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PROPOSTA DE TRABALHO 

DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E 

OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

1 - PROPÓSITO 

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.  

2 - POTENCIAL, DESAFIO E RISCOS 

Ensaios realizados pelo CTM/UFMG com o catalisador Bio-Booster mostraram uma 

melhoria considerável no desempenho e na eficiência de motores utilizando etanol, gasolina 

ou diesel. A economia em combustível é o máximo valor que o Bio-Booster terá para o 

cliente final, o usuário ou o proprietário do veículo. Por mais efetiva e lucrativa que seja essa 

abordagem, ela explora apenas uma fração do valor que o Bio-Booster poderá ter para o país 

e para o mercado. 

Após muitos anos assumindo que o futuro da indústria automotiva aqui instalada seria 

o veículo elétrico somente, o país está despertando para o fato que esse pode não ser bem o 

caso. Nesse momento, as respectivas matrizes estão lutando pela própria sobrevivência para 

atender a legislação onde estão os seus maiores negócios. Arriscar altos investimentos em 

um mercado presentemente não tão lucrativo não faz parte de seus planos atuais. A solução 

seria a importação, o que pode atingir mortalmente várias das subsidiárias residentes 

no Brasil. Assim, a moderação, ou mesmo a eliminação dessa ameaça terá um valor 



 
 

 
 

imenso para o país, para a indústria automotiva aqui residente e para os produtores de 

combustível no Brasil. 

O Bio-Booster, em combinação com sistemas de combustão desenvolvidas mais 

recentemente para os motores, pode viabilizar uma solução que torne o etanol e o gás natural, 

seja esse de origem fóssil ou renovável, uma solução ambientalmente e economicamente tão 

efetiva, ou mais, que veículos elétricos a bateria e células combustível. O Bio-Booster estará 

associado aos seguintes potenciais ganhos (ver “ANEXO I – PORQUE ETANOL?”  para 

maiores detalhes): 

✓ redução significativa em investimentos na infraestrutura necessária ao atingimento 

de metas nacionais relativas ao meio ambiente; 

✓ redução brutal em investimentos para se manufaturar veículos que permitam o 

atingimento de metas nacionais relativas ao meio ambiente; 

✓ garantia da sobrevivência dos produtores de etanol no futuro previsível; 

✓ viabilização técnica e econômica do etanol para o mercado de veículos médios e 

pesados; 

✓ aumento da atratividade do biometano para veículos médios e pesados; 

✓ redução das despesas com combustíveis em automóveis leves de até 40%; 

✓ redução dos custos de manufatura de veículos pesados superior a 20%; 

✓ possibilidade, em um futuro não tão distante, de se exportar a solução para outros 

países.  

Essa associação valorizaria significativamente o Bio-Booster aos olhos da indústria e dos 

produtores. Contudo, porque utilizar o Bio-Booster? 

Esses novos sistemas são muito sensíveis às condições na câmara de combustão e à 

quantidade e qualidade do combustível sendo utilizado, necessitando de um ajuste fino para 

operar apropriadamente (como exemplo, ver “ANEXO II – LIMITAÇÕES DA PRÉ-

CÂMARAS”). O etanol, ainda mais o hidratado, é um combustível amplamente superior à 

gasolina no uso desses sistemas avançados (como exemplo, ver “ANEXO III – 

VANTAGENS DO ETANOL HIDRATADO PARA AS PRÉ-CÂMARAS”), lembrando 

que a gasolina brasileira é, na realidade, composta por 25% de etanol. Entretanto, o mercado 

brasileiro impõe um desafio específico por causa da necessidade do veículo ser flex.  

O controle da combustão em diversas condições de uso, onde pode-se ter uma mistura 

de dois (ou eventualmente até mais) combustíveis em proporções que não são fixas, 

exacerbam os efeitos negativos da sensibilidade às propriedades do combustível.  Embora 

as vantagens em termos de desempenho, consumo e emissões possam ser obtidas por 



 
 

 
 

uma combinação de outros meios, antecipamos que o Bio-Booster resolverá de uma forma 

mais simples, mais barata e mais efetiva as dificuldades da aplicação de sistemas avançados 

em veículos flex. 

Para tanto é necessário definir qual a proporção de Bio-Booster no etanol e qual a 

proporção na gasolina que faria a combustão insensível, ou pouco sensível, ao combustível 

utilizando esses sistemas. O ajuste fino poderá ser proporcionado pela adição a cada veículo 

do seu próprio catalisador. Isso significaria que não apenas o etanol sairia das usinas com 

Bio-Booster, mas também os modelos com motores mais modernos sairiam equipados 

com um ou mais catalisadores. 

 Essa abordagem em si não introduz qualquer complexidade mecânica enquanto deve 

simplificar sobremaneira a calibração do motor com os dois combustíveis. Por outro lado, 

há um trabalho investigativo para se determinar quais seriam as proporções mais efetivas. 

Deve-se ter em mente que a definição dessas proporções permite uma nova patente, 

tanto por parte da Horeb quanto por parte de qualquer outra empresa. Pela legislação 

das patentes, um terceiro poderia explorar essa nova patente mesmo que a patente 

original ainda seja válida. Essa é a lógica das patentes: o poder público concede um 

prazo de exclusividade, mas, por outro lado, a ideia é revelada de modo que outros 

possam usá-la para criar soluções ainda melhores. Tem direito à nova patente quem a 

criou, ainda que seja majoritariamente baseada em uma patente anterior, ainda válida 

e de propriedade de um terceiro. 

De acordo com o site do Bio-Booster o mesmo não traria vantagens na utilização do gás 

natural. Contudo, temos uma solução para o uso combinado de gás natural com etanol e, 

portanto, haveria vantagens também para a utilização de gás natural. Com um fornecimento 

amplo de biometano, essa solução se tornaria o substituto do diesel para veículos 

pesados.  

É a nossa expectativa que em se tornando claro para a indústria automotiva e para os 

produtores de etanol que o Bio-Booster é uma parte importante da solução que garantirá a 

sobrevivência de ambos, dado o seu benefício imediato, seria muito mais fácil convencê-los 

que ele deveria ser adicionado ao etanol já na própria usina para incentivar o 

desenvolvimento dos motores mais avançados. É razoável esperar que, por receio das suas 

vendas caírem, a Petrobrás faça o mesmo com a gasolina.  

Este é um momento onde as convicções prévias dos fabricantes a respeito dos 

respectivos futuros estão abaladas, fabricantes locais que sentem ameaçada a sua 

sobrevivência e ainda não têm uma solução em mente. Há mais de dez anos temos 



 
 

 
 

alertado a indústria para esse cenário sem que houvesse uma reação à altura. Portanto, a 

Horeb do Brasil deve estar ciente que uma vez que alguma solução se cristalize e se dê o 

comprometimento com essa solução, será então difícil modifica-la mesmo que bem inferior 

ao que podemos propor. Estamos passando por uma janela de oportunidade que não 

deverá se estender por mais de dois anos. Esse é o maior risco dessa iniciativa. 

