedades

2. RESINAGEM DE PINUS – processo, produtos

3. TANINOS, processo, produtos

4. ÓLEOS ESSENCIAIS, processos - tipos

5. DERIVADOS DE LIGNINA, produtos

6. DERIVADOS DA CELULOSE, produtos

7. ETANOL DA BIOMASSA, processos

8. METANOL DA MADEIRA, processo

9. BIOREFINARIAS, processos, tipos

� Apresentações inicio de junho 2020
• Tempo de apresentação 20 a 30 minutos 

• Trabalho escrito – descrição do tema – 10 pg. máximo


