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OBJETIVOS  DA DISCIPLINA (Ao final do curso o aluno será capaz  de:) 
 
• Aplicar conceitos de psicometria; 
• Reconhecer os princípios de transferência de calor e massa em processo de secagem; 
• Identificar mecanismos de secagem; 
• Modelar e projetar secadores; 
• Identificar os métodos de secagem; e 
• Classificar os secadores. 
 
 
EMENTA DO PROGRAMA 
 
 
Psicometria e materiais úmidos. Transferência de calor e de massa em processos de secagem. 
Cinética de secagem. Princípios gerais de projeto de secadores. Modelagem matemática de 
processos de secagem. Métodos de secagem e classificação de secadores. Secadores por dispersão. 
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: 
 
1) PSICROMETRIA E MATERIAIS ÚMIDOS: 
• parâmetros básicos do ar úmido; 
• carta psicrométrica; 
• parâmetros de materiais úmidos; e 
• tipos de umidade em sólidos. 
 
2)TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA EM PROCESSOS DE SECAGEM: 
• transferência de calor e massa entre o material e o agente de secagem; 
• transferência de calor e massa na secagem do material (condições internas); 
• mecanismo dos processos de secagem. 
 
3) CINÉTICA DE SECAGEM:  
• características gerais de secagem; 
• tempo de secagem; e 
• curvas generalizadas de secagem. 
 
4) PRINCÍPIOS GERAIS DE PROJETO DE SECADORES: 
• equações básicas; 
• diagramas básicos de secadores; 
• balanço de massa e energia em secadores; e  
• cálculo das dimensões de secadores. 
 
5) MODELAGEM MATEMÁTICA DOS PROCESSOS DE SECAGEM: 
• métodos usados na modelagem matemática nos processos de secagem; e 
• exemplo de modelagem matemática nos processos de secagem. 
 
6) MÉTODOS DE SECAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE SECADORES: 
• métodos de secagem; 
• tipos de secadores; e 
• secadores por dispersão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


