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 Disciplina:Tecnologia do Hidrogênio  Código:DEE323

 Natureza: 

 (  x ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )
Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total: 45

 CH Semanal:
03 

Prática como
Componente
Curricular (PCC):
00 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):
00

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): 15 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 Orientada

(OR): 00
Prática Específica
(PE): 00

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):
00

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

Propriedades do hidrogênio. Métodos de produção, armazenamento e transporte do hidrogênio. Processos termoquímicos, eletroquímicos,
fotoquímicos e biológicos envolvidos na produção de hidrogênio. Tecnologias de reforma envolvendo matérias primas renováveis e não-

renováveis. Uso de catalisadores na produção de hidrogênio. Características das células a combustível e tipos. Considerações sobre cenários
e progressão tecnológica do hidrogênio.

                                                                                                              PROGRAMA

Unidade 1 – Introdução ao estudo sobre hidrogênio, panoramas nacional e mundial, formas de produção do hidrogênio renovável. Economia
do hidrogênio e mitos envolvendo o hidrogênio. Principais conceitos envolvidos no estudo de gases. Gases ideais, gases reais, fator de
compressibilidade e equação de Van der Waals.

Unidade 2 – Rotas de produção de hidrogênio envolvendo matérias primas renováveis e não renováveis, processos termoquímicos, reforma
catalítica, processo microbiológico (biohidrogênio) e uso do biogás na produção de hidrogênio.

Unidade 3 – Catálise envolvida na produção de hidrogênio, conceitos gerais sobre catalisadores heterogêneos, síntese de catalisadores
heterogêneos, tipos de catalisadores utilizados e mecanismos reacionais propostos.

Unidade 4 – Técnicas de caracterização de catalisadores heterogêneos, conceitos básicos sobre microscopia eletrônica de varredura (MEV),
difratometria de raios X (DRX), fisissorção de N2 (BET/BJH) e análise termogravimétrica (ATG) e análise térmica diferencial (ATD).
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Unidade 5 – Produção de hidrogênio via eletrólise da água, conceitos básicos envolvidos, tipos de eletrolisadores utilizados, células a
combustível, conceitos básicos envolvidos e tipos de células a combustível.

Unidade 6 – Matérias primas e tecnologias empregadas na produção biológica do hidrogênio (biohidrogênio), inóculos utilizados, variáveis
mais importantes envolvidas.

Unidade 7 – Principais tecnologias utilizadas para a purificação, armazenamento e transporte do hidrogênio. Usos diversos do hidrogênio.

Prática 1 – Técnicas de caracterização de catalisadores

Prática 2 – Reforma do metano para a produção de hidrogênio

Prática 3 – Células a combustível e produção de hidrogênio via eletroquímica

Prática 4 – Produção de biohidrogênio

Prática 5 – Uso do hidrogênio em processos de hidrogenação

OBJETIVO GERAL

Conferir aos alunos conhecimentos gerais sobre as tecnologias envolvidas na produção, armazenamento e usos do hidrogênio, e seu impacto
na sociedade

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conhecer as diversas formas de produção de hidrogênio. Debater sobre os gargalos tecnológicos envolvidos no tema. Adquirir visão sobre os
desafios técnico-científicos do tema.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos e práticos
em sala de aula e laboratório. As aulas práticas serão ministradas no Laboratório de Materiais e Energias Renováveis (LABMATER). Serão
utilizados os seguintes recursos em sala de aula: quadro de giz, computador, projetor multimídia.

Parte da disciplina  será ministrada de forma concentrada em horário acordado com os discentes.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Parte Teórica (PT): A primeira avaliação será composta por uma prova abordando os tópicos tratados nas aulas teóricas.

Parte Experimental (PE): A avaliação será composta pela entrega de atividades relacionadas às práticas.

Seminário (S): A avaliação será composta pela apresentação de forma expositiva envolvendo temas específicos distribuídos aos alunos no
início da disciplina.

Nota final (NF): NF = 0,45x(PT) + 0,30x(PE) + 0,25x(S)

 

Critérios de aprovação:

- Frequência ≥ 75%;

- Média ≥ 70 (ou ≥ 50 em caso de exame).
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