Acreditamos que já possamos atrair no início do trabalho proposto, com relativa 

facilidade, alguns dos fornecedores da indústria, por exemplo, fabricantes de injetores e 

fabricantes de pistão, bem como, pelo menos, fazer produtores de combustível e fabricantes 

de motores acompanharem a iniciativa. Caso isso não ocorra faremos um trabalho de 

divulgação sistemático para tornar a indústria interessada nos resultados a serem 

alcançados.  

Em sendo essa primeira fase, a que estamos propondo, relativamente limitada em termos 

econômicos, pequenas contribuições de alguns poucos parceiros seria suficiente para cobrir 

uma boa parte dos custos. 

 Embora essa abordagem não descarte iniciativas de ida direta ao potencial cliente, 

acreditamos que seja mais efetiva em um prazo um pouco mais longo. Em havendo 

participação do corpo técnico dos fabricantes de motor, ou pelo menos acompanhamento e 

entendimento da evolução dos trabalhos, fica muito mais fácil sentirem-se seguros das 

vantagens da solução. Pode-se, de tempo em tempo, emitir algum tipo de boletim a ser 

enviado a pessoas chaves e aos corpos técnicos de potenciais clientes  

Ademais, deve-se ter em mente que, dificilmente, serão realizados investimentos em 

tecnologias independentes no Brasil sem a aprovação das matrizes. Se o braço Brasileiro não 

tiver elementos concretos para comprovar os benefícios, a tendência é que a iniciativa não 

seja aprovada, pois as engenharias das matrizes não desejam conceder, em tempos tão 

difíceis, trabalho a uma equipe que pode se tornar a ser um competidor por serviços internos 

em âmbito mundial.  

3 - ESCOPO 

É escopo da presente proposta avaliar o grau de melhoria, em termos de torque, consumo 

e emissões, que a adoção do Bio-Booster pode proporcionar a motores que utilizem sistemas 

de combustão mais avançados com combustíveis distribuídos nacionalmente. 

Primeiramente serão comparados a gasolina nacional, o etanol combustível e o gás 

natural veicular, cada um sem e com duas proporções de Bio-Booster e aplicadas aos 

diferentes sistemas. Posteriormente, serão selecionadas as alternativas mais 

promissoras e realizada uma avaliação mais meticulosa de cada seleção para se 



 
 

 
 

determinar mais precisamente os efeitos na combustão. Finalmente, se avaliará o impacto 

das alternativas selecionadas sobre a operação de um motor de referência que seja 

representativo de unidades a serem produzidas (daqui em diante denominadas motor de 

referência) utilizando algumas poucas condições operacionais representativas da vida real. 

O sistema de combustão de referência será o tradicional de ignição por vela, 

internacionalmente identificado como Spark Ignition (SI), com injeção direta. Esse é o 

sistema mais representativo dos próximos anos. Os sistemas avançados a serem avaliados se 

baseiam naquelas conhecidas como Controlled Auto Ignition (CAI) e Turbulent Jet Ignition 

(TJI).  

O sistema de combustão CAI consiste na pré-mistura de combustível com gases 

aquecidos (ar e eventualmente produtos da combustão) que acabam por sofrer uma ignição 

espontânea ao final da compressão que promove uma combustão quase simultânea em toda 

a câmara.  

O sistema TJI consiste na divisão da câmara de combustão em uma bem menor, a pré-

câmara, e a câmara principal. A combustão é iniciada na pré-câmara que expulsa, por meio 

de pequenos furos, os gases queimados para a câmara principal. Assim, formam-se jatos na 

câmara principal que nela promovem a ignição e a combustão.  

As entregas do projeto serão: 

1. relatórios parciais e um final contendo todos os dados e resultados relevantes, 

análises, conclusões e recomendações relativas tanto ao motor quanto ao 

combustível, com especial ênfase nos benefícios a serem proporcionados pelo 

Bio-Booster; 

2. proposta de patentes tanto para a proteção da propriedade intelectual da Horeb 

no âmbito de veículos flex e quanto a sua ampliação para as novas tecnologias 

de motores;  

3. demonstração dos melhores resultados alcançados em motor monocilíndrico de 

pesquisa para equipe da Horeb do Brasil; 

4. modelos computacionais dos processos de combustão que poderão ser 

utilizados pela próprio Horeb o potenciais clientes do Bio-Booster; 

5. boletins técnicos periódicos, relatando os avanços obtidos, a serem 

eventualmente enviados a potenciais clientes; 

6. um arquivo Powerpoint em inglês e outro em português a ser utilizado pela 

Horeb do Brasil em apresentações a potenciais clientes; 



 
 

 
 

7. duas publicações técnicas em inglês que possam ser utilizadas para a divulgação 

dos benefícios do Bio-Booster; 

8. vídeos que mostrem como os resultados experimentais obtidos foram utilizados 

para se prever as melhorias que o Bio-Booster proporcionará se aplicado a 

motores de produção. 

A identificação e quantificação dos benefícios do Bio-Booster faz parte dos objetivos 

desta proposta, contudo redação de patentes não faz parte da mesma, podendo ser a decisão 

revertida, daremos suporte, caso a Horeb do Brasil decida de forma diferente. 

4 - 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. 

Embora, de acordo com as referências disponíveis, afirme-se que o gás natural não se 

beneficia da utilização do Bio-Booster, queremos nos certificar que esse seria o caso em 

sistemas de combustão que criam ambientes muito diferentes daqueles prevalecentes nos 

motores mais convencionais. Ainda ser for o caso, iremos investigar o efeito do Bio-Booster 

quando se utiliza gás natural combinado com o etanol. Recomendamos esse esforço porque 

qualquer resultado positivo beneficiará igualmente o biometano, um combustível que 

ganhará mais e mais relevância ao longo dos próximos anos. Por fim, mesmo que não haja 

qualquer benefício, ainda assim o gás natural será utilizado como referência para avaliarmos 

o impacto da dificuldade de formação da mistura ar-combustível quando o combustível for 

líquido. 

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. 

A metodologia foi também concebida no sentido de reduzir o trabalho e o tempo 

necessários para a sua conclusão. Por exemplo, na fase inicial que abrange a investigação de 

doze diferentes combinações de “composição do combustível & sistema de combustão” seria 

muito trabalhoso, demorado e caro desenvolver os processos e sistemas ótimos de cada 

combinação para, na maioria dos casos, as combinações serem posteriormente descartadas. 

