
 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2022 

A/C Sr. Wilson José Romão  
         Diretor Geral – Horeb Mercosul  

 

PLANO DE TRABALHO 

DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E 

OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

OBJETIVO 

1) Determinação do impacto da adição do Bio Booster, em diferentes proporções, nas características 

operacionais de estratégias de combustão avançados com foco na utilização de etanol e do biometano como 

combustíveis. 

2) Avaliação do potencial da utilização do Bio Booster em motores comerciais com sistemas de combustão 

avançados e que utilizam etanol e biogás como combustíveis para comprovar a viabilidade de se reduzir os 

custos totais de operação e os ganhos ambientais pela substituição do diesel. 

• A avaliação ocorrerá por meio de simulações onde os modelos dos processos da combustão no 

motor serão desenvolvidos a partir dos resultados experimentais obtidos em 1), tendo como 

referência um motor já em produção. 

ATIVIDADES 

O projeto se desenvolverá em 4 blocos de atividades, cuja execução é de responsabilidade de UE-Powertrain 

UFMG. No texto abaixo, o termo “configuração” refere-se à estratégia de combustão, “especificação” ao motor. 

1) Atividades de Suporte 

a. Gestão 

b. Consumíveis 

c. Viagens & Estadias & Alimentação 

2) Preparação 

a. Implantação de modificações, dispositivos e componentes no Motor SCRE (Single Cylinder Research 

Engine) e auxiliares em conformidade com as necessidades desse projeto 

b. Atualização, elaboração e certificação de procedimentos teóricos & experimentais necessários ao 

desenvolvimento das estratégias avançadas de combustão 

c. Construção, calibração e certificação de modelos computacionais representativos das estratégias 

avançadas de combustão. 

3) Desenvolvimento Estratégias Avançadas de Combustão 

a. Seleção, por meios experimentais, das melhores estratégia de combustão & combustível  

b. Caracterização mais refinada das combinações selecionadas 

c. Otimização das configurações previamente selecionadas 

4) Especificação Motor 

a. Definição das condições operacionais, representativas do ciclo de uso, a serem avaliadas 

b. Levantamento das restrições advindas de requisitos industriais e comerciais 

c. Elaboração, calibração e avaliação dos modelos computacionais dos motores de referência 

d. Elaboração, desenvolvimento e avaliação de potenciais especificações do novo motor 

e. Avaliação melhorias adicionais proporcionadas por maior hidratação do etanol e utilização do catalisador. 

5) Patente 

a. Identificação de oportunidades de patentes. 

b. Pesquisa, âmbito mundial, patentes relacionadas às oportunidades identificadas. 

c. Pesquisa bibliográfica, âmbito mundial, publicações técnicas relacionadas às oportunidades identificadas. 

d. Avaliação das oportunidades identificadas em termos de originalidade. 



 

 

e. Avaliação do potencial das oportunidades identificadas em termos de benefícios para a operação do 

motor e/ou proteção de propriedade intelectual da Horeb. 

f. Redação e subsequentes revisões dos documentos a serem depositados nos órgãos competentes. 

g. Depósito das patentes. 

APORTES 

O cerne dessa iniciativa é ampliar os potenciais benefícios que a aplicação de estratégias avançadas de combustão 

em motores a etanol possam proporcionar por meio do Bio Booster. Portanto, o seu sucesso depende criticamente 

de propriedade intelectual prévia da Horeb, o que será refletido nas patentes a serem depositadas. 

Dessa forma, embora as atividades necessárias ao depósito de patentes estejam contempladas no projeto, a sua 

execução e os encargos financeiros correspondentes ficarão sob a responsabilidade e tutela única da própria Horeb 

para garantir que os direitos prévios de propriedade intelectual, incluindo da sua matriz, não sejam violados.  

