
 

 

ACORDO DE PARCERIA 27192.01.01/2020.07-00 PARA PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - PD&I QUE ENTRE SI CELEBRAM 

AS PARTES INDICADAS NO PREÂMBULO DESTE INSTRUMENTO. 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.720.938/0001-41, com sede na Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP: 30161-

970, neste ato representada por seu Presidente, Prof. Jaime Arturo Ramírez, doravante denominada 

COORDENADORA;  

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI, instituição científica e tecnológica sediada à  Av. Humberto de Alencar 

Castelo Branco, nº 3.972, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09.850-901, inscrita no CNPJ sob o nº 

61.023.156/0003-44, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Gustavo Henrique Bolognesi Donato, CPF nº 

226.022.858-54, doravante denominada simplesmente ICT PROPONENTE, com a interveniência 

administrativa e financeira da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE 

MEDEIROS, sediada à Rua Vergueiro, nº 165, Bairro Liberdade, CEP 01.504-0001, São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 61.023.156/0001-82, neste ato representada por Pe. Theodoro Paulo Severino Peters, S.J., CPF nº 

000.021.168-04, doravante denominada simplesmente GESTORA;  

 

O INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, instituição científica e tecnológica sediada à Av. Venezuela, 

nº 82, Praça Mauá, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.081-312, inscrita no CNPJ sob o nº 01.263.896/0004-07, neste ato 

representada por Profª. Ieda Maria Vieira Caminha, CPF nº 529.908.427-72, doravante denominada simplesmente 

ICT ASSOCIADA, com a interveniência administrativa e financeira da FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC, sediada à Avenida Getúlio Vargas, 333 

- Quitandinha, Petrópolis CEP: 25.651-076, inscrita no CNPJ sob o nº 06.220.430/0001-03, neste ato representada 

por Francisco Roberto Leonardo, CPF nº 386.665.457-04 e Flavio Barbosa Toledo, CPF nº 350.604.504-06, 

doravante denominada simplesmente GESTORA;  

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG, instituição científica e tecnológica sediada à  

Av. Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-901, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.217.985/0001-04, neste ato representada por Prof. Sandra Regina Goulart Almeida, CPF nº 452.170.336-49, 

doravante denominada simplesmente ICT ASSOCIADA, com a interveniência administrativa e financeira da 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO, sediada à Av. Antônio Carlos, nº 6.627, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30.120-972, inscrita no CNPJ sob o nº 18.218.909/0001-86, neste ato representada por Prof. Benjamin 

Rodrigues de Menezes, CPF nº 265.265.066-15, doravante denominada simplesmente GESTORA;  

 

A AVL SOUTH AMÉRICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.833.390/0002-64, com sede na Rua Laplace, 74, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 04.622-001, neste ato 

representado por seu representante legal Sr. Alysson Gualberto Aniceto, CPF nº 256.950.938-80, doravante 

denominada EMPRESA; 

 

A SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S.A. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.860.681/0001/90, em Recuperação Judicial, com sede na Rua 

Mateo Forte, nº 216, Sala nº16, Bairro Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05.038-160, neste ato representado por 

seu representante legal Sr. José Eduardo Sabó, CPF nº 039.215.098-07, doravante denominada EMPRESA; 

 

Todos conjuntamente denominados PARCEIROS, resolvem celebrar o presente Acordo de Parceria para 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I, em conformidade com o art.15, §2º do Dec. 9.557, de 08 de 

novembro de 2018, e demais normas legais vigentes no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Emenda 

Constitucional nº 85/15, Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº13.243/2016, regulamentada pelo e Decreto nº 
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9.283/2018), no âmbito do Programa ROTA 2030, que deverá ser executado com estrita observância das seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CONSIDERANDO: 

 

I- Que o Governo Federal, nos termos do Decreto nº 9.557/18, instituiu o Programa Nacional Rota 2030, 

doravante denominado PROGRAMA, cujo objetivo é apoiar e promover o desenvolvimento tecnológico, 

a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e 

a qualidade de automóveis, caminhões, ônibus, chassis com motor e autopeças; 

 

II- Que a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep foi credenciada pelo Ministério da Economia, 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC como instituição coordenadora, nos termos da portaria nº 

86, de 12 de março de 2019, com a finalidade de coordenar o programa prioritário: biocombustíveis, 

segurança veicular e propulsão alternativa à combustão, por meio do Acordo de Cooperação Técnica 

01/2019 assinado em 18/10/2019; 

 

III- Que, a Fundep e o Comitê Técnico desse PROGRAMA divulgaram a oportunidade de pesquisa 

colaborativa aos pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições Científicas 

e / ou Tecnológicas (ICTs) públicas ou privadas, sem fins lucrativos, localizadas no território nacional, 

interessados em submeter propostas que visem o desenvolvimento de tecnologias e a oferta ao mercado de 

opções de eletrificação do powertrain veicular que tenham alta eficiência energética, utilizem 

biocombustíveis para a geração de energia e se adequem ao contexto brasileiro de infraestrutura de 

abastecimento, promovendo o desenvolvimento da indústria nacional, menor custo ao consumidor e 

redução da emissão dos gases de efeito estufa; 

 

IV- Que a ICT proponente, em parceria com a(s) ICT(s) Associada(s) e Empresa(s) constantes no preâmbulo 

deste instrumento, apresentou proposta para o eixo III – Propulsão Alternativa à Combustão, tendo o projeto 

sido selecionado por meio de Chamada Pública nº 01/2020, conforme resultado divulgado pela 

Coordenadora em 03.07.2020; 

 

Resolvem as Partes celebrar o presente Acordo de Parceria de modo a demonstrar o comprometimento de ambas 

quanto ao prosseguimento ao Projeto outrora selecionado, nos seguintes termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1  O presente Acordo de Parceria para PD&I tem por objeto o desenvolvimento do projeto intitulado 

Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada, 

adiante denominado Projeto, conforme anexos que passam a fazer parte deste instrumento, em conformidade com 

o disposto na Chamada Pública nº 01/2020, Manual de Operação da Fundep, e ainda: 

 

a) Anexo I: Plano de Trabalho; 

b) Anexo II: Planilha orçamentária e Cronograma de Desembolso; 

c) Anexo III: Planilha de Atividades; e 

d) Anexo IV: Plano de trabalho dos bolsistas; 

 

1.2. As Partes se comprometem e responsabilizam pela realização e desenvolvimento do Projeto, sem prejuízo 

dos demais diplomas que lhe aplique direta ou indiretamente ao presente Termo, as normas técnicas específicas 

em vigor, a saber: 
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a) Disposições relativas ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, notadamente os preceitos da Lei 

no 13.755, de 10 de dezembro de 2018, do Decreto no 9.557, de 8 de novembro de 2018, da Portaria ME 

no 86, de 12 de março de 2019, e demais atos normativos a ele pertinentes; e 

 

b) Os recursos indicados na Cláusula Quarta deste instrumento devem ser executados observando o 

disposto Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 

 

2.1. O Plano de Trabalho define os objetivos a serem atingidos com o presente Acordo de Parceria, apresenta 

o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos, detalha as atividades e as atribuições de cada um dos 

PARCEIROS, a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como o cronograma físico-financeiro 

do projeto, a fim de possibilitar a fiel consecução do objeto desta parceria, estabelecendo objetivos, metas e 

resultados. 

 

2.2. Respeitadas as previsões contidas na legislação em vigor, a(s) ICT(s), com a interveniência de 

GESTORA, fomentará/executará as atividades de pesquisa e desenvolvimento, conforme o Plano de Trabalho, 

sob as condições aqui acordadas, sendo parte integrante e indissociável deste Acordo. 