Ao invés disso, adotaremos uma abordagem que permita a avaliação qualitativa sem que se 

realize a otimização de cada um dos sistemas de combustão. Essencialmente, a comparação 

se dará entre casos onde o combustível original (gasolina, etanol, etc.) e a sistema de 

combustão são os mesmos e se varia apenas a quantidade de Bio-Booster. Um critério 

relevante para a seleção das melhores combinações será a magnitude do efeito do Bio-

Booster. Um outro critério relevante será o máximo potencial de cada umas das combinações 

sem a utilização do Bio-Booster, potencial que a literatura e experiência pregressa nos 

permite estimar.  



 
 

 
 

Uma segunda redução de esforço é a utilização de simulações onde modificações no 

SCRE exigiriam a fabricação de novos componentes e/ou dispositivos. Por exemplo, uma 

mudança dos injetores para se melhorar a preparação da mistura ar-combustível. Uma vez 

que os modelos computacionais estejam calibrados, pode-se, ao invés de se manufaturar um 

novo injetor, simplesmente especificar uma distribuição de combustível homogênea, o que, 

afinal, seria o objetivo de melhor se preparar a mistura.   

Por fim, com o modelo computacional de desempenho de um motor representativo de 

unidades de produção e com os modelos de combustão e emissão, desenvolvidos a partir dos 

ensaios experimentais obtidos com o SCRE, será possível se determinar quais as melhores 

combinações para se explorar, ao máximo, os benefícios que o Bio-Booster pode 

proporcionar e quantificar esses benefícios.  

5 - ATIVIDADES 

I – PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

Embora a CTM/UFMG possua uma série de recursos essa proposta tem particularidades 

que requerem alguma complementação nas instalações para que possa ser plenamente 

realizada. Por exemplo, para a sistema de combustão CAI (Controlled Auto Ignition) há a 

necessidade de temperaturas na admissão muito acima daquelas utilizadas em ensaios com 

motores convencionais. 

MOTOR SCRE 

O motor SCRE (Single Cylinder Research Engine) necessitará de dispositivos 

específicos para a execução dos ensaios que apliquem as sistemas avançados de combustão. 

Dois dos mais relevantes dispositivos são a pré-câmara, a qual cria a possibilidade de se 

operar com dois processos de combustão distintos, e o controle do fluxo interno da câmara 

de combustão. 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Serão elaborados, testados, retificados e ratificados procedimentos que minimizem a 

quantidade de trabalho experimental necessário à consecução dos objetivos dessa 

investigação, maximizem a qualidade dos resultados e permitam rápida detecção de 

anormalidades. Embora possam ser em muitos itens similares, cada sistema de combustão 

demandará um procedimento específico. Por exemplo, há a necessidade de uma investigação 

preliminar para distinguir má preparação da mistura ar-combustível na pré-câmara da má 

preparação na câmara principal quando operando com a sistema de combustão TJI 

(Turbulent Jet Ignition). Outro exemplo, há a necessidade da concatenação da 



 
 

 
 

temperatura da admissão e tempo de injeção para um ajuste simultâneo do tempo da ignição 

e taxa de combustão operando com a sistema CAI.  

 

MODELOS COMPUTACIONAIS 

Serão implementados e desenvolvidos diversos modelos computacionais 

posteriormente calibrados e utilizados ao longo das investigações – modelo de desempenho 

do SCRE, modelo de desempenho do motor de referência, modelo de propagação da chama, 

modelo de autoignição, modelo de ignição, modelo 3D do SCRE, modelo 3D da pré-câmara, 

modelo do injetor líquido e modelo do injetor de gás. 

RECORRENTES 

Contempla diferentes despesas para que seja possível se manter as atividades principais, 

por exemplo combustível, substituição de componentes, estadias e viagens. 

II – DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento compreende três fases distintas discriminadas abaixo. 

SELEÇÃO MELHORES COMBINAÇÕES COMBUSTÍVEL & SISTEMA 

Nessa 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. Lembrar que a ausência do Bio-Booster 

ou a sua adição em proporções específicas definem composições de combustível distintas. 

Simulação Desempenho SCRE 

Reprodução computacional de resultados experimentais de maior interesse para se criar 

as condições de contorno corretas para a simulação da combustão. 

Simulação Combustão SCRE 

Reprodução computacional de resultados experimentais de maior interesse para análise 

e entendimento da combustão e formação de poluentes, bem como a calibração dos modelos 

para uso posterior. 

Ensaios SCRE SI 

Utilizando ignição por vela, com cruzamento de válvulas positivo e sobrealimentação, 

determinar a máxima potência utilizando, primeiramente, uma mistura estequiométrica e, 

posteriormente, mistura diluída por excesso de ar, sem a ocorrência de detonação e sem se 

exceder os limites do motor. Ensaiar as condições de 50, 25 e 10% da carga máxima, 

utilizando diluição pelo excesso de ar e controle da temperatura de admissão, determinando-

se o ponto de menor consumo específico, o ponto de menor emissão de NOX e um ponto 



 
 

 
 

intermediário. Para 50% da carga utilizar cruzamento de válvulas positivo, para os dois 

últimos cruzamento negativo. 

 

 

Ensaios SCRE CAI 

Neste caso será primeiro determinada, com o auxílio da simulação numérica, a melhor 

razão volumétrica de compressão de forma a maximizar a eficiência de conversão de 

combustível buscando manter uma ampla faixa de rotação e carga onde o sistema de 

combustão possa operar em CAI. Para tal, serão investigadas as melhores formas de geração 

de autoignição controlada utilizando-se o diagrama de válvulas, diluição da mistura e 

diluição por gases queimados, bem como aquecimento do ar de admissão. Para controle da 

autoignição será testado ainda a injeção de água e outras formas de atenuação da autoignição 

em cargas elevadas. Serão testadas 3 rotações e três cargas a serem definidas totalizando 9 

pontos.  

Ensaios SCRE TJI 

Para esse sistema de combustão serão testadas as mesmas condições previstas para os 

ensaios realizados com sistema de ignição por centelha, possibilitando assim a comparação 

com o mesmo. Haverá a necessidade de se variar, independentemente, a razão ar-

combustível na pré-câmara e na câmara principal e utilizar injeções múltiplas na pré-câmara.  

Seleção 

Analisando os resultados de cada combinação “composição de combustível & sistema 

de combustão”, selecionar alternativas que serão mantidas para as fases seguintes. Pelo 

momento prevemos a seleção de quatro combinações 

MELHOR CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DO BIO-BOOSTER 

Nessa fase repete-se o tipo de simulações e ensaios descritos na fase de seleção das 

melhores combinações “composição do combustível & sistema de combustão”, mas agora 

com o intento de se ampliar as condições operacionais investigadas para as combinações já 

selecionadas. 