INSTITUIÇÃO / EMPRESA VALOR CONTRIBUIÇÃO TIPO 
Horeb Brasil Energia e Combustíveis Ecológicos LTDA R$ 386.769,91 30% Financeiro 

EMBRAPII R$ 636.619,91 50% Financeiro 

Unidade EMBRAPII – UFMG Powertrain R$ 249.850,00 20% Econômico 

TOTAL R$ 1.273.239,83 100% Ambos 
 

RESPONSABILIDADES 

INS/EMP DESCRIÇÃO 
Horeb Definição das condições operacionais, representativas do ciclo de uso, a serem avaliadas 

Horeb Definir motor(es) de referência 

Horeb Fornecer restrições advindas de requisitos industriais e comerciais 

Horeb Participação da decisão da(s) configuração(ões) tecnológica(s) a ser(em) selecionada(s) 

Horeb Fornecimento do catalisador 

Horeb Fornecimento de dados necessários para simulações realistas 

UE-UFMG Responsável pela execução do projeto, incluindo todas as atividades relacionadas descritas no 
item apropriado, a menos daquelas explicitamente atribuída a terceiros 

 

CRONOGRAMA FÍSICO 

 



 

 

No cronograma acima, nas barras onde aparecem setas apenas em um sentido, a indicação é da finalização da 

atividade para aquele item específico (SI – Spark Ignition Direct Injection, CAI – Controlled Auto Ignition ou TJI – 

Turbulent Jet Ignition).  Onde aparecem setas nos dois sentidos, a indicação é a duração para aquele item específico 

(configurações – I, II, III, IV). Os losangos numerados indicam entregas.  

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Aportes a serem realizados, mês a mês, nos projetos pela Horeb e pela Embrapii. Há diversas despesas já associadas 

com o primeiro mês do projeto e, portanto, considera-se que o primeiro aporte seja realizado com a assinatura do 

contrato. 

 

 

ENTREGAS – DATAS ESTÃO DEFINIDAS NO CRONOGRAMA FÍSICO 

# DESCRIÇÃO TIPO 
 

1 
Motor SCRE preparado para operar em DI e CAI; definida metodologia experimental para 
DI; disponibilidade de modelo 3D para DI; seleção configuração DI. 

 

INTERNA 

 

2 
Motor SCRE preparado para operar em TJI; definida metodologia experimental para CAI 
e TJI; disponibilidade de modelo 3D para CAI e TJI; seleção configuração CAI. 

 

INTERNA 

 
3 

Disponibilidade processos químicos relevantes; seleção configuração TJI; implementados 
modelos de desempenho dos motores de referência; duas configurações caracterizadas. 

 

INTERNA 
 

4 
Outras duas configurações caracterizadas e escolha de uma ou mais configuração para 
avaliação. 

 

INTERNA 

4 Definição da especificação de motor ou motores a serem avaliados FINAL 
 

5 
Determinação dos ganhos de desempenho, consumo e emissões do motor, ou motores, 
especificado, com destaque para os benefícios proporcionados pelo Bio-Booster. 

 

FINAL 

 

 

 

__________________________________________________ 

Coordenador do Projeto Prof. José Guilherme Coelho Baêta 

MÊS 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL R$ 60.000,00 R$ 100.000,00 R$ 145.000,00 R$ 115.000,00 R$ 75.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

EMBRAPII R$ 37.323,87 R$ 62.206,44 R$ 90.199,34 R$ 71.537,41 R$ 46.654,83 R$ 37.323,87 R$ 37.323,87

HOREB R$ 22.675,54 R$ 37.792,56 R$ 54.799,21 R$ 43.461,45 R$ 28.344,42 R$ 22.675,54 R$ 22.675,54

MÊS 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 55.000,00 R$ 53.400,00

EMBRAPII R$ 37.323,87 R$ 37.323,87 R$ 37.323,87 R$ 37.323,87 R$ 37.323,87 R$ 34.213,54 R$ 33.218,24

HOREB R$ 22.675,54 R$ 22.675,54 R$ 22.675,54 R$ 22.675,54 R$ 22.675,54 R$ 20.785,91 R$ 20.181,23


