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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Biologia Aplicada à Engenharia II SIGLA: 2BAE203 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 36h PRÁTICA: 18h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA:   Citologia e histologia vegetal com interesse industrial. Estrutura da 
parede celular. Xilema. Botânica econômica. Anatomia da madeira: Estrutura 
macroscópica do tronco. Atividades fisiológicas do tronco. Planos de corte.. 
Propriedades organolépticas da madeira. Estrutura anatômica da madeira de 
coníferas e folhosas. Defeitos da madeira. Microtécnica. Relação entre a 
estrutura anatômica e as propriedades da madeira 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Descrever as principais características da madeira, a partir dos estudos de 
histologia vegetal, propriedades organolépticas e propriedades mecânicas. 

 

Objetivos Específicos: 
- Descrever as características da célula vegetal (membrana, citoplasma e núcleo) 
- Descrever os tecidos vegetais e seu emprego na engenharia 
Identificar as estruturas constituintes da parede celular. 
Descrever os elementos constituintes do lenho. 
Diferenciar madeira de gimnosperma de angiosperma dicotiledônea. 
Identificar através de microscopia óptica elementos constituintes da madeira; 
Descrever os principais defeitos da madeira 
Identificar a partir da estrutura anatômica da madeira as propriedades físicas e 
mecânicas. 
Transmitir aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre os elementos que 

compõem a madeira, bem como compreender a organização estrutural e 

morfológica dos mesmos.  

Utilizar adequadamente técnicas para o reconhecimento macroscópico e 

microscópico dos principais grupos e espécies de interesse comercial (nativas e 

exóticas) cultivadas no Brasil. Ter o sentido da observação com coerência e rigor 

científico. 
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Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

10(T/P) 1. Célula vegetal 
1.1 Parede celular: formação, estrutura e 
composição química. 
1.1 emprego biotecnológico: modal 
1.2 membrana plasmática (propriedades) 
1.3 organelas 
1.3 Fotossíntese 
1.4 Respiração celular 
1.5 Núcleo 
1.6 Divisão celular 

PROVA 1 

10 
(T/P) 

2. Histologia Vegetal 
2.1 Meristemas 
2.2 Tecido de revestimento 
2.3 Tecido parenquimático 
2.3.1 Classificação 
2.4 Colênquima 
2.5 Esclerênquima  
2.6 Floema 
2.7 Floema 

Exercícios 
Trabalho em grupo 
Relatório de 
trabalho 
PROVA 2 

06 (P) 3 Características da madeira 
3.1 Aneis de Crescimento: 
3.1.1 Dendrocronologia 
3.1.2 Técnicas de identificação de anéis 
3.2 Propriedades organolépticas da madeira 
3.3 Lenho inicial e lenho final 
3.4 Grã 
3.5 Inclusões minerais (análise microscópica) 
3.6 Cerne e alburno 
 

Exercícios 
Trabalho em grupo 
Relatório de 
trabalho 
 

10 
(T/P) 

4. Xilema e seu emprego na madeira 
4.1 Vasos: porosidade, grupamento, placa de 
perfuração, pontoações intervasculares , 
espessamento espiralado, tilos e outros 
depósitos; 
4.2 Traqueídes vasicêntricas e vasculares 
4.3 Parênquima axial: tipos 
4.4 Parênquima radial (raios): composição 
celular, células especializadas 
4.5 Estrutura estratificada: raios, parênquima 
axial, elementos de vaso, fibras 
4.6 Estruturas secretores: células 
oleíferas/mucilaginosas, canais intercelulares, 
outros 
4.7 Variações cambiais 
4.8 Inclusões minerais: cristais, drusas, sílica 

PROVA 3 
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4.9 Quantificação dos elementos celulares 
4.10 Informações não anatômicas: hábito, cor e 
odor do cerne, fluorescência do cerne, teste de 
cromazurol 
4.11 Identificação de madeira com o auxílio do 
computador.  
4.12 Análise comparada de acordo com o 
sistema de classificação 
4.13 Coleta, preparação, preservação e 
maceração de amostras anatômicas,  microtomia 
e montagens de lâminas histológicas 
 

06(T) 5. Introdução ao estudo da estrutura 
morfológica da madeira 
5.2 Estrutura anatômica das Angiospermas: 
macroscópica e microscópica. 
5.3 Estrutura anatômica das Gimnospermas: 
macroscópica e microscópica: Correlação entre 
a estrutura anatômica e a qualidade da madeira 
 

PROVA 4 

06(T/P) 6. Defeitos da madeira 
6.1 Variação das propriedades em função da 
forma da árvore (tortuosidades, bifurcação ou 
aforquilhamento, conicidade, sapopemas, 
excentricidade, nodosidade, sulcos). 
 