A comparação de resultados experimentais com simulações permitirá entender os 

limites dos efeitos do Bio-Booster e estabelecer critérios para a avaliação do seu impacto 

sobre o motor de referência. 

Por meio de simulações da combustão serão eliminadas deficiências, as quais não 

estariam presentes em um desenvolvimento mais longo, a fim de se caracterizar melhor o 

potencial do Bio-Booster. A otimização da preparação da mistura ar-combustível na 



 
 

 
 

pré-câmara, a qual, por certo, exigiria o teste e desenvolvimento de vários injetores, é um 

dos principais candidatos a esse tipo de intervenção. 

É possível que alguma das combinações “composição de combustível & sistemas de 

combustão” previamente selecionadas sejam agora eliminadas ao ficar evidente, por meio 

da melhor caracterização, terem menor potencial que outras. 

PREVISÃO DO POTENCIAL DE MELHORIA COM O BIO-BOOSTER 

Tendo como base o modelo computacional de desempenho de um motor de referência, 

serão introduzidas modificações na configuração do motor necessárias à implementação das 

funcionalidades das combinações “composição de combustível & sistemas de combustão” 

remanescentes. Serão realizadas comparações em alguns pontos relevantes da operação do 

motor real. 

Não necessariamente essas condições estarão bem representadas pelos testes ensaios 

previamente executados. Em sendo assim, essas condições serão reproduzidas no motor 

SCRE para validar, ou então retificar, as previsões computacionais. 

Em um primeiro tempo o trabalho será para a definição da configuração do motor, em 

um segundo a otimização da configuração. 

III – PATENTES 

1. Identificação de oportunidade de patente. 

2. Pesquisa em âmbito mundial de patentes já publicadas e relacionadas, de alguma 

forma, à oportunidade identificada. 

3. Pesquisa bibliográfica em âmbito mundial de publicações técnicas de alguma forma 

relacionadas à oportunidade identificada. 

4. Avaliação da oportunidade identificada em termos de originalidade. 

5. Avaliação da potencial da oportunidade identificada em termos de benefícios para a 

operação do motor e/ou proteção de propriedade intelectual da Horeb. 

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

competentes. 

Cada oportunidade identificada é sujeita ao ciclo acima caso o mesmo não seja 

interrompido previamente por descarte da oportunidade. A priori não é possível se saber 

quantas oportunidades serão identificadas e se os ciclos consequentes serão 

interrompidos previamente ou não. Portanto, não é possível se antever a carga de 

trabalho real. Dessa forma, a Horeb manterá essas atividades sob o seu controle 

financeiro direto. 

 



 
 

 
 

IV – FECHAMENTO 

Relatório e apresentação. 

6 - CONTATO 

Os assuntos referentes à proposta deverão ser tratados diretamente com o coordenador 

do projeto abaixo, através dos seguintes meios: 

Responsável: Prof. José Guilherme Coelho Baêta, Dr. 

Tel.: (31) 3409.6679 

Cel.: (31) 98642.3698 

E-MAIL: BAETA@DEMEC.UFMG.BR 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

Prof. José Guilherme Coelho Baêta, Dr. 

Departamento de Engenharia Mecânica – UFMG 

Coordenador do Centro de Tecnologia da Mobilidade – CTM 

 

______________________________________________ 

Prof. Fabrício José Pacheco Pujatti, Dr. 

Departamento de Engenharia Mecânica – UFMG 

Pesquisador do Centro de Tecnologia da Mobilidade – CTM 

7 - ANEXO I – PORQUE ETANOL? 

O esforço para a eletrificação das frotas automotivas nasceu do consenso de não ser 

possível a pretendida redução de emissões de dióxido de carbono com veículos tradicionais 

utilizando combustíveis fósseis. Contudo, inúmeros estudos mostram que a eletrificação só 

é suficientemente efetiva se a fonte da energia elétrica for renovável. 

O Brasil, no entanto, conta com abundância e alto potencial de crescimento de oferta de 

combustíveis renováveis como o etanol e o biogás. Diferentes avaliações permitem mostrar 

que, considerando-se todo o ciclo de vida, “do berço ao túmulo”, o veículo tradicional 

utilizando combustível renovável é ambientalmente competitivo com a configuração elétrica 

a bateria, mesmo quando esta utiliza fontes renováveis. 

Um obstáculo significativo para os carros elétricos é o investimento em infraestrutura. 

O Brasil teria quase que dobrar a sua capacidade de geração em energia renovável para 

eletrificar a sua frota atual, mesmo sem qualquer consideração por aumentos de 
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demanda advindos do próprio setor e de outros. O presente cenário, onde as termoelétricas 

estão sendo religadas para compensar os reservatórios vazios, não recomenda a ampla 

eletrificação da frota brasileira em um futuro previsível. 

Um segundo obstáculo é o preço do veículo elétrico. Ao contrário de outros países, o 

governo brasileiro não está disposto a subsidiar o veículo elétrico. Em que pese o alvoroço 

acerca do carro elétrico ter o mesmo custo de manufatura que o tradicional em poucos anos, 

a realidade é que as avaliações mais fundamentais e abrangentes não preveem essa 

equiparação nem em 2050.  

Essa previsão de equiparação é tão irrealista que Randall Field, diretor executivo do 

grupo de mobilidade do MIT, afirma “If you follow some of these other projections, you 

basically end up with the cost of batteries being less than the ingredients required to make 

it”. Segundo o MIT, análises de custo indicam que veículos elétricos a bateria de tamanho 

médio com um alcance de 200 milhas ou mais permanecerão tendo um custo adicional 

superior a US$ 5000 até 2030 em relação aos veículos tradicionais. No Brasil, a tendência é 

a diferença ser ainda maior.  

Desenvolvimento de sistemas de combustão mais modernas estão mostrando a 

viabilidade de se fazer o motor a combustão interna muito mais eficiente. A partir de 2017 

os motores a gasolina de Fórmula-1 começaram a alcançar a eficiência termodinâmica de 

50%, nível superior ao dos motores diesel de veículos pesados. Em 2015 o Porsche 919 

híbrido a gasolina terminou uma série inédita de vitórias da Audi que utilizava híbrido a 

diesel nas 24 horas de Le Mans. O regulamento estipula, independentemente do combustível 

utilizado, um consumo total de energia que acaba por limitar a velocidade máxima dos 

carros. Após 3 vitórias a Porsche se retirou e o domínio foi assumido pela Toyota com o 

TS050, também um híbrido a gasolina.  

Contudo, o interesse da indústria automotiva internacional na comercialização desses 

sistemas tem sido limitado por algumas dificuldades técnicas e pela impossibilidade de se 

atingir as futuras regulamentações de emissão de CO2. Certamente, esse não é o caso do 

etanol. 

