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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 93509  - Fenómenos de transferência 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 541 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Antónia Teresa Zorro Nobre Macedo  

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 15       45                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Compreender os principais mecanismos de transferência e suas aplicações. Identificar os processos de transporte envolvidos 
em várias operações do processamento de alimentos. 

- Trabalhar com as várias equações de transporte para determinar taxas de transferência. 

- Resolver problemas de aplicação dos conteúdos estudados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Transferência de quantidade de movimento: propriedades dos fluidos; estudo dos fluidos em repouso e em movimento. 
Números adimensionais relevantes na transferência de momento. 

2. Transferência de calor: mecanismos fundamentais de transferência; condução de calor em estado estacionário e não 
estacionário; transferência de calor por convecção e correlações úteis neste tipo de transferência; transferência de calor por 
radiação. Números adimensionais relevantes na transferência de calor. 

3. Transferência de massa: transferência de massa por difusão; coeficientes de difusão; difusão molecular em estado 
estacionário; transferência de massa por convecção. Números adimensionais relevantes na transferência de massa. 

4. Analogias entre os vários processos de transferência. 

5. Exemplos de aplicação nos processos alimentares. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudo dos fenómenos de transferência que ocorrem nos vários processos envolve transferência de momento, calor e massa. 
Em alguns processos uma destas formas é predominante, enquanto que em outros se observa uma simultaneidade dos vários 
mecanismos de transporte com diferentes importâncias relativas. 

Os conteúdos programáticos abarcam os conceitos e leis fundamentais associados a cada um dos fenómenos de transporte, de 
forma a que o aluno os possa compreender e identificar em vários casos práticos que ocorrem nos processos alimentares. Este 
conhecimento adquirido permitir-lhe-á também avaliar as eficiências dos vários processos envolvidos, através da determinação 
das respectivas taxas de transferência e dos parâmetros operatórios relacionados. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Estratégias de ensino/aprendizagem 

Abordagem expositiva dos conceitos teóricos fundamentais. Resolução de problemas. Outras aplicações práticas. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Uma abordagem expositiva dos vários conceitos importantes, durante a qual são citados e explicados vários exemplos práticos 
permitirá ao aluno uma compreensão mais profunda dos mesmos. De idêntica forma, a resolução de problemas é uma 
ferramenta fundamental uma vez que poderá dar uma importante contribuição para uma melhor interiorização, conservação e 
extrapolação dos conhecimentos adquiridos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação envolve a realização de dois testes parciais, ou um exame em época normal e um exame em recurso, para os 
alunos que não tenham obtido aprovação na disciplina na época normal. A admissão ao exame implica a presença em 3/4 das 
aulas práticas, de acordo com o Regulamento Escolar Interno. 
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