 

2.3. Na execução do Plano de Trabalho, a atuação dos PARCEIROS dar-se-á sempre de forma associada. Para 

tanto, os PARCEIROS indicam, na forma do item 3.1, seus respectivos Coordenadores Geral e Associado(s) (se 

houver) que serão responsáveis pela supervisão e pela gerência das atividades correspondentes ao Plano de 

Trabalho em suas respectivas ICTs, considerando ainda o Coordenador Geral por responsável pelas sub entregas 

e entrega global do projeto, conforme definido no Plano de Trabalho sendo: 

 

2.3.1. A ICT Proponente indicará seu representante para atuação na qualidade de Coordenador Geral 

do Projeto; 

 

2.3.2. A ICT Parceira indicará seu representante para atuação na qualidade de Coordenador Associado. 

 

2.4. Recaem sobre os Coordenadores do Projeto (Geral e Associado), designados pelas respectivas ICTs, nos 

termos da alínea c, item 3.1.1., as responsabilidades técnicas e de articulação correspondentes.  

 

2.5. Situações capazes de afetar sensivelmente as especificações ou os resultados esperados para o Plano de 

Trabalho deverão ser formalmente comunicadas pelos Coordenadores de Projeto à respectiva ICT e às 

EMPRESAS, aos quais competirá avaliá-las e tomar as providências cabíveis.  

 

2.6. A impossibilidade técnica e científica quanto ao cumprimento de qualquer fase do Plano de Trabalho que 

seja devidamente comprovada e justificada acarretará a suspensão de suas respectivas atividades até que haja 

acordo entre os PARCEIROS quanto à alteração, à adequação ou ao término do Plano de Trabalho e à consequente 

extinção deste Acordo, bem como a devolução integral dos recursos disponibilizados com as devidas correções. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

3.1. São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste Acordo de Parceria 

em PD&I: 

 

3.1.1. Da COORDENADORA: 
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a) Transferir os recursos financeiros, conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso contido no 

Plano de Trabalho; 

b) Analisar e emitir parecer sobre os aspectos técnicos e financeiros das prestações de contas apresentadas, 

decidindo sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos, podendo para tanto, 

submeter essa apreciação a uma auditoria independente; 

c) Acompanhar a execução do Projeto, de acordo com as políticas operacionais e normas internas da 

FUNDEP e legislação aplicável; e 

d) Deliberar, junto às instâncias competentes, a respeito de alterações que forem solicitadas no plano de 

trabalho pelos demais PARCEIROS. 

 

3.1.2. Das ICTs PROPONENTE e ASSOCIADA(s): 

 

a) Aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do 

objeto deste Acordo de Parceria para PD&I; 

b) Manter rigoroso controle das despesas efetuadas e dos respectivos comprovantes com vistas à 

prestação de contas da execução do objeto deste Acordo; 

c) Prestar aos parceiros esclarecimentos e informações sobre os recursos recebidos e a respectiva 

situação de execução dos projetos aprovados, nos termos deste Acordo; 

d) Monitorar, avaliar e prestar contas nos termos deste Acordo; 

e) Executar as atividades de sua responsabilidade, previstas no Plano de Trabalho, de modo 

diligente e eficiente, com rigorosa observância dos padrões tecnológicos vigentes e prazos fixados; 

f) Assegurar o acesso das pessoas indicadas pelos demais PARCEIROS, quando necessário, aos 

locais necessários à execução das atividades relativas ao projeto, desde que previamente agendado. 

g) Fornecer sempre que solicitado, as informações técnicas de seu conhecimento, incluindo 

catálogos técnicos e demais elementos necessários à execução do projeto; 

i) cumprir integralmente o Projeto com qualidade, diligência e respeito; 

j) prover a infraestrutura necessária para a execução do Projeto; 

k) zelar pela reputação dos PARCEIROS; 

l) envidar todos os esforços e se responsabilizar pelas ações necessárias para o cumprimento dos 

procedimentos; 

m) informar à respectiva GESTORA e à COORDENADORA, por escrito, quando ocorrer 

interrupção temporária no atendimento por qualquer motivo, com a devida antecedência e esclarecendo 

o período previsto; 

n) comunicar, por escrito, à respectiva GESTORA e à COORDENADORA eventuais mudanças de 

dados cadastrais (endereço comercial, telefone, dados bancários, dentre outros); 

o) ser responsável técnica e operacional pelas atividades descritas no presente instrumento e 

Anexos, de forma a permitir a consecução do seu objeto; 

p) prestar contas do andamento do cronograma de atividades descritos nos termos deste instrumento 

e Anexos, em conformidade com o disposto no Manual de Operação; 

q) Remeter, dentro de 30 (trinta) dias, contados das respectivas alterações, as informações relativas 

à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos representantes legais. 

 

3.1.3. Da(s) EMPRESA(S): 

 

a) Transferir, quando previsto na Planilha Orçamentária, os recursos financeiros acordados, 

segundo o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho, por meio do aporte de recursos 

financeiros de sua responsabilidade; Em caso de previsão de contrapartidas econômicas, deve ser 

apresentado comprovação/prestação de contas; 
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b) Colaborar, nos termos do plano de trabalho, para que o Acordo alcance os objetivos nele 

descritos; 

c) Notificar aos parceiros, por escrito, quando do acontecimento de qualquer fato extraordinário ou 

quaisquer não observâncias as condições para boa e integral execução das atividades descritas neste 

Acordo;  

d) Fornecer todos os dados, informações e documentação necessários ao desenvolvimento das 

atividades relacionadas à consecução do objeto deste Acordo de Parceria; 

e) Assegurar o acesso das pessoas indicadas pelos PARCEIROS, aos locais necessários à execução 

das atividades relativas ao projeto, desde que previamente agendado; 

f) cumprir com as atividades definidas no Projeto; 

g) remeter, dentro de 30 (trinta) dias, contados das respectivas alterações, as informações relativas 

à mudança de seus atos constitutivos e de designação de novos representantes legais; 

h) notificar, por escrito, a GESTORA da ICT proponente e à COORDENADORA sobre qualquer 

tipo de alteração nas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no 

relacionamento entre as partes, com a devida antecedência; 

i) fornecer, tempestivamente e com precisão, todas as informações e dados solicitados pela 

GESTORA da ICT proponente e/ou ICT proponente, necessários ao desenvolvimento das atividades 

contratadas e das prestações de contas referentes às contrapartidas previstas neste Acordo. No caso da 

EMPRESA AVL, o uso do Software AVL Cruise será permitido através do “University Partnership 

Program”, do qual a ICT proponente já é signatária; 

j) notificar à GESTORA da ICT proponente e à COORDENADORA, por escrito, quaisquer 

irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação dos serviços relacionados ao Projeto; 

l) fornecer todo e qualquer tipo de apoio que se fizer necessário para a realização das atividades; 

m) envidar esforços no sentido de manter uma relação estável, assente em regras claras de 

funcionamento com a GESTORA, ICT e COORDENADORA; 

n) dar rápido andamento às providências a seu cargo; e 

o) acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução deste Projeto. 

 

3.1.4. Da GESTORA: 

 

a) Aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do 

objeto deste Acordo de Parceria para PD&I; 

b) Prestar à respectiva ICT informações sobre os recursos recebidos e a respectiva situação de 

execução dos projetos aprovados, nos termos deste Acordo; 

c) Executar a gestão administrativa e financeira dos recursos transferidos para a execução do objeto 

deste Acordo, em conta específica; 

d) Informar previamente à COORDENADORA os dados bancários e cadastrais necessários à 

realização dos aportes financeiros, cuidando para que a conta corrente à qual serão destinados os recursos 

seja específica para o projeto, aberta em uma Instituição Financeira Oficial e que o recurso seja executado 

em conformidade com este Acordo de Pareceria;  

e)  Abrir conta bancária, nos moldes do disposto no item “d”, caso haja contrapartida financeira no 

projeto; 

f) Restituir à COORDENADORA os saldos financeiros remanescentes, pertinentes ao aporte 

recebido, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não 

utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo de 30 dias contados da data do término da vigência ou 

da denúncia deste Acordo de Parceria; 