O etanol, ainda mais o hidratado, além de permitir que se atenda as emissões de CO2 

tem propriedades amplamente superiores às da gasolina para a aplicação desses novos 

sistemas. Por exemplo, o seu muito maior calor de vaporização e a capacidade de queimar 

misturas ricas sem a formação de particulados. Adicionalmente, devemos lembrar que a 

nossa “gasolina”, na verdade, já contém etanol em torno de 25%. 



 
 

 
 

No Brasil, a indústria aqui instalada reconhecendo, por um lado, a inviabilidade do carro 

elétrico e, por outro lado, as vantagens ambientais do etanol, sonha com a solução a célula 

combustível utilizando etanol. É amplamente reconhecido que o veículo a célula 

combustível é ainda mais caro que o elétrico à bateria. Em veículos leves, onde, em geral, as 

despesas com combustível não são tão relevantes, o consumidor nunca recuperará, nem de 

longe, o desembolso na compra do veículo.  

Em motores pesados a despesa com combustível é um fator econômico crítico. Embora 

a célula combustível tenha um máximo de eficiência maior, esse máximo ocorre em cargas 

relativamente baixas. Então, próximo às cargas mais altas, a condição de operação mais 

importante para veículos pesados, a eficiência da célula combustível cai enquanto a dos 

motores convencionais atinge o seu máximo. No uso prático os consumos de etanol serão 

próximos e o veículo a célula combustível será bem mais caro e demandara um investimento 

muito maior. 

Entretanto, mesmo que o motor a etanol seja mais eficiente que o diesel, a despesa com 

o combustível ainda seria maior pelos preços atuais. A saída é o desenvolvimento de uma 

solução interina, o motor Etanol & Gás Natural, o qual será sucedido pelo motor a Etanol & 

Biometano. Proporções diferentes de Etanol e Gás Natural, ou Biometano, serão utilizados, 

instante a instante, para fazer a despesa com combustível menor que os motores diesel 

equivalentes e muito menor o impacto ambiental. Desconhecemos que esse tipo de 

abordagem seja possível com célula combustível. 

Historicamente, o desenvolvimento de motores e combustíveis andaram de mãos dadas. 

Uma das maiores evoluções dos motores foi viabilizada pela introdução de um aditivo na 

gasolina, o chumbo tetraetila. Porém, esse não tem sido o caso do etanol. Enquanto o setor 

sucroalcoleiro tem investido bilhões no desenvolvimento do processo de industrialização do 

etanol de segunda geração, nada tem sido feito para melhorar as propriedades do etanol em 

benefício da sua operação no motor e quase nada tem sido feito nos motores em benefício 

do etanol.  

Embora esses sistemas avançados de combustão propiciem reduções de consumo 

de combustível quase que inacreditáveis e diminuição do custo de manufatura do 

motor, tem sido uma grande dificuldade estender esses benefícios para todas as 

condições de operação do motor.  O etanol hidratado, pelas suas propriedades únicas, 

já seria a solução em si, mas o requisito flex cria dificuldades adicionais. A adição do 

Bio-Booster em proporções diferentes para o etanol e para a gasolina é a solução para 

essas novas dificuldades. 



 
 

 
 

Embora o Brasil seja, no momento, o local mais propício para o sucesso mais rápido 

dessa solução, não significa que não possa ser adotada em outros países. Há um sem número 

de nações cuja legislação obriga a adição de etanol à gasolina em proporções que podem se 

elevar com o tempo. Uma vez que o volume de etanol produzido e/ou importado nesses 

países seja alto, não haveria grandes dificuldades na criação de frotas cativas com veículos 

que utilizem apenas etanol, algo similar à Telesp no início do Proálcool e à frota de ônibus 

de Estocolmo. Embora essa possa ser apenas uma pequena fração do consumo de 

combustível mundial, em termos absolutos pode representar uma quantidade muito maior 

que o mercado brasileiro.  

Recentemente, a Índia decidiu autorizar a venda de etanol puro nos postos. Não devemos 

desconsiderar a possibilidade que outros países possam legislar em favor de veículos a 

etanol. 

8 - ANEXO II – LIMITAÇÕES DO TURBULENT JET IGNITION 

De toda a energia liberada na pré-câmara, apenas uma pequena fração gera trabalho de 

eixo. Além disso, a pré-câmara aumenta o trabalho de compressão do pistão. A geração de 

poluentes na pré-câmara pode ser muito maior que na câmara principal. Assim, o impacto 

negativo da operação da própria pré-câmara precisa ser minimizado, isto é, para um mesmo 

efeito na câmara principal deve-se consumir a menor quantidade possível de combustível na 

pré-câmara, minimizar o trabalho extra do pistão e gerar o menos possível de poluentes. O 

passo mais evidente é a máxima redução do volume da pré-câmara com perda mínima de 

efetividade. O menor volume também é necessário em função da utilização de quatro 

válvulas por cilindro e a tendência mais moderna de se aumentar o curso do pistão em 

detrimento do seu diâmetro. 

Há diferentes modos de como a pré-câmara pode produzir a ignição e afetar a combustão 

na câmara principal. Considerando todos os aspectos relevantes que ditam a arquitetura e a 

operação de um motor moderno, tem ganho ampla preferência um padrão que poderia ser 

denominado “Ignição por Jatos Quentes Turbulentos e Radicais”.  

A rápida combustão na pré-câmara resulta em um súbito aumento da sua pressão, o 

consequente fluxo provocando a formação de jatos turbulentos na câmara principal. A 

intensidade do jato é suficientemente alta para extinguir a chama que de outra forma seria 

transportada e propagada na câmara principal. Esses jatos contêm produtos intermediários e 

radicais químicos, oriundos de uma combustão incompleta do combustível na pré-câmara. 

Em conjunto com as altas temperaturas, induzem e facilitam as reações necessárias 

para a ignição do combustível na câmara principal. 



 
 

 
 

Em que pese todas as vantagens que a Ignição por Jato já possa proporcionar, há uma 

série de obstáculos e limitações que, se contornados, fariam esse método de combustão ainda 

mais recompensador. A seguir são listados itens relevantes. 

 

 

COMPROMISSOS DE PROJETO ENTRE DIFERENTES CARGAS E VELOCIDADES 

DO MOTOR 

De forma bem simplificada, para cada condição operacional há um conjunto de 

parâmetros de projeto ótimo para os bocais que conectam a pré-câmara com a câmara 

principal. Se o bocal é otimizado para baixas cargas, a tendência à detonação é aumentada 

em altas cargas. Caso seja otimizado para altas cargas, o jato perde efetividade em baixas 

cargas. Adicionalmente, se o bocal é otimizado para velocidades mais baixas do motor, pode 

não haver tempo suficiente para uma plena substituição dos gases queimados por mistura 

fresca na pré-câmara em altas velocidades. Caso seja otimizado para velocidades mais altas, 

o jato perde efetividade em velocidades mais baixas. Notar que no caso de motores 

turboalimentados, as diferenças entre cargas baixas e altas são ainda maiores. 

