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Assunto: Anuência para participação em projeto de pesquisa na Escola de Engenharia, 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG. 

 

Aos membros da Câmara Departamental, 

Respeitosamente, solicito anuência para compor a equipe do projeto de pesquisa 

intitulado: “Desenvolvimento do Uso do Bio-Booster na Descarbonização e Otimização 

da Matriz Energética Brasileira”, firmado através do compartilhamento de obrigações 

entre a unidade EMBRAPII UFMG POWERTRAIN e a empresa Horeb Brasil Energia e 

Combustíveis Ecológicos LTDA, sendo seus recursos gerenciados pela Fundação 

Christiano Ottoni, FCO. O projeto já está cadastrado no CENEX da Escola de Engenharia, 

com o registro SIEX da UFMG 404505. 

 

O projeto tem como objetivo principal determinar o impacto da adição do Bio-Booster, 

em diferentes proporções, nas características operacionais de motores de combustão 

interna, com foco na utilização de misturas etanol-gasolina e do biometano como 

combustíveis. Busca-se a avaliação do potencial dessa adição em motores comerciais, 

através do uso de simulação computacional e infraestrutura experimental específica. Os 

resultados esperados no desenvolvimento deste projeto visam ampliar as tecnologias 

nacionais disponíveis para melhorar as características de combustão nos motores de 

combustão interna, proporcionando a descarbonização e a otimização dos combustíveis. 

 

As atividades que irei desenvolver no projeto englobam o estudo cinético do processo de 

combustão, considerando os combustíveis com e sem a adição do Bio-Booster e 

analisando também modificações nas configurações dos motores de combustão interna. 

Ao todo serão dedicadas 6h por semana, num período de 12 meses. 

 

Encaminho ainda o documento registrado no SIEX, a proposta de trabalho e o plano de 

trabalho, que detalham o projeto de maneira ampla e descreve o planejamento de todas as 

etapas físicas, bem como seus mecanismos de acompanhamento e execução. 

 

Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

                                   _____________________________________________ 

Profa. Rita de Cássia de Oliveira Sebastião  
Departamento de Química da UFMG 