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos 

porventura devidos em decorrência das atividades vinculadas a este Acordo de Parceria,  por meio dos 

recursos recebidos para a execução do projeto; 
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h) Manter, durante toda a execução do Acordo de Parceria, todas as condições de habilitação e de 

qualificação exigidas para a sua celebração, responsabilizando-se pela boa e integral execução das 

atividades ora descritas; 

i) Nas compras de bens e nas contratações de serviços, aplicar as regras do Decreto nº 8.241/2014; 

j) Observar os princípios da legalidade, eficiência, moralidade, publicidade, economicidade, 

legalidade e impessoalidade, nas aquisições e contratações realizadas, bem como no desenvolvimento de 

todas as suas ações no âmbito deste Acordo de Parceria; 

k) Manter registros contábeis, fiscais e financeiros completos e fidedignos relativamente à 

aplicação dos aportes recebidos da COORDENADORA e das contrapartidas financeiras por este Acordo 

de Parceria, fazendo-o em estrita observância às normas tributário-fiscais em vigor e, especialmente, à 

legislação que instituiu contrapartidas em atividades de PD&I para a concessão de incentivos ou de 

benefícios dos quais as partes sejam ou se tornem beneficiárias; 

l) Manter, com os recursos do projeto e sob sua coordenação direta, pessoal de pesquisa e 

desenvolvimento, através de contratação pela CLT, autônomos, bolsa ou estágio de pesquisa e 

desenvolvimento, disponível para a execução das atividades relativas a este Acordo de Parceria e ao Plano 

de Trabalho, em número e com conhecimento técnico-acadêmico suficientes; 

m) Providenciar a remuneração dos colaboradores, conforme previsto em orçamento específico 

aprovado, em conformidade, ainda, com o art. 4º da Lei nº 8.958/1994, por meio dos recursos recebidos 

para a execução do projeto; 

n) Cumprir todas as normas pertencentes ao ordenamento jurídico brasileiro, em especial as 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias derivadas da relação existente entre si e seus empregados e/ou 

contratados, durante a execução do Projeto objeto do Plano de Trabalho, de forma que não se estabelecerá, 

em hipótese alguma, vínculo empregatício entre esses empregados, funcionários, servidores ou 

contratados da GESTORA e as ICTs ou EMPRESA, cabendo à GESTORA responsabilidade exclusiva 

pelos salários e todos os ônus trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações trabalhistas 

ajuizadas, e por quaisquer autos de infração, e ainda, fiscalização do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social a que der causa, com relação a toda a mão de obra por ela contratada em decorrência 

do presente Acordo de Parceria. 

o) Para fins de Prestação de Contas, todos os documentos fiscais comprobatórios de despesas 

devem ser emitidos em nome da GESTORA da ICT proponente ou das correspondentes FUNDAÇÕES 

DE APOIO das ICTs ASSOCIADAS. 

 

3.2. Os Coordenadores de projeto poderão ser substituídos em conformidade com o disposto na Chamada.  

 

3.3. Os PARCEIROS são responsáveis, nos limites de suas obrigações, respondendo por perdas e danos 

quando causarem prejuízo em razão da inexecução do objeto do presente Acordo de Parceria para PD&I ou de 

publicações a ele referentes, desde que devida e previamente provocados a exercer o contraditório, com prazo 

suficiente para a sua resposta. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS (APORTES, CONTRAPARTIDAS FINANCEIRAS E 

ECONÔMICAS) 

 

4.1.  Denomina-se Contrapartida Financeira o depósito de recursos financeiros em conta vinculada a serem 

executados para os fins estabelecidos neste ACORDO DE PARCERIA, Denomina-se Contrapartida Econômica 

ou Não Financeira a utilização de recursos próprios para os fins propostos neste ACORDO DE PARCERIA sem 

que haja transferência monetária entre instituições e os gastos sejam demonstrados conforme regras estabelecidas 

pela COORDENADORA no Manual de Operações. 
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4.2.  O valor total desse Acordo é de R$ 5.361.087,00 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitenta 

e sete reais), sendo: 

 

a) R$ 3.009.807,00 (três milhões, nove mil, oitocentos e sete reais) referente ao aporte financeiro 

a ser aportado pela Coordenadora, sendo; 

 

a. R$ 1.078.554,00 (um milhão, setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro 

reais) para a Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, gestora do 

Centro Universitário FEI; 

 

b. R$ 995.278,00 (novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais) para 

a Fundação Christiano Ottoni, gestora da Universidade Federal de Minas Gerais; 

 

c. R$ 935.975,00 (novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais) 

para a FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA, gestora do Instituto Nacional de Tecnologia. 

 

b) R$ 251.280,00 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais), referente a 

contrapartida econômica a ser aportado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI. 

 

c) R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a contrapartida econômica a ser aportado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. 

 

d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a contrapartida econômica a ser aportado pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG. 

 

e) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), referente a contrapartida econômica a ser 

aportado pela empresa AVL SOUTH AMÉRICA LTDA. 

 

f) R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), referente a contrapartida econômica a ser 

aportado pela empresa SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S.A. 

 

4.3.  Os aportes e contrapartidas (financeiras e econômicas) indicados nesta Cláusula, serão distribuídos 

conforme cronograma de desembolso anexo neste Acordo, condicionado à aprovação das prestações de contas 

parciais técnicas e financeiras. 

 

4.4. Qualquer aumento ao orçamento do Plano de Trabalho executado por este Acordo de Parceria, que torne 

necessário o aporte de recursos adicionais deverá ser prévia e formalmente analisado e aprovado pela 

COORDENADORA, devendo ser implementado tão somente após celebração de termo aditivo a este Acordo de 

Parceria. 

 

4.5. Observadas as demais disposições previstas neste Acordo de Parceria, os PARCEIROS acordam, desde 

já, que os valores mencionados no Plano de Trabalho são estimados com base nas premissas e termos especificados 

no mencionado Anexo. 

 

4.6. Do valor total repassado a cada GESTORA, está previsto percentual destinado a custear as despesas 

operacionais, conforme disposto no Anexo II deste Acordo: 
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4.6.1. Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros - FEI: R$ 132.454,00 (cento e trinta 

e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais; 

 

4. 6.2. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica – FACC: R$ 85.088,64 

(oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

 

4. 6.3. Fundação Christiano Ottoni – FCO: R$ 69.438,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta 

e oito reais); 

 

4.7. Os valores dos recursos financeiros previstos nesta cláusula poderão ser alterados por meio de termo 

aditivo, com as necessárias justificativas e de comum acordo entre os PARCEIROS, o que implicará a revisão das 

metas pactuadas e a alteração do Plano de Trabalho.  

  

4.8. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de programação para outra 

poderão ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades de ciência, tecnologia e inovação. 

 

4.8.1. No âmbito do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o coordenador geral indicará a 

necessidade de alteração das categorias de programação e a distribuição entre grupos de natureza de despesa 

em referência ao projeto de pesquisa aprovado originalmente. 

 

4.8.2. Por ocasião da ocorrência de quaisquer das ações previstas no item anterior, a ICT proponente 

ou associada poderá alterar a distribuição inicialmente acordada, promover modificações internas ao seu 

orçamento, alterar rubricas ou itens de despesas, desde que não modifique o valor total do projeto. As alterações 

deverão ser comunicadas à respectiva Gestora para conhecimento. 

 

4.8.3. As alterações abordadas neste item 4.8 devem ter aprovação prévia da COORDENADORA, 

quando o recurso for referente ao aporte realizado por ela. 

 

4.9. São dispensáveis de formalização por meio de Termo Aditivo as alterações previstas que importem em 

transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, com o objetivo 

de conferir eficácia e eficiência às atividades previstas no Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do valor 

total do projeto. 

 

4.9.1. Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa e alterações de rubricas ou itens 

de despesas, necessárias para efetiva execução do projeto, ficarão dispensadas de prévia autorização, hipótese 

em que o coordenador geral ou associado do projeto comunicará a alteração à respectiva ICT, devendo constar 

as razões que ensejaram as alterações, indicando a necessidade de alteração das categorias de programação, as 

dotações orçamentárias e a distribuição entre grupos de natureza de despesa em referência ao projeto de 

pesquisa aprovado originalmente. 

 

4.10.  Os saldos residuais das contrapartidas financeiras serão devolvidos à parte que realizar o aporte, desde 

que o valor total gasto seja, no mínimo, igualmente proporcional ao valor do aporte realizado pela Coordenadora. 