FORMA E POSICIONAMENTO DA PRÉ-CÂMARA 

A pré-câmara substitui a vela tanto na sua função quanto na sua instalação. Em um 

motor moderno de quatro válvulas, o espaço disponível para a instalação da pré-câmara é 

extremamente exíguo. Adicionalmente, deve-se encontrar espaço para a instalação da vela e 

de um injetor, no caso de um sistema ativo, na própria pré-câmara. Esses aspectos, 

combinados com o requisito de um volume mínimo, limitam a forma da pré-câmara. A 

situação pode se tornar ainda mais crítica em motores com uma grande relação 

curso/diâmetro e razão de compressão. Embora o posicionamento central da pré-câmara seja 

o mais adequado, não há quase liberdade alguma para o ajuste da altura dos bocais. 

FORMA DA CÂMARA PRINCIPAL 

Uma vez que se defina os tamanhos e ângulos das válvulas, os aspectos importantes da 

geometria da câmara de combustão principal já estão razoavelmente definidos. O grau de 

liberdade do projeto torna-se ainda menor com a instalação de injeção direta na câmara 

principal, aumento da relação curso/diâmetro e razão de compressão. A secção da câmara 

principal na direção transversal do motor é bem diferente da sua secção na direção 

longitudinal. Todos esses fatores dificultam a obtenção de uma efetividade maior do sistema.  

PREPARAÇÃO DA MISTURA AR-COMBUSTÍVEL NA PRÉ-CÂMARA 



 
 

 
 

Tanto as dimensões como a inclinação dos canais do bocal são definidos principalmente 

em função dos jatos que serão formados na câmara principal. Assim, a otimização dos jatos 

que se formam no interior da pré-câmara quando o fluxo é o reverso fica prejudicada. A pré-

câmara tem dimensões muito pequenas e o tempo disponível para injeção e formação de 

mistura é curto. A alta pressão de injeção necessária provoca a colisão de grande parte do 

combustível com as paredes da pré-câmara. Há uma grande dificuldade na formação de uma 

mistura ar-combustível adequada para a ignição na pré-câmara. A estabilidade, eficiência e 

emissões do motor sofrem e o processo torna-se mais sensível às mudanças das condições 

operacionais. 

ASSIMETRIA DOS JATOS NA CÂMARA  

Estratificações indesejadas na pré-câmara, em função das dificuldades de uma 

preparação adequada da mistura, podem se refletir nos jatos produzidos na câmara de 

combustão principal, implicando em avanços assimétricos da frente de chama. Esse efeito 

tende a ser crítico no limite do empobrecimento. As assimetrias podem ser intensificadas 

pela presença de tumble e pela geometria da câmara.  

FRACA INFLUÊNCIA DOS JATOS SOBRE O TÉRMINO DA COMBUSTÃO 

Os jatos têm um impacto enorme no início da combustão da câmara principal, mas 

pouco afetam diretamente o final. Uma influência mais longeva aumentaria tanto a tolerância 

ao empobrecimento quanto a resistência à batida-de-pino.  

VARIAÇÃO DAS TEMPERATURAS DAS PAREDES DA PRÉ-CÂMARA E BOCAL 

As temperaturas das paredes da pré-câmara e, principalmente, do bocal têm uma grande 

influência sobre o modo de ignição e o padrão de combustão na câmara principal. Quando o 

motor opera em velocidades e cargas baixas, a tendência é que haja um resfriamento 

excessivo dos jatos, dificultando a operação e podendo até mesmo haver falha de ignição na 

câmara principal. 

AUMENTO DO IMPACTO NEGATIVO DA PRÉ-CÂMARA COM EMPOBRECIMENTO 

DA MISTURA 

O combustível queimado na pré-câmara pouco produz trabalho. À medida que a mistura 

ar-combustível global é empobrecida, a fração do combustível que é queimada na pré-

câmara aumenta (o empobrecimento global não é acompanhado pelo empobrecimento na 

pré-câmara). Dessa forma, a fração de combustível que realiza trabalho útil diminui. 

Também, com o empobrecimento, a contribuição relativa da pré-câmara para as emissões de 

NOX aumenta, podendo ser um fator relevante no não atingimento do limite legal. 

EFICÁCIA DA TURBOALIMENTAÇÃO 



 
 

 
 

Para uma mesma carga do motor, quanto mais pobre for a mistura, maior deve ser a 

pressão na admissão, mas ao mesmo tempo, menos energia estará disponível na turbina por 

unidade de ar admitido. Esse pode ser o fator limitante para maiores ganhos por 

empobrecimento da mistura ar-combustível. Por exemplo, é necessário um empobrecimento 

extra da mistura para se atingir o limite de emissão de NOX. Eventualmente, esse 

empobrecimento só pode ser obtido com uma contrapressão maior na exaustão, levando à 

perda de eficiência.  

PARTIDA E OPERAÇÃO A FRIO 

Mesmo com o motor quente, a operação em baixas rotações e cargas já pode ser um 

problema. Este problema se agrava quando a partida ou mesmo parte da operação do motor 

ocorre a frio. 

IGNIÇÃO E COMBUSTÃO EM REGIMES TRANSIENTES 

Pequenas mudanças na quantidade e tempo de injeção de combustível na pré-câmara 

podem causar diferenças significativas na combustão da pré-câmara e na dinâmica dos jatos. 

O potencial prejuízo é uma evolução irregular da ignição e da combustão na câmara 

principal, com reflexos na dirigibilidade do veículo. A irregularidade pode ser maior se a 

temperatura do motor ou do ar externo, e se a pressão na admissão ou na exaustão mudam. 

Sob o ponto de vista da calibração, essa situação pode ser extremamente desafiadora. 

COMPLEXIDADE DA PRÉ-CÂMARA 

Considerando apenas o projeto e a operação da pré-câmara, os elementos disponíveis 

para a otimização do sistema são a posição, a direção, o diâmetro, a velocidade, a turbulência, 

a densidade, a temperatura e a composição dos jatos. Esses elementos dependem do 

diâmetro, comprimento, forma, temperatura, rugosidade e material dos canais, além da 

geometria em torno da sua entrada. Dependem também da geometria interna da pré-câmara, 

do seu fluxo interno, da posição, intensidade, tempo e duração da centelha e dos jatos 

reversos que ocorrem durante a compressão na câmara principal, antes da combustão, bem 

como da injeção. Dentro da câmara principal, a otimização da combustão depende da forma 

da câmara, da densidade, temperatura, composição da mistura ar-combustível-resíduos, do 

número de jatos e da posição do pistão. 