Exercícios 
SEMINÁRIO (PESO 
20%)  
Relatório de 
trabalho 

04 (T) 8. Qualidade da madeira 
8.1 conceituação, parâmetros e metodologia de 
avaliação - densidade da madeira; madeira 
juvenil e adulta; cerne e alburno; lenho inicial e 
tardio; anéis de  crescimento; lenho normal e de 
reação, tensões de crescimento; outras 
características (composição química, grã, nós, 
etc). 
8.2 Emprego industrial da madeira 
8.3 Agentes xilófagos 
8.4 Inovação industrial nas indústrias com 
maquinários para uso da madeira 

Total: 54 

horas 

Carga horária total teórica: 36 

Carga horária total prática:18 

 

 
 

Metodologia Proposta:  
O programa da disciplina será dividido em uma parte teórica e uma parte prática. 
As aulas teóricas terão como suporte o uso de lousa, giz e Datashow. As aulas 
práticas serão realizadas no Laboratório de Biologia para aprendizagem das 
técnicas usuais em anatomia da madeira (microtomia, maceração e montagem de 
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lâminas histológicas), com uso didático com microscópios e estereomicroscópios 
em número suficiente que permita aos alunos observação e análise dos tecidos 
vasculares das plantas arbóreas.  
Aulas expositivas e interativas, com participação ativa dos acadêmicos nos 
questionamentos e opiniões. Leitura de textos e debates. Discussões de artigos 
científicos e vídeos. 
Aulas práticas realizadas entre os acadêmicos. 
Resolução intensiva de exercícios teóricos e práticos. 
Como recursos serão utilizados: quadro negro, retroprojetor, Datashow, 
apresentação de vídeos e textos para discussão, peças de laboratório para 
manuseio e estudo.  
Apresentação de filmes e documentários que elucidem a disciplina com auxílio de 
recursos áudio visuais (dvd e Datashow) 
- Aulas expositivas (teóricas) e participativas, onde se utilizará quadro branco e 
canetão, com auxílio de recursos áudio visuais (Datashow); 
- Dinâmicas de grupo que elucidam os conteúdos programáticos da disciplina; 
- Estudos temáticos em sala; 
- Trabalhos em grupo (seminários); 
- Trabalhos individuais. 
- Visitas técnicas 
 

Horário de atendimento ao aluno: quarta-feira – 13:30h às 14:20h no 
laboratório de Biologia 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios: 
Quatro avaliações, cada qual com peso 20% sendo cada prova com peso 8,0 
e um trabalho (roteiro de atividades), peso 2,0) as mesmas realizadas de forma 
individual 
Um trabalho em grupo através de seminário (peso 20%) 
Obs.: nas quatro avaliações, serão contempladas questões (01 em cada 
avaliação) sobre ENADE.  
 
**Em relação ao uso de computador, celular, tablet: somente deverão ser 
usados para fins didáticos. O uso de celular só será permitido fora da sala de aula. 
Caso necessário, devem permanecer em modo silencioso. Nas avaliações (provas, 
seminários, etc), os aparelhos devem ser desligados. 
 

Avaliação de 2ª chamada: será realizada no prazo de quinze dias a 
partir do requerimento no período de aula normal 
 

 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 

acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 

solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 

Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 

problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 

involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 

militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 

em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
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(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades 

oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades previstas e 

autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de declaração ou 

documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada 

por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou 

o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, 

contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da 

carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá explicitar a razão que impediu o 

acadêmico de realizar a avaliação. 

 

Bibliografia Básica 
 
ESAU, Katherine. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: E. Blucher, 
1974. 293 p. ISBN (Broch.). 
 
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arboreas do Brasil. 1ª e 5ª ed. Plantarum e Nova Odessa, 1992 e 2008. 
 
RAVEN, Peter H; EVERT, Ray Franklin; CURTIS, Helena. Biologia vegetal. 
2/5/6/7/8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, c1978. 724 p. ISBN 8570300654 
(broch.). 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
BALTAR, Solma Lúcia Souto Maior de Araújo. Manual de prático de 
morfoanatomia vegetal. São Carlos: RiMa, 2006. xii, 76 p. ISBN 85-7656-103-4 
(broch.). 
 
FRANZOI, Luiz Claudio Nunes. A secagem da madeira. Bento Gonçalves 
CETEMO 1992. 37 p ISBN (broch.). 
 
KERBAUY, Gilberto B. Fisiologia vegetal. 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. ISBN 9788527714457 (eletrônico). Disponível em: 
<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=10687432>. Acesso em: 12 mar. 
2015. 
 
MADY, Francisco Tarcisio Moraes. Conhecendo a madeira: informações sobre 90 
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anatomia, dendrologia, dendrometria, produção, uso [em] 1997. [Brasília, DF]: 
Fundação Mokiti Okada, 1997]. 545p. ISBN (Broch.). 
 
RIZZINI, Carlos Toledo. Plantas do Brasil: árvores e madeiras úteis do Brasil- 
manual de dendrologia brasileira. 2 ed. São Paulo: E. Blucher, 1978. 296p 
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