Do contrário, deverá ser transferido para a Coordenadora o recurso remanescente de contrapartida financeira até 

que seja atingida a proporcionalidade de execução. 

Parágrafo único: as alterações previstas nos itens 4.8 e 4.9 devem ser comunicadas e previamente aprovadas pela 

COORDENADORA, exceto nos casos apresentados no item 4.9.1. 
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4.11.  Os PARCEIROS avençam que o valor estabelecido no item 4.2 “a” é fixo e irreajustável, nele estando 

incluídos todos os impostos, taxas, custos e despesas diretas e indiretas. 

 

4.12.  Fica avençado entre as partes signatárias deste instrumento que, em havendo qualquer divergência, atraso 

ou inexistência de aportes (financeiros e/ou econômicos), a COORDENADORA reserva-se o direito de suspender 

a liberação dos recursos descritos no item 4.2 “a”, provendo a devida comunicação às Partes somente assim 

voltando a fazer caso seja normalizada a situação, ficando os demais Partícipes, nessa ocasião, desobrigados de 

suas respectivas prestações, até que seja regularizada a situação, sem que tal possa gerar qualquer sanção para 

quaisquer deles. 

 

4.13. Eventuais ganhos financeiros com aplicação poderão ser revertidos para garantir a integral execução do 

objeto desta Parceria. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PESSOAL 

 

5.1. Cada PARCEIRO se responsabiliza, individualmente, pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fundiárias e tributárias derivadas da relação existente entre si e seus empregados, servidores, 

administradores, prepostos e/ou contratados, que colaborarem na execução do objeto deste Acordo, de forma que 

não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza com a 

COORDENADORA, EMPRESA e o pessoal da ICT e GESTORA e vice-versa, cabendo a cada PARCEIRO a 

responsabilidade pela condução, coordenação e remuneração de seu pessoal, e por administrar e arquivar toda a 

documentação comprobatória da regularidade na contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA 

 

6.1. Todos os dados, técnicas, tecnologia, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros bens ou direitos de 

propriedade intelectual/industrial de um PARCEIRO que este venha a utilizar para execução do Projeto 

continuarão a ser de sua propriedade exclusiva, não podendo o outro PARCEIRO cedê-los, transferi-los, aliená-

los, divulgá-los ou empregá-los em quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma sem o prévio 

consentimento escrito do seu proprietário. 

 

6.2. Todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer modalidade, 

proveniente da execução do presente Acordo de Parceria, deverá ter a sua propriedade destinada às ICTS, conforme 

porcentuais: FEI – 62,5%; INT – 25,0%; e UFMG – 12,5%. 

 

6.3. Um PARCEIRO se compromete a comunicar ao outro a ocorrência de quaisquer resultados passíveis de 

proteção intelectual e a manter o sigilo necessário para a proteção de tais resultados. 

 

6.4. As decisões relacionadas à preparação, processamento e manutenção da propriedade intelectual 

resultantes deste Acordo, no Brasil e em outros países, devem ser tomadas em conjunto pelos PARCEIROS ora 

acordantes. 

 

6.5. Os PARCEIROS devem assegurar, na medida de suas respectivas responsabilidades, que os projetos 

propostos e que a alocação dos recursos tecnológicos correspondentes não infrinja direitos autorais, patentes ou 

outros direitos intelectuais, assim como direitos de terceiros. 

 

6.6. Na hipótese de eventual infração de qualquer direito de propriedade intelectual relacionada às 

propriedades intelectuais porventura resultantes, os PARCEIROS concordam que as medidas judiciais cabíveis 

visando coibir a infração do respectivo direito podem ser adotadas em conjunto ou separadamente. 
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6.7. As ICTs e as EMPRESAS deverão colaborar para a efetivação da proteção do desenvolvimento 

tecnológico passível de proteção intelectual obtido da execução do presente Acordo, através do fornecimento de 

todos os dados necessários, bem como através da assinatura por si e por seus empregados, agentes, técnicos e 

pesquisadores de quaisquer documentos que se fizerem necessários, tais como procurações, autorizações, 

declarações, formulários, etc. 

 

6.8. A ICT proponente, com o suporte da respectiva Gestora, ficará responsável pela realização do 

procedimento administrativo para proteção do desenvolvimento tecnológico junto ao Órgão competente no Brasil 

e em outros países e comunicará formalmente ao(s) outro(s) PARCEIRO(s) sobre a tramitação de todos os 

procedimentos levados a efeito para a proteção dos direitos de Propriedade Intelectual, resultantes do 

desenvolvimento do Projeto. Os custos serão rateados, desde que previamente acordada pelas partes as despesas, 

conforme porcentual indicado no item 6.2  

6.8.1. A ICT poderá outorgar poderes à terceiros qualificados para praticar todo e qualquer ato 

necessário para o depósito, acompanhamento e manutenção da propriedade intelectual resultantes do 

presente instrumento, no Brasil e em outros países. 

 

6.9. A disponibilização de informações e dados técnicos para execução do Projeto não implica cessão ou 

licença de propriedade de um PARCEIRO a outro, ou sua livre exploração comercial. 

 

6.10. A GESTORA da ICT ASSOCIADA não terá direitos sobre os resultados obtidos, passíveis ou não de 

proteção legal. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO E DA EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

7.1. Os PARCEIROS definirão conjuntamente e em instrumento jurídico específico as condições para 

exploração comercial do desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual porventura obtida no 

desenvolvimento do Projeto, inclusive na hipótese de licenciamento a terceiros.  

 

7.1.1. Fica desde já assegurado que as EMPRESAS terão o direito de preferência ao licenciamento de 

eventual desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, desde que cumpridas as cláusulas e 

condições do presente Acordo e conforme condições estabelecidas no instrumento jurídico próprio a ser 

celebrado entre as EMPRESAS e ICTs.  

 

7.1.1.1. Para que as EMPRESAS possam exercer o direito de preferência no item 7.1.1, deverá 

manifestar-se formalmente à ICT proponente em até 30 (trinta) dias, contados da data de 

encerramento do Acordo de Parceria. 

 

7.1.1.2. AS EMPRESAS têm o prazo para explorar comercialmente o objeto da propriedade 

intelectual em até 36 (trinta e seis) meses, a partir da data final do projeto. Findo o prazo, os 

direitos serão transferidos integralmente às ICTs, que ficarão responsáveis por licenciar a outras 

empresas. Este prazo poderá ser revisto em casos imprevistos que impeçam a exploração 

comercial. 

 

7.2. Caso as EMPRESAS optem por obter o licenciamento do desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual resultante do desenvolvimento do presente Acordo, poderá fazê-lo mediante prévia anuência 

das ICTs, ficando estabelecido que os direitos e obrigações dispostos no item 7.1.1, devem observar os seguintes 

parâmetros: 
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7.2.1. As ICTs serão remuneradas com percentual de royalties sobre a receita líquida auferida com a 

comercialização de produtos e/ou serviços gerados a partir do desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual, durante o prazo de vigência do instrumento jurídico específico, disposto no item 7.1 supra. 

Considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido com a exploração comercial da propriedade 

intelectual deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda, os valores relativos às vendas 

canceladas, devidamente comprovadas.  

 

7.2.2. A definição dos percentuais exatos dispostos no item 7.2.1 deverá ser acordada no momento da 

negociação entre os PARCEIROS e por meio da formalização do instrumento jurídico específico.  

 

7.3. Caso a EMPRESA não manifeste interesse em obter licenciamento de eventual desenvolvimento 

tecnológico passível de proteção intelectual resultante do desenvolvimento do presente Projeto, as ICTs poderão 

licenciar os direitos a terceiros, por meio de instrumento jurídico próprio. 

 

7.3.1. Os valores de remuneração deverão ser acordados caso a caso, à época da negociação do 

instrumento jurídico disposto no item 7.1, devendo as condições de exploração serem definidas em instrumento 

jurídico próprio. 

 

7.4. Caso as EMPRESAS tenham interesse em usar em suas próprias atividades o desenvolvimento 

tecnológico passível de proteção intelectual gerada no âmbito do presente Acordo, deverão comunicar 

formalmente à ICT proponente. 