9 - ANEXO III – VANTAGENS DO ETANOL HIDRATADO PARA O 

TURBULENT JET IGNITION 

É importante ressaltar que, em quase todos os aspectos, o etanol hidratado é um 

combustível superior ao etanol anidro, embora a água crie algumas dificuldades que 



 
 

 
 

precisam ser consideradas. Na lista que se segue, são discutidos os pontos considerados mais 

relevantes em relação ao potencial superior do etanol hidratado.  

ELIMINAÇÃO DE PARTICULADOS E DEPÓSITOS NOS BOCAIS DO INJETOR 

Mesmo com o motor operando com misturas ar-combustível globalmente pobres, o 

injetor da pré-câmara é submetido a uma mistura rica e gases queimados bem quentes. 

Adicionalmente, a refrigeração apropriada da pré-câmara e, portanto, do próprio injetor, em 

altas velocidades e plena carga não é um desafio menor.  

Em altas temperaturas e falta de oxigênio, a gasolina tende a formar agregados de 

carbono que podem dar origem à emissão de particulados e depósitos nos bocais do injetor. 

Em função da presença de oxigênio na sua estrutura química, da sua maior difusividade e do 

seu maior calor de vaporização, esses problemas tendem a ser eliminadas quando operando 

com o etanol.  

MAIOR REATIVIDADE DO JATO E DA MISTURA AR-COMBUSTÍVEL 

Investigações mais fundamentais em bombas de combustão mostram que tanto a ignição 

quanto a combustão podem ser beneficiadas pela presença de radicais ativos e produtos 

intermediários oriundos da queima parcial do combustível na pré-câmara. Contudo, há 

poucas evidências de que radicais ativos e produtos intermediários estejam sendo utilizados 

direta e substancialmente para acelerar a combustão após o estabelecimento da chama na 

câmara principal.  

O etanol hidrato tende a gerar naturalmente uma maior concentração de radicais ativos 

que a gasolina. Há ensaios que mostraram que, mesmo em motores convencionais, o etanol 

hidratado foi capaz, sem que houvesse a intenção, de gerar radicais ativos em quantidades 

suficientes para acelerar significativamente a combustão.  

A quantidade de radicais ativos produzidos na pré-câmara tende a aumentar com o 

enriquecimento da mistura ar-combustível. No caso da gasolina, o uso desse sistema é mais 

limitado por causa da formação de particulados e depósitos nos bocais dos bicos injetores. 

Como o etanol não sofre desses males, o combusivel pode fomar uma mistura mais rica na 

pré-câmara e, portanto, produzir um jato muito mais reativo. Caso seja possível a 

disseminação de parte desses radicais ativos antes da ignição, a mistura ar-combustível na 

câmara principal torna-se também mais reativa. Nessa situação, mesmo as etapas mais finais 

da combustão serão diretamente beneficiadas. A maior reatividade dos jatos e da mistura ar-

combustível estendem significativamente o limite pobre.  

MENOR DEMANDA POR TURBULÊNCIA 



 
 

 
 

Jatos com velocidades muito altas têm maior dificuldade em promover a ignição na 

câmara principal. Como com o etanol o jato e a mistura podem ser mais reativos, é possível 

obter jatos com maiores velocidades sem que haja falha de ignição. Com a maior velocidade 

do jato, a sua quantidade de movimento é maior e maior é a geração de turbulência na câmara 

de combustão principal em conjunto com a maior disseminação de radicais ativos, 

beneficiam-se as fases posteriores da combustão. Isso reduz, ou mesmo elimina, a 

necessidade de tumble ou swirl para a geração de turbulência durante a combustão. O 

coeficiente de descarga da válvula de admissão aumenta, melhorando a eficiência 

volumétrica do motor.  

Com a ausência de um movimento mais organizado durante a admissão, estabelece-se 

nesse tempo e no de compressão um movimento mais turbulento e mais propício à 

vaporização do combustível. A vaporização aumenta a densidade da mistura, 

contrabalançando o efeito dos gases residuais e aumentando ainda mais eficiência 

volumétrica do motor. 

A antecipação da vaporização e a maior turbulência aumentam a homogeneização da 

mistura na câmara principal, crítica para minimizar a variação cíclica e a eficiência da 

combustão no limite pobre do motor.  

MENOR TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

A transferência de calor assume um papel muito mais relevante à medida que as metas 

de eficiência se elevam. A necessidade de aumento da eficiência mecânica em cargas parciais 

aponta para motores menores e que operem em velocidade menores, o que solicita 

sobrealimentação.  

O turboalimentador não somente serve como um “recuperador” da potência, mas 

também como um “aumentador” da eficiência. Parte da compressão da mistura, ou 

simplesmente do ar, e parte da expansão dos gases quentes se dão no turbualimentador. 

Assim, as razões de compressão e expansão efetivas podem ser mais que o dobro das razões 

geométricas. 

Por outro lado, para uma mesma potência, à medida que se empobrece a mistura a 

quantidade de ar a ser comprimida é cada vez maior sem que haja um aumento 

correspondente de energia na exaustão. Reduzir a transferência de calor na câmara de 

combustão significa mais energia para a turbina compensando, em parte, o efeito do 

empobrecimento. Reduzir a transferência de calor também significa aquecer o catalisador 

mais rapidamente. A redução da turbulência gerada pela admissão, conforme discutido no 

item anterior, favorece a redução da transferência de calor.  



 
 

 
 

AUMENTO DA RAZÃO DE COMPRESSÃO 

É notório que o etanol hidratado permite a operação do motor com razões de compressão 

geométricas mais altas para uma mesma pressão na admissão. Entretanto, há um ponto a 

partir de onde o aumento da razão de compressão é prejudicial à eficiência.  

À parte um eventual atraso da ignição, contribuem para a deterioração da eficiência uma 

combustão mais lenta e menos completa, uma maior transferência de calor e um maior atrito. 

A transferência de calor prejudica não somente pela perda de energia térmica para os 

componentes do motor, mas também por promover a extinção da chama antes que a 

combustão se complete. Então, já há um potencial de ganho significativo devido à uma 

menor transferência de calor disponível pela adoção do etanol. 

Adicionalmente, todos aqueles fatores negativos são combatidos por uma relação 

curso/diâmetro do motor maior. O problema seria então uma velocidade média do pistão 

excessiva e, por causa da consequente redução do tamanho das válvulas, uma respiração do 

motor deficiente. Isso é contrabalançado pela menor velocidade máxima do motor e válvulas 

de admissão com um coeficiente de descarga maior como discutido acima. 

