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EMENTA 
O Sistema Internacional de Unidades; relações água-madeira; movimentação dimensional; densidade e massa 
específica; propriedades elétricas da madeira; métodos de mensuração das propriedades físicas da madeira. 

OBJETIVOS: 

 Prover aos pós-graduandos conhecimentos fundamentais de algumas das principais propriedades físicas 
da madeira; 

 Fornecer treinamento sobre as normas, métodos, ensaios e instrumentos utilizados para a mensuração 
dessas propriedades físicas; 

 Instigar nos estudantes a busca por métodos inovadores e não-tradicionais, com vistas à obtenção de 
dados com maior profundidade e potencial inovador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

 
Unidade 1. Introdução e Sistema Internacional de Unidades 
 

8 

 
Unidade 2. Relações água-madeira: tipos de água na madeira, umidade, ponto de 
saturação das fibras, umidade máxima, movimentação da água na madeira, métodos de 
medição da umidade. 
 

16 

 
Unidade 3. Movimentação dimensional: higroscopicidade, umidade de equilíbrio, histerese, 
fatores que interferem na movimentação dimensional, métodos de medição da movimentação 
dimensional da madeira. 
 

12 

Unidade 4. Densidade e massa específica: conceituação, efeito da umidade, fatores que 
interferem na densidade, métodos de medição da densidade. 
 

16 

Unidade 5. Propriedades elétricas da madeira: resistividade e constante dielétrica (em 
corrente contínua), constante dielétrica e propriedades correlatas em corrente alternada, 
relação com a umidade, métodos de medição das propriedades elétricas da madeira, 
medidores elétricos de umidade.  
 

8 
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METODOLOGIA 
 

 As atividades síncronas serão realizadas de modo online, utilizando-se ferramentas apropriadas, tais 
como o Google Meet. 

 
 

 As atividades assíncronas serão realizadas utilizando-se ferramentas digitais, tais como e-mail e 
Google Classroom. Os estudantes deverão providenciar o e-mail do domínio da UFES para acessar a 
sala de aula virtual do Google Classroom. 

 
 

 Os estudantes serão instruídos a estudar capítulos específicos da bibliografia recomendada (atividades 

assíncronas). Em seguida, serão realizados encontros síncronos para que o professor exponha o mesmo 

conteúdo, com foco principal em tirar as dúvidas relativas ao material estudado previamente. 

 Não serão realizadas aulas práticas em 2021/1 EARTE. No entanto, os estudantes serão orientados 

sobre a leitura de artigos científicos atuais, em que são utilizados métodos e ferramentas de mensuração 

das propriedades físicas da madeira. Os estudantes poderão comparar os métodos tradicionais com os 

de maior nível tecnológico, principalmente com relação à qualidade dos dados e informações de cada 

método. 

 

 

CRONOGRAMA PROPOSTO 
 

 13/04 a 18/05 – oferta não condensada (4h de aula por semana) 

 

 

 17/05 a 21/05 – oferta condensada (16 h de aula) 

 

 

 24/05 a 28/05 – oferta condensada (20 h de aula) 

 
O cronograma poderá ser alterado, em acordo com os estudantes matriculados. 
 
 

AVALIAÇÃO 
TIPO 

 QUANT. VALOR (%) TIPO QUANT. VALOR (%) 

Estudos dirigidos 
 
 

A definir Proporcional Prova oral - - 

Teste parcial 
 
 

- - Prova escrita - - 

Trabalhos práticos 
 
 

- - Prova final - - 

Exercícios 
 
 

A definir Proporcional    

Outros: conforme o 
semestre, podem haver 

modificações 
 

- -    
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