 

7.4.1. As EMPRESAS, para o uso do desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual em 

suas próprias atividades, deverão pagar às ICTs Prêmio a ser estabelecido futuramente em instrumento 

específico, desde que acordado pelas partes, sem qualquer remuneração adicional, nos termos do 

instrumento específico que vier a ser celebrado, em que se estipule esta condição. O Prêmio será pago 

mediante condições estabelecidas à época da comunicação de interesse no uso da propriedade intelectual. 

 

7.4.2. Para a definição dos percentuais de prêmio, deverão ser consideradas as contrapartidas aportadas 

pelas partícipes, conforme Anexo II.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO E DAS PUBLICAÇÕES  

 

8.1. Os PARCEIROS concordam em não utilizar o nome do outro PARCEIRO ou de seus empregados em 

qualquer propaganda, informação à imprensa ou publicidade relativa ao contrato ou a qualquer produto ou serviço 

decorrente deste, sem a prévia aprovação por escrito da PARTE referida. 

 

8.2. Fica vedado aos PARCEIROS utilizar, no âmbito deste Acordo de Parceria, nomes, símbolos e imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades, agentes políticos ou servidores públicos. 

 

8.3. Os PARCEIROS não poderão utilizar o nome, logomarca ou símbolo um do outro em promoções e 

atividades afins alheias ao objeto deste Acordo, sem prévia autorização do respectivo PARCEIRO sob pena de 

responsabilidade civil em decorrência do uso indevido do seu nome e da imagem. 

 

8.4.         As publicações, materiais de divulgação e resultados materiais, relacionados com os recursos do presente 

Acordo, deverão mencionar expressamente o apoio recebido dos PARCEIROS e o apoio financeiro da 

COORDENADORA e do Programa Rota 2030, especialmente em seminários e eventos científicos e tecnológicos 
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e publicações técnicas e científicas em revistas especializadas. A coordenadora deve ser citada exclusivamente 

como “Fundep - Rota 2030”. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS 

 

9.1. Os PARCEIROS adotarão todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS recebidas em função da celebração, desenvolvimento e execução do presente Acordo de 

Parceria, inclusive na adoção de medidas que assegurem a tramitação do processo, não as divulgando a terceiros, 

sem a prévia e escrita autorização da outro PARCEIRO. 

 

9.2. Os PARCEIROS informarão aos seus funcionários e prestadores de serviços e consultores que necessitem 

ter acesso às informações e conhecimentos que envolvem o objeto do Acordo, acerca das obrigações de sigilo 

assumidas, responsabilizando-se integralmente por eventuais infrações que estes possam cometer.   

 

9.3. Os PARCEIROS farão com que cada pessoa de sua organização, ou sob o seu controle, que receba 

informações confidenciais, assuma o compromisso de confidencialidade, por meio da assinatura de Termo de 

Confidencialidade. 

 

9.4. Não haverá violação das obrigações de CONFIDENCIALIDADE previstas no Acordo de Parceria nas 

seguintes hipóteses:  

 

9.4.1. Informações técnicas ou comerciais que já sejam do conhecimento dos PARCEIROS na data da 

divulgação, ou que tenham sido comprovadamente desenvolvidas de maneira independente e sem relação com 

o Acordo pelo PARCEIRO que a revele;  

 

9.4.2. Informações técnicas ou comerciais que sejam ou se tornem de domínio público, sem culpa dos 

PARCEIROS; 

 

9.4.2.1.  Qualquer informação que tenha sido revelada somente em termos gerais, não será 

considerada de conhecimento ou domínio público.  

 

9.4.3. Informações técnicas ou comerciais que sejam recebidas de um terceiro que não esteja sob 

obrigação de manter as informações técnicas ou comerciais em confidencialidade; 

 

9.4.4. Informações que possam ter divulgação exigida por lei, decisão judicial ou administrativa; 

 

9.4.5. Revelação expressamente autorizada, por escrito, pelos PARCEIROS. 

 

9.5. A divulgação científica, por meio de artigos em congressos, revistas e outros meios, relacionada ao objeto 

deste instrumento poderá ser realizada mediante autorização por escrito dos PARCEIROS, e não deverá, em 

nenhum caso, exceder ao estritamente necessário para a execução das tarefas, deveres ou contratos relacionados 

com a informação divulgada. 

 

9.6. As obrigações de sigilo em relação às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão mantidas durante o 

período de vigência deste Acordo e pelo prazo de 5 (cinco) anos após sua extinção. 

 

9.7. Para efeito dessa cláusula, a classificação das informações como confidenciais será de responsabilidade 

de seu titular, devendo indicar os conhecimentos ou informações classificáveis como CONFIDENCIAIS por 

qualquer meio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1. Os PARCEIROS obrigam-se a observar rigidamente as condições contidas nos itens abaixo, sob pena de 

imediata e justificada rescisão do vínculo contratual.  

 

10.2. Os PARCEIROS declaram-se cientes de que seus Departamentos Jurídicos e/ou advogados contratados 

estão autorizados, em caso de práticas que atentem contra os preceitos dessa cláusula, a solicitar a imediata abertura 

dos procedimentos criminais, cíveis e administrativos cabíveis à cada hipótese: 

 

a) Os PARCEIROS não poderão, em hipótese alguma, dar ou oferecer nenhum tipo de presente, viagens, 

vantagens a qualquer empregado, servidor, preposto ou diretor de outro PARCEIRO, especialmente 

àqueles responsáveis pela fiscalização do presente Acordo. Serão admitidos apenas, em épocas 

específicas, a entrega de brindes, tais como canetas, agendas, folhinhas, cadernos etc; 

b) Os PARCEIROS somente poderão representar outro PARCEIRO perante órgãos públicos quando 

devidamente autorizado para tal, seja no corpo do próprio Acordo, seja mediante autorização prévia, 

expressa e escrita de seu representante com poderes para assim proceder; 

c) Os PARCEIROS e seus empregados/prepostos, quando agirem em nome ou defendendo interesses deste 

Acordo perante órgãos, autoridades ou agentes públicos, não poderão dar, receber ou oferecer quaisquer 

presentes, vantagens ou favores a agentes públicos, sobretudo no intuito de obter qualquer tipo de 

favorecimento para os PARCEIROS; 

d) Os PARCEIROS, quando agirem em nome ou defendendo seus interesses, não poderão fornecer 

informações sigilosas a terceiros ou a agentes públicos, mesmo que isso venha a facilitar, de alguma 

forma, o cumprimento desse Acordo; 

e) Os PARCEIROS, ao tomar conhecimento de que algum de seus prepostos ou empregados descumpriram 

as premissas e obrigações acima pactuadas, denunciarão espontaneamente o fato, de forma que, juntas, 

elaborem e executem um plano de ação para (i) afastar o empregado ou preposto imediatamente; (ii) evitar 

que tais atos se repitam e (iii) garantir que o Acordo tenha condições de continuar vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO 

 

11.1. Aos coordenadores, indicados pelos PARCEIROS, competirão dirimir as dúvidas que surgirem na 

execução, no monitoramento, na avaliação e na prestação de contas e de tudo dará ciência às respectivas 

autoridades.  

 

11.2. O coordenador geral do projeto indicado pela ICT proponente anotará, em registro próprio, as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto, recomendando as medidas necessárias à autoridade competente para 

regularização das inconsistências observadas.  

 

11.3. O acompanhamento do projeto pelos coordenadores não exclui nem reduz a responsabilidade dos 

PARCEIROS perante terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

 

12.1. O presente Acordo de Parceria para PD&I vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data 

de sua assinatura, prorrogáveis.  

 

12.2. Este Acordo de Parceria poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo, com as respectivas alterações 

no Plano de Trabalho, mediante a apresentação de justificativa técnica e aprovação da COORDENADORA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 

13.1. As cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas mediante celebração 

de termo aditivo. 

 

13.2. A proposta de alteração, devidamente justificada, deverá ser apresentada por escrito, dentro da vigência 

do instrumento. 