Uma menor velocidade máxima do motor significa que as válvulas podem se abrir e 

fechar mais rapidamente em termos de ângulo percorrido pela árvore de manivelas. Isso 

permite o aumento da relação entre a área média da válvula de exaustão e a área mínima 

equivalente da turbina, transferindo uma parte da queda de pressão da primeira para a última. 

Em outras palavras, é possível se aumentar o aproveitamento de energia na turbina. 

MENOR IMPACTO NEGATIVO DA PRÉ-CÂMARA 

A pré-câmara deve executar as suas funções a contento utilizando a menor fração 

possível de todo o combustível consumido, pois a maior parte da energia liberada na pré-

câmara não é transformada em trabalho. Há uma enorme perda de carga através do bocal e, 

relativamente, uma grande transferência de calor para a pré-câmara. À medida que a mistura 

é empobrecida na câmara principal, a pré-câmara mantém a sua relação próxima à 

estequiométrica. A sua participação na combustão global é cada vez maior e, em relação a 

esses aspectos, cada vez mais prejudicial à eficiência. A maior efetividade do etanol 

hidratado sugere que o volume da pré-câmara possa ser menor. 

MIMIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS DE CARGA E VELOCIDADE DO MOTOR 

Em princípio, para cada condição operacional do motor haverá uma geometria ótima 

específica do sistema de combustão. Um parâmetro crítico é o diâmetro dos canais do bocal 

cujo valor ótimo pode variar substancialmente da menor para a maior carga, da menor para 

a maior velocidade. 



 
 

 
 

Uma característica fundamental do motor sujeita à variação do diâmetro dos canais é a 

resistência à batida-de-pino. Com a maior resistência do etanol hidratado à batida-de-pino 

há uma amenixação dos requisitos para a operação a plena carga. Também, para uma mesma 

potência a velocidade máxima do motor pode ser reduzida pelo aumento da pressão na 

admissão, amenizando-se os requisitos para a operação em alta velocidade. 

 

MENOR EMISSÃO DE NOX 

Como outros sistemas de combustão avançados, a Ignição por Jato tem como propósito 

fundamental permitir uma rápida e eficiente combustão de misturas ar-combustíveis bem 

diluídas e, ao mesmo tempo, dispensar a utilização de sistemas de tratamento de emissões 

complexos e caros. O sistema é bastante efetivo principalmente para a redução de emissões 

como o NOX, apesar de as emissões de NOX na pré-câmara serem, relativamente, muito altas.  

A temperatura dos gases queimados é extremamente relevante para a formação de NOX. 

Então, caso seja minimizada a colisão do etanol com as paredes da pré-câmara durante a 

injeção e não haja outros empecilhos para que a pré-câmara opere com misturas ricas, a 

injeção do combustível tem o potencial de redução da temperatura máxima dos gases 

queimados superior a 100 °C com o uso do etanol. Isso tem um impacto enorme na produção 

de NOX na pré-câmara.  

Após o início da combustão na câmara principal há uma reversão do fluxo nos bocais e 

uma consequente diluição da mistura rica queimada na pré-câmara, atingindo-se a proporção 

estequiométrica antes do seu empobrecimento final. Em sendo, no caso so etanol, o volume 

da pré-câmara e os diâmetros dos canais menores, a transferência de calor na pré-câmara 

tende a ser maior, o que serve de ajuda para se reduzir a produção de NOX nessa segunda 

etapa da combustão na pré-câmara. O menor volume também significa que há menos 

nitrogênio disponível para a produção de NOX. 

MAIOR CONTROLE SOBRE O PROCESSO DE COMBUSTÃO 

A emissão de NOX é bem menos crítica nas cargas mais baixas. Nessas condições, o uso 

do calor de vaporização do etanol para conter a emissão de NOX pode não ser necessário. 

Por outro lado, o jato tende a ser fraco, dificultando a evolução da combustão. Dessa forma, 

se o etanol for fornecido totalmente vaporizado a temperatura da mistura ar-combustível na 

pré-câmara será maior e a combustão seria acelerada. Então, o calor de vaporização do etanol 

representa um grau de controle adicional sobre o sistema de Ignição por Jato. 

Também, considerando que uma produção bem maior de radicais ativos com o etanol é 

possível, a variação da quantidade de radicais produzidos adicionaria mais uma 



 
 

 
 

dimensão de controle. A simples variação da relação ar-combustível na pré-câmara provê 

esse controle. 

O potencial de controle da vaporização e da quantidade de radicais ativos na pré-câmara 

muito maiores faz a operação com o etanol muito mais apto à otimização em uma faixa maior 

do mapa do motor. Alternativamente, ou em conjunto, a maior flexibilidade na calibração 

com o etanol pode ser aproveitada para produzir uma capacidade flex maior, isto é, a 

otimização da operação tanto com etanol quanto com a gasolina. Essa questão será explorada 

mais à frente.   

REFRIGERAÇÃO DA PRÉ-CÂMARA E DO INJETOR 

A refrigeração da pré-câmara e, por consequência, da vela e do seu injetor pode ser um 

problema quando a potência específica for muito alta. O maior calor de vaporização do 

etanol, ainda mais utilizando misturas ricas, pode ser uma solução bem simples. 

OPERAÇÃO INTEGRADA COM AUTOIGNIÇÃO CONTROLADA 

Já foi demonstrado experimentalmente que a pré-câmara pode fazer o motor operar no 

modo de autoignição controlado. Os ganhos de eficiência são muito maiores em cargas bem 

baixas com a autoignição controlada, mas a ignição em si torna-se um grande desafio. Pelos 

motivos já expostos, seria muito mais fácil implementar esse modo de operação utilizando 

etanol hidratado, controlando a reatividade tanto do jato quando da mistura ar-combustível 

na câmara principal. Tería-se assim a Autoignição Controlada Assistida por Jatos.  

REFORMA DO COMBUSTÍVEL 

Independentemente do seu uso em conjunto ou não com Ignição por Jatos, há muitos 

estudos em relação à reforma do combustível on-board utilizando o calor dos gases de 

exaustão. Além do benefício proporcionado pela mudança de composição, extremamente 

benéfico para a Ignição por Jato, a recuperação de energia pode ser significativa. 

No caso do metanol foram reportados valores de até 15%, a gasolina cerca de 5%. O 

etanol não se revelou muito melhor que a gasolina, mas o estudo foi feito com etanol anidro. 

Considerando que a produção de hidrogênio a partir do etanol beneficia-se da presença de 

vapor de água, somos levados a concluir que o etanol hidratado terá um desempenho melhor. 

Talvez, seja até vantajoso usar um etanol combustível com um conteúdo ainda maior de água 

que o atualmente produzido.   

 

 

 


