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DESCRIÇÃO
Apresentação e justificativa
O propósito da presente proposta é prover informações e dados que 1) qualifiquem e quantifiquem os benefícios que o
Bio-Booster, em conjunto com novos sistemas de combustão, pode proporcionar à descarbonização e à otimização do
uso da  matriz energética brasileira, 2) gerem argumentos adicionais para convencer a indústria automotiva e os
produtores de combustível dos benefícios do Bio-Booster, 3) convençam o governo, a indústria automotiva e os
produtores de combustível que, com os novos sistemas de combustão e com o Bio-Booster, o Brasil tem ao seu alcance
uma solução extremamente competitiva, 4) orientem os fabricantes de quais seriam os próximos passos a serem
realizados, 5) propiciem elementos para a elaboração de patentes que estendam a proteção da propriedade intelectual
atual da Horeb e 6) alavanquem a industrialização de soluções para aumentar significativamente o valor do Bio-Booster
para os fabricantes de veículos e produtores de combustível.
Objetivos gerais
	Determinação do impacto da adição de nano-partículas catalisadoras, em diferentes proporções, nas características
operacionais de estratégias de combustão avançados com foco na utilização de etanol e do biometano como
combustíveis.
   Avaliação do potencial da utilização das nano-partículas catalisadoras em motores comerciais com sistemas de
combustão avançados e que utilizam etanol e biogás como combustíveis.
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Objetivos específicos
1-) realizar ensaios experimentais utilizando diferentes combinações de composições de combustíveis com os três
sistemas de combustão, de forma a identificar as configurações promissoras;
2-) Criação e calibração de modelos matemáticos baseados nos resultados obtidos na primeira fase de testes;
3-) Otimizar os modelos matemáticos e os sistemas de combustão através da simulação numérica tridimensional;
4-) Promover as modificações no hardware do motor monocílindrico, e no sistema de combustão, de acordo com os
resultados obtidos através das simulações numéricas;
5-) Refinar os modelos matemáticos baseado nos resultados obtidos na segunda fase de testes.
6-) Estudar o impacto das combinações selecionadas sobre um motor representativo de unidades de produção e em
pontos operacionais considerados de maior relevância na terceira fase da pesquisa.
Metodologia
A metodologia consta de três fases. Em uma primeira fase realiza-se ensaios experimentais utilizando diferentes
combinações de composições de combustíveis com os três sistemas de combustão. Com os resultados seleciona-se,
entre essas combinações, as melhores. A segunda fase contempla ensaios experimentais adicionais para uma melhor
caracterização de cada combinação selecionada acima, na primeira fase. A terceira fase preverá o impacto das
combinações selecionadas sobre um motor representativo de unidades de produção e em pontos operacionais
considerados de maior relevância.
A metodologia a ser utilizada produz uma alta integração entre os ensaios experimentais e as simulações numéricas. Na
primeira fase, por um lado, simulações serão utilizadas para melhor definir as condições de ensaios mais relevantes para
a investigação. Por outro lado, os resultados experimentais serão utilizados para se melhor calibrar os modelos
computacionais. Os modelos calibrados darão então suporte às análises dos resultados experimentais.
Na segunda fase, a calibração dos modelos computacionais para cada combinação composição do combustível &
sistema de combustão selecionada será refinada com base na melhor caracterização dessas combinações em ensaios
experimentais adicionais. Os modelos assim refinados serão utilizados para estender as avaliações a configurações do
aparato experimental que não sejam imediatamente disponíveis por exigir construção de componentes e/ou dispositivos
adicionais. Na terceira fase as previsões serão realizadas por meio de simulações e os ensaios experimentais serão
utilizados para confirmar o realismo dessas previsões.
Os combustíveis a serem analisados são a gasolina, o etanol, etanol com mais água e gás natural. Cada um desses
combustíveis será testado, primeiramente, sem Bio-Booster e, posteriormente, com duas diferentes proporções de Bio-
Booster, resultando em 12 diferentes composições de combustíveis a serem inicialmente avaliadas. Os combustíveis a
serem selecionados para as fases seguintes não necessariamente corresponderão à composição química exata testada.
Por exemplo, com base nos resultados e análises, poderíamos selecionar uma proporção de Bio-Booster intermediária às
avaliadas. Essa seleção terá a participação da Horeb do Brasil, no sentido de eventualmente se considerar não somente
aspectos técnicos, mas também comerciais.
Os ensaios experimentais serão realizados utilizando um motor SCRE (Single Cylinder Research Engine). Os ensaios no
SCRE 1) fornecem maior flexibilidade para se alterar os processos internos dentro da câmara de combustão quando
necessário, 2) permitem melhor utilização de sensores e equipamentos de diagnóstico da preparação da mistura e da
combustão, 3) simplificam o trabalho de análise e 4) apresentam maior robustez para ensaios em situações extremas.
Forma de avaliação da ação de Extensão
1-) Produção de artigos científicos em periódicos indexados;
2-) Relatórios parciais e final do referido projeto;
3-) Depósito de patentes;
4-) Desenvolvimento de monografias e dissertações no tema proposto baseado em resultados do projeto.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno e Externo
Caracterização do público-alvo
Empresas do setor automotivo e de produção de biocombustíveis e energias renováveis.
Captação por edital de fomento
Sim
Articulado com política pública
Sim

ESTUDANTES MEMBROS DA EQUIPE
Plano de atividades
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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.
Plano de acompanhamento e orientação
O acompanhamento da equipe de alunos de graduação e pós-graduação será realizado através de reuniões semanais
com a equipe interna e de reuniões quinzenais com todas as partes envolvidas no projeto. O acompanhamento será
ainda monitorado através da orientação dos trabalhos de graduação e pós-graduação de cada um dos alunos envolvidos.
Estão previstos para participar do projeto 06 alunos de mestrado e 04 alunos de graduação e 03 Professores de áreas
necessárias e 02 pesquisadores externos.
Processo de avaliação
Os estudantes serão avaliados através de relatórios individuais das atividades realizadas por cada um, pela entrega das
tarefas previstas no cronograma e pela produção de artigos científicos no tema.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
Infra-estrutura física
Todas as atividades serão realizadas nos espaços dos laboratórios do Centro de Tecnologia da Mobilidade da EEUFMG,
que compreendem laboratórios de simulação computacional, laboratório de caracterização de injetores e laboratório de
desenvolvimento de sistemas de combustão em motor monocilíndrico de pesquisa.
Vínculo com Ensino
Não
Vínculo com Pesquisa
Não
Público estimado
15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais
Esse projeto está sendo proposto através do credenciamento da UFMG POWERTRAIN com a EMBRAPII.
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