 

13.3. É vedado o aditamento do presente Acordo com o intuito de alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do 

ato e responsabilidade do agente que o praticou. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

14.1. A COORDENADORA exercerá a fiscalização técnico-financeira das atividades do presente Acordo.  

 

14.2. A GESTORA deverá apresentar à COORDENADORA: 

 

I trimestralmente, prestação de contas das receitas e despesas do projeto, inclusive das contrapartidas 

econômicas e financeiras previstas. Toda documentação de comprovação deverá ser apresentada à 

COORDENADORA por meio do Sistema de Gestão de Programas disponibilizado pela mesma. Toda 

documentação está sujeita a auditoria presencial caso a COORDENADORA julgue necessário; e 

II semestralmente, e por ocasião do encerramento de programa ou projeto, relatório que contenha descrição 

das atividades realizadas e resultados alcançados até o último dia útil do segundo mês subsequente ao 

término do semestre, ou encerramento do programa ou projeto.  

 

Parágrafo Único: A COORDENADORA poderá solicitar informações adicionais à GESTORA a qualquer 

momento. 

 

14.3. A análise das prestações de contas será realizada pela COORDENAÇÃO, ou empresa de auditoria por 

ela selecionada. 

 

Parágrafo primeiro: Eventuais questionamentos acerca da prestação de contas ou do acompanhamento do Projeto 

serão deliberados pela COORDENAÇÃO, conforme regras descritas neste Acordo, no Manual de Operações e 

legislação aplicável. 

 

Parágrafo segundo: Eventuais questionamentos acerca da prestação de contas parciais ou do acompanhamento 

do Projeto que não forem esclarecidos pelos PARCEIROS à COORDENADORA, poderão implicar em não 

liberação de parcelas subsequentes. 

 

14.4. A prestação de contas será simplificada, privilegiando os resultados da pesquisa, e a avaliação da 

execução do recurso será realizada considerando as regras de execução de despesas previstas no Decreto nº 8.241, 

de 21 de maio de 2014. 

 

14.5. O cronograma de atividades prevê a prestação de contas intermediária e final, cuja aprovação gera para a 

COORDENADORA a obrigação de outorgar quitação ampla ao PARCEIRO que cumpriu o encargo após o 

envio do documento de quitação por parte da COORDENADORA. 
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14.5.1 A partir da aprovação final da prestação de contas financeira a GESTORA deve manter a guarda 

de documentos por 10 anos. 

 

 

14.6. O acompanhamento das Atividades Técnicas, demonstradas no plano de trabalho, será realizado por meio de 

relatórios técnicos e visitas conforme estabelecido no Manual disponível no portal da COORDENADORA. Os 

relatórios de acompanhamento deverão demonstrar a compatibilidade entre as metas previstas e as alcançadas no 

período, bem como apontadas as justificativas em caso de discrepância, consolidando dados e valores das ações 

desenvolvidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO ACORDO 

 

15.1. Este Acordo poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelos PARCEIROS, devendo o interessado 

externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que 

se pretenda que sejam encerradas as atividades, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros entre os 

PARCEIROS, creditando eventuais benefícios adquiridos no período. 

 

15.2. Constituem motivos para rescisão do presente ACORDO: 

a) o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas ou da legislação regente; 

b) a superveniência de norma que o torne jurídica ou materialmente inexequível; 

c) a constatação, a qualquer tempo, de irregularidade, falsidade ou incorreção de informação em qualquer 

documento apresentado pela GESTORA, ICT e/ou EMPRESA; ou 

d) a verificação de circunstância que demonstre desvio de finalidade na aplicação dos recursos aportados 

ou enseje apuração de responsabilidade. 

 

Parágrafo Único: Em caso rescisão conforme disciplinado no item 15.2, serão imputadas à GESTORA, ICT e 

EMPRESA as responsabilidades pelas obrigações até então assumidas, devendo o PARCEIRO que se julgar 

prejudicado notificar o parceiro para que apresente esclarecimentos no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 

 

I. Prestados os esclarecimentos, os PARCEIROS deverão, por mútuo consenso, decidir pela 

rescisão ou manutenção do Acordo. 

II. Decorrido o prazo para esclarecimentos, caso não haja resposta, o Acordo será rescindido de 

pleno direito, independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais. 

 

15.3. O Acordo de Parceria ainda será rescindido em caso de decretação de falência, liquidação extrajudicial 

ou judicial, ou insolvência de qualquer dos PARCEIROS, ou, ainda, no caso de propositura de quaisquer medidas 

ou procedimentos contra qualquer dos PARCEIROS para sua liquidação e/ou dissolução. 

 

15.4. O presente Acordo será extinto com o cumprimento do objeto, caracterizado pela aprovação da última 

prestação de contas ou com o decurso de prazo de vigência. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 

 

16.1. A publicação do extrato do presente Acordo de Parceria para PD&I no Diário Oficial da União (DOU) é 

condição indispensável para sua eficácia e será providenciada pela COORDENADORA no prazo de até 10 (dez) 

dias da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS BENS 
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17.1. Após execução integral do objeto desse acordo, os bens patrimoniais, materiais permanentes ou 

equipamentos adquiridos serão revertidos à GESTORA da ICT Proponente, por meio de Termo de Doação, 

garantido o seu uso permanente pela ICT Proponente. 

 

17.2. Cabe à ICT Proponente definir a destinação final dos bens patrimoniais, materiais permanentes ou 

equipamentos adquiridos, podendo manter o seu uso pela própria ICT ou, caso julgue pertinente, solicitar à sua 

GESTORA a doação para a(s) ICT(s) Associada(s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS NOTIFICAÇÕES 

 

18.1. Qualquer comunicação ou notificação relacionada ao Acordo de Parceria poderá ser feita pelos 

PARCEIROS, por e-mail, correio ou entregue pessoalmente, diretamente no respectivo endereço dos 

PARCEIROS notificados, conforme citados no preambulo deste ACORDO DE PARCERIA. 

 

 

18.2. Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste Acordo de Parceria será considerada como tendo sido 

legalmente entregue: 

 

18.2.1. Quando entregue em mão a quem destinada, com o comprovante de recebimento; 

18.2.2. Se enviada por correio, registrada ou certificada, porte pago e devidamente endereçada, quando 

recebida pelo destinatário ou no 5° (quinto) dia seguinte à data do despacho, o que ocorrer primeiro; 

18.2.3. Se enviada por e-mail, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, ou, após 

transcorridos 5 (cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de transcurso do prazo sem confirmação, 

será enviada cópia por correio, considerando-se, todavia, a notificação devidamente realizada. 

 

18.3. Qualquer dos PARCEIROS poderá, mediante comunicação por escrito, alterar o endereço para o qual as 

comunicações ou solicitações deverão ser enviadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. É livre o acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas aos 

documentos e às informações relacionados a esse Acordo, bem como aos locais de execução do respectivo objeto, 

ressalvadas as informações tecnológicas e dados das pesquisas que possam culminar com alguma inovação. 

 

19.2. As partes se comprometem a, durante o desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas à execução 

do presente instrumento, observar e cumprir o regime legal da proteção de dados pessoais, conforme disposto na 

Lei no. 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como outros dispositivos legais aplicáveis, procedendo de forma 

legal e adequada todo o tratamento de dados pessoais que possa vir a ser necessário ao desenvolvimento deste 

instrumento no estrito cumprimento da Lei. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais para dirimir quaisquer litígios oriundos 

deste ACORDO, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal. 

 

Por estarem de acordo quanto ao que se estipula, firmam o presente Acordo, assinado pelas partes eletronicamente. 

A data de assinatura deste instrumento, para todos os efeitos, é a última data de assinatura de signatário. 

