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 Disciplina: Propriedades Físicas de Produtos Agrícolas e Industriais  Código: DEE272

 Natureza: 

 (  X  ) Obrigatória         

 (       ) Optativa

   (   X   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: Nutrição de
Organismos Aquáticos  Co-requisito: -  Modalidade: (  X   ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )

Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total: 45

 CH Semanal: 03

Prática como
Componente
Curricular (PCC): -

 

Atividade Curricular
de Extensão (ACE):
-

 

Padrão
(PD):02

 

Laboratório (LB): 01 Campo (CP):
-

Estágio (ES):
-

Orientada (OR):
-

Prática Específica
(PE): -

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP): -

EMENTA 

Caracterização física dos produtos agrícolas e industriais. Redução de tamanho e granulometria. Propriedades higroscópicas, gravimétricas,
friccionais, aerodinâmicas, mecânicas e térmicas dos produtos agrícolas e industriais. Função e fator de fluxo. Aplicações em projetos.

 

                                                                                                              PROGRAMA

Caracterização física dos produtos agrícolas e industriais: Definição dos conceitos de tamanho, massa, forma, área, volume, esfericidade,
massa específica aparente, massa específica real, massa específica unitária e porosidade; Importância e aplicações; Fatores que influenciam
nos valores das características; Métodos de determinação; Determinação experimental;

Redução de Tamanho: Definição, importância e aplicação; Princípios da redução de tamanho; Métodos da redução de tamanho;
Características dos equipamentos de redução de tamanho; Classificação do produto reduzido – Granulometria;

Propriedades Higroscópicas e gravimétricas (Umidade base seca e base úmida; Umidade de Equilíbrio): Definição; Importância e aplicações;
Métodos de determinação; Análise da determinação experimental;

Propriedades mecânicas: Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam nos valores das propriedades; Métodos de
determinação;

Propriedades Térmicas (condutividade e difusividade térmica, calor específico): Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam
nos valores das propriedades; Métodos de determinação;

Propriedades Aerodinâmicas (Velocidade terminal e coeficiente de arraste): Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam
nos valores das propriedades; Métodos de determinação: teórica e experimental; 

PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2 UFPR/R/PL/DEE 4387200         SEI 23075.019478/2022-59 / pg. 1



Propriedades Friccionais (Coeficiente de atrito e Ângulo de Talude/Repouso): Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam
nos valores das propriedades; Métodos de determinação; Análise da determinação experimental;

Propriedades mecânicas (compressão, tração, ……): Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam nos valores das
propriedades; Métodos de determinação;

Função de fluxo e fator de fluxo de tremonhas: Definições; Importância e aplicações; Fatores que influenciam nos valores das propriedades;
Métodos de determinação;

Propriedades específicas de rações para peixes (Umidade; Flutuabilidade; Hidroestabilidade; Grau de moagem ou granulometria;
Uniformidade de tamanho; Coloração e odor; Presença de finos (pó) ou pureza; e etc): Definições; Importância e aplicações; Fatores que
influenciam nos valores das propriedades; Métodos de determinação;

Aplicações em projetos: determinação da capacidade estática e de fluxo operacional; Escoamento e pressões em silos, ……

 

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao acadêmico os aspectos teóricos e práticos da importância das características dos produtos agrícolas de origem vegetal, bem
como, de produtos industrializados, com ênfase em grãos e rações, respectivamente, sob o ponto de vista da engenharia. Enfatizar a

importância destas propriedades como elementos fundamentais ao projeto de máquinas, mecanismos, para transporte, secagem,
armazenagem e beneficiamento/processamento de grãos e rações

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Apresentar as principais propriedades físicas dos produtos agrícolas com ênfase em grãos e de produtos processados como rações;

Determinar as principais características e propriedades físicas de grãos e rações;

Mostrar a importância do conhecimento das propriedades/características físicas para o dimensionamento e operação de máquinas e
equipamentos utilizados nas etapas de pré-processamento e processamento.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As aulas da disciplina serão ministradas de forma expositiva-dialogada (presenciais), com explanações utilizando os seguintes recursos
didáticos: quadro branco ou de giz, notebook, projetor multimídia, insumos de laboratório e softwares específicos relacionados ao conteúdo da
disciplina. As aulas práticas serão realizadas em laboratórios localizados no setor Palotina e as visitas técnicas em locais de pré-
processamento, processamento e armazenamento.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Ao longo do período de desenvolvimento da disciplina serão realizadas diferentes formas de avaliações, que irão perfazer um total de três
notas, sendo estas advindas das atividades presenciais, sendo 33,33% (trinta e três virgula trinta e três) o peso de cada atividade/avaliação,
sendo o somatório das atividades igual a 100% (cem por cento), que terão origem na participação dos acadêmicos de forma individual ou
coletiva em atividades presenciais como: provas, seminários, trabalhos, etc…. Todas as avaliações terão o mesmo valor e peso,
independentemente do tipo, ou seja, nota 100,0 (cem virgula zero). A nota final ou média final será obtida pela média aritmética das três notas
das avaliações realizadas. Será aprovado o acadêmico que possuir média de aproveitamento igual ou superior a 70,0 (setenta virgula zero),
obtida de acordo com o número de avaliações, assim como com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). Não obtendo as
condições já apresentadas o aluno poderá realizar exame final ou ser reprovado. O aluno que não atingir a média final de aprovação poderá
fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não tenha média inferior a 40 (quarenta) de acordo com o Art. 96 da
Resolução 37/97, “No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinquenta (50) na
média aritmética entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas”. Caso não atenda os critérios para
aprovação ou realização de exame o acadêmico será considerado reprovado.
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