 

Data de assinatura: 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP 

COORDENADORA  

 

Data de assinatura: 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI  

ICT PROPONENTE 

 

Data de assinatura: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA  

ICT ASSOCIADA 

 

Data de assinatura: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG  

ICT ASSOCIADA 

 

Data de assinatura: 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS 

GESTORA 

 

Data de assinatura: 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC 

GESTORA 

 

Data de assinatura: 

 

AVL SOUTH AMÉRICA LTDA  

EMPRESA 

 

 

Data de assinatura: 

 

SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S.A  

EMPRESA 
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Testemunhas: 

 

 

Nome: 

RG: 

 

 

Nome: 

RG: 
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Rota 2030  

 

Linha V – Mobilidade e Logística 

 

 

 

 

Eficiência Energética em Motores Flex com 

Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 

Catalítica Embarcada 

 

 

 

Coordenador Geral: Prof. Dr. Ricardo Belchior Torres (FEI) 

Coordenador Associado: Fabricio José Pacheco Pujatti (UFMG) 

Coordenador Associado: Marco André Fraga (INT) 

 

Instituições Envolvidas: FEI, UFMG, INT, AVL, SABÓ 

Linha Temática Principal:  Otimização da performance do etanol em motores flex-fuel 
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Processos sustentáveis que utilização energia e combustíveis obtidos a partir de fontes 

renováveis são cada vez mais incentivados devido aos seus benefícios econômicos e ambientais. 

Em todo o mundo, companhias privadas e organizações governamentais tem dado prioridade a 

programas que envolvam o desenvolvimento de processos para a redução de emissões poluentes 

e para o aumento de eficiência no uso da energia. Agentes poluentes causam danos severos à 

saúde humana e ao meio ambiente, reduzindo a disponibilidade de recursos naturais e, 

consequentemente, de energia. Por outro lado, tem-se estimado que a demanda por energia 

aumente acentuadamente nos próximos 15 anos (EIA, 2008), impulsionado principalmente pelo 

consumo de combustíveis. Desta forma, a atual matriz energética tem sofrido profundas 

transformações, de forma a incorporar combustíveis oriundos de fontes renováveis, como 

substitutos aos combustíveis fosseis oriundos do petróleo. Biocombustíveis - combustíveis 

obtidos através da biomassa - são fontes renováveis de energia exploradas profundamente em 

torno do mundo. No Brasil, pela intensa atividade agroflorestal, biocombustíveis secundários 

com elevado conteúdo energético são produzidos a partir do processamento da biomassa como 

potenciais substitutos aos combustíveis fosseis para aplicações automotivas. O bioetanol, ou 

simplesmente etanol ou álcool combustível, é o combustível líquido com maior produção 

mundial para utilização em motores veiculares.  

Programas governamentais nacionais, como o RenovaBio (e mais recentemente o Rota 2030), 

tem articulado medidas para a implementação e aumento do uso sustentável e eficiente da 

energia gerada a partir do etanol para mobilidade no país. O uso eficiente do etanol em motores 

automotivos é um desafio tecnológico que vem sendo explorado por programas de 

desenvolvimento tecnológico e inovação como uma via para o aumento da competitividade da 

indústria nacional frente aos seus concorrentes globais. A inserção do etanol como principal 

combustível automotivo pode impulsionar o setor sucroenergético brasileiro, resultando em 

forte expansão do setor agropecuário e aumento da produtividade do setor. Entretanto, o 

desempenho do etanol em motores à combustão frente a combustíveis fosseis ainda encara 

grande defasagem tecnológica. 

O presente projeto busca o uso eficiente do etanol em motores veiculares, de modo a obter 

maior rendimento energético e menor emissão de gases poluentes. Para tanto, o projeto propõe 

a inserção de um processo embarcado de conversão de etanol, produzindo uma mistura 

combustível com elevador conteúdo calorífico para injeção em motores convencionais flex-fuel. 

O processo envolve a reforma parcial do etanol para a produção de biohidrogênio, formando 

uma mistura etanol-hidrogênio com características adequadas para injeção e queima em 
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motores ciclo Otto. A meta principal é o aumento da eficiência energética do etanol frente à 

gasolina em motores flex-fuel, de modo a alcançar razão de eficiência superior a 0,75. Esta 

razão de eficiência eleva a atual performance do etanol em cerca de 6,5%, o que pode tornar o 

etanol competitivo energética e economicamente.  

O projeto está fundamentado nas pesquisas recentes sobre o uso de misturas combustíveis em 

motores convencionais e sobre o aumento do uso de biocombustíveis em motores a combustão. 

A pesquisa envolve a produção de catalisador para uso na conversão eficiente de etanol em 

hidrogênio em reformadores em pequena escala, a instalação de reformador ao motor, o 

reaproveitamento energético do processo de combustão para utilização na reação de reforma, a 

simulação do processo em ambiente virtual e a determinação do regime de operação do motor 

a partir de testes de desempenho e emissão. Estas etapas são compostas por processos 

complexos e que requerem elevada expertise técnico-científica.  

A utilização de mistura etanol-hidrogênio tem a vantagem de poder ser aplicada diretamente no 

motor sem grandes modificações estruturais. Desta forma, o processo pode ser utilizado 

mundial, representando uma possibilidade de direcionamento de tecnologia nacional para o 

mercado global. Além disso, o processo de reforma envolve vasta gama de indústrias, incluindo 

o setor químico, petroquímico e de materiais, favorecendo a expansão do mercado e a 

exploração de novas aplicações tecnológicas.  

O projeto foi construído a partir da interação multidisciplinar universidade-indústria, 

envolvendo consagradas instituições de ensino superior (IES) e grandes empresas do setor 

automotivo distribuídas em três grandes estados da federação, buscando a formação e 

capacitação de profissionais de ciência e tecnologia qualificados. O projeto está alinhado com 

as metas governamentais de inserção global da indústria automotiva brasileira, aumentando a 

produção local e a redução da dependência da importação de autopeças e acessórios, assim 

como o desenvolvimento tecnológico e a qualificação de mão de obra do setor.  
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RESUMO 

 

Os regulamentos para emissões veiculares estão cada vez mais rigorosos globalmente, 

impondo maiores desafios para o desenvolvimento de futuras tecnologias. O setor automotivo 

mundial sinaliza profundas transformações, seja nos veículos e na forma de usá-los. Para que 

as empresas se tornem competitivas, devido a constante guerra de preços e exigência do 

consumidor, foi necessária ampliar a produção visando alcançar novos mercados, veículos com 

maior autonomia, mais eficiência energética e de acordo com as regulamentações ambientais.  

Para a redução do consumo, é fundamental a máxima conversão da energia química do 

combustível em trabalho útil no volante do motor. Para isso, várias soluções estão sendo 

empregadas para reduzir as perdas térmicas, mecânicas e volumétricas. O nível de refinamento 

está chegando a um limite onde a maioria das tecnologias requerem grandes investimentos e 

pequeno ganho de eficiência energética. 

O etanol possuir maior número de octano e maior calor latente de vaporização, 

favorecendo o uso de uma maior relação de compressão, maiores pressões e, consequentemente, 

maior torque e eficiência térmica. Porém a tecnologia flex fuel precisa garantir o uso de 

gasolina, forçando o uso de valores menores para evitar a detonação. 

Esta proposta de estudo trata da reforma catalítica de etanol, aproveitando o calor 

residual de escape de um motor de combustão interna de etanol, e adicionado o hidrogênio 

gerado na mistura de combustível, para o aumento da eficiência.  

A mistura do gás rico em hidrogênio gerado, com o combustível regular empregado pelo 

motor de combustão interna (ICE), o etanol, resulta em importantes economias de combustível 

e redução de gases de efeito estufa e emissões de partículas Concentrações pequenas de 

hidrogênio melhoram muito a operação do motor, inflamabilidade do combustível e velocidade 

de chama, resultando em maior eficiência térmica do motor (ITO et al., 2018). 

As reações de reforma são endotérmicas, desta forma o uso do excesso de calor liberado 

pelos gases de escape das ICEs representa uma excelente maneira de fornecer a energia 

necessária; caso contrário, uma fração do combustível seria necessário ser queimado para gerar 

o calor, obviamente incorrendo em uma perda de eficiência. 

Existem vários diferentes tipos de tecnologias de reforma, sendo que neste caso a 

reforma a vapor é mais vantajoso, pois melhora o desempenho do ICE por causa de sua maior 

produção de hidrogênio e ajuda para recuperar o calor de forma mais eficiente do calor de 

escape do motor. 
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1 OBJETIVO DA PROPOSTA 

 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal contribuir no atendimento às 

demandas da indústria automobilística, motivadas pelo Programa Rota 2030, referentes ao 

aumento da eficiência energética dos motores de combustão interna operando com etanol 

hidratado em relação ao mesmo motor operando com gasolina brasileira.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um catalisador monolítico para a reforma do 

etanol ou gasolina para a produção de hidrogênio, simulação numérica em softwares de 

simulação de motores e a realização de ensaios em bancada dinamométrica em um motor 

monocilíndrico de pesquisa, para avaliação de desempenho e emissão de poluentes.  

Neste projeto, serão estudados catalisadores e processos visando o desenvolvimento de 

sistemas para geração de hidrogênio a partir da reforma oxidativa e a vapor com combustíveis 

disponíveis no mercado nacional, onde o etanol é hidratado e a gasolina contem até 27,5% de 

etanol. 

Como objetivos secundários, podemos destacar a integração entre indústria, instituições 

de ensino e de pesquisa para que juntos, possamos alinhar o melhor caminho a ser percorrido e 

cumprir o presente projeto de pesquisa. 

 O presente projeto tem por objetivo geral aumentar a eficiência energética do etanol 

frente à gasolina, por meio da aditivação com hidrogênio obtido por processo de reforma 

embarcada de etanol visando a redução de consumo, de emissões e aumento de desempenho. 

 

Objetivos específicos:  

 Preparar catalisadores que sejam ativos e estáveis na temperatura da reação.   

Desenvolver um catalisador monolítico para a reforma oxidativa do etanol para a 

produção de hidrogênio. Esta reação impõe novos desafios já que a presença de oxigênio na 

carga pode levar a oxidação da fase metálica e do suporte redox, levando à desativação do 

catalisador.  

 Projetar um reator a ser instalado dentro do coletor de escape do motor, visando aquecer 

o reator de reforma e o fluxo de etanol que adentra o reator, vaporizando-o e aquecendo o gás 

na temperatura de funcionamento do reator. 

 Projetar o sistema de troca de calor dos gases de escape com o reator de reforma visando 

recuperar o calor descartado no escapamento. 

 Avaliar no sistema monocilíndrico, o balanço energético da combustão aditivada com 

hidrogênio, assim como a entalpia disponível no escapamento. 
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 Avaliar no sistema monocilíndrico a curva de combustão para obter dados para uso em 

simulação. 

 

Injeção de etanol + hidrogênio a diferentes concentrações em motores flex-fuel 

 

  
Etanol 

Motor 

Reformador 

Embarcado 

H
2
 

Misturador 

Análise de 

desempenho e 

emissões 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O Brasil é referência mundial em energia renovável e possui a segunda maior produção 

mundial de etanol. Na safra de 2018/19 produziu 620,8 milhões de toneladas de cana -de-açúcar, 

gerando 30 milhões de etanol. Outra grande vantagem do etanol no Brasil é a q ue possui 

consagrada logística de distribuição, possuindo 41.697 postos de combustíveis.  

As pesquisas com etanol vêm ganhando destaque mundial, por ser renovável. Porém, 

não é o mais utilizado, devido principalmente à relação custo por quilômetro rodado, que é 

favorável apenas nas proximidades das regiões produtoras de etanol. Para estimular o uso, o 

Programa Rota 2030 estimula a indústria a reduzir a diferença de autonomia. 

 Atualmente, o hidrogênio é produzido a partir de diferentes fontes, sendo a maioria de 

fontes não renováveis como o carvão, gás natural e derivados de petróleo, bem como da 

eletrólise da água. Entre as fontes líquidas, o etanol é um excelente candidato por ser renovável, 

baixa toxicidade, isento de enxofre e grande disponibilidade em todo o País. 

A integração entre indústria, instituições de ensino e de pesquisa será fundamental para 

que a atualização tecnológica dos participantes e da infraestrutura de pesquisa  seja feita da 

forma mais rápida possível, pois o prazo é muito curto para nos equipararmos ao nível 

tecnológico das grandes nações e poder entregar os resultados esperados pela indústria .  

Desta forma, as instituições de ensino e de pesquisa poderão oferecer a oportunidade de 

aprender e capacitar os alunos, direcionar os recursos humanos e tecnológicos para que a 

pesquisa seja voltada para o bem da sociedade e do Planeta Terra. A indústria terá a 

oportunidade de ter dezenas de pesquisadores refinando os detalhes que jamais pesquisaria, em 

busca da maior eficiência energética possível. 

Com os resultados das pesquisas, há grande possibilidade de criação de novas empresas, 

reduzir a importação, aumentar a competitividade, estimulando as vendas de novos veículos no 

mercado nacional e internacional pela economia proporcionada e por utilizar um combustível 

renovável. Como consequência, poderá haver geração de empregos em toda a cadeia produtiva. 

O objetivo do Governo Federal é o atendimento ao acordo realizado nas Conferências 

das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, onde o Brasil assumiu o compromisso de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Programa Rota 2030 proporciona condições 

para que a indústria automobilística faça a sua parte. Portanto, podemos afirmar que esse projeto 

irá colaborar para a preservação do clima e do meio ambiente. 

 Segundo a agência internacional de energia, aproximadamente 80 % da energia mundial 

consumida provém de combustíveis fósseis, num total de 15.687 Mtoe, gerando toneladas de 
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gases de efeito estufa no ar.  Na área de transporte 92 % é de origem fóssil (14,2 % da energia 

mundial) e apenas 3% deste é de biocombustíveis (84 Mtoe). 

  A combustão do etanol, gera gases de efeito estufa, mas são absorvidos pela 

fotossíntese no crescimento da biomassa, gerando um ciclo fechado de carbono, ou seja, não 

adicionam gases de efeito estufa na atmosfera. 

 Preocupados com as mudanças climáticas, muitos países impuseram severas restrições 

aos combustíveis fósseis, com rigorosos controles de emissões e desincentivando a melhoria de 

motores de combustão interna, principalmente motores do ciclo diesel. Há um incentivo 

mundial na utilização de veículos elétricos, utilizando baterias de íon lítio e o hidrogênio. 

 As baterias estão passando por uma grande transformação e aumento de crescimento 

(figura abaixo), pois necessitam aumentar a estabilidade térmica, a densidade energética (hoje 

menor que a gasolina, diesel e etanol) e utilizam materiais tóxicos e não socialmente e 

ambientalmente aceito (exemplo o cobalto). 

 O hidrogênio traz uma série de benefícios, sua queima não emite poluentes . Sua 

natureza, está sempre presente na forma vinculada de compostos orgânicos e água. H2 pode ser 

produzido a partir de diferentes fontes, por exemplo, carvão, gás natural, petróleo liquefeito, 

gás (GLP), propano, metano (CH4), gasolina, diesel leve, biomassa seca, combustíveis líquidos 

derivados da biomassa (como metanol, C2H5OH, biodiesel), bem como da eletrólise da água.  

Entre as fontes líquidas de H2, o etanol é um excelente candidato por várias razões:  

• o etanol é renovável e está se tornando cada vez mais disponível;  

• é de fácil transporte, biodegradável e baixa toxicidade;  

• pode ser facilmente decomposto na presença de água para 

• gerar uma mistura rica em hidrogênio; e  

• não possui enxofre que contamina o etanol 
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Emissões e Eficiência Energética 

 Os regulamentos para emissões veiculares estão cada vez mais rigorosos globalmente,  

impondo maiores desafios para o desenvolvimento de futuras tecnologias. No Brasil, a 

regulamentação para os limites de emissões é estabelecida por meio do PROCONVE (Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores). Para veículos leves é referida como 

L1 (Leves 1) implantada em 1988, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8 (L7 a ser implantada em 2022 

e L8 em 2025), já para os veículos pesados é referida como P1 (Pesados 1) implantada em 1990, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 (P8 a ser implantada em 2022). 

 Além do programa de emissões, o governo publicou o decreto n° 9.557 de 08 de 

novembro de 2018 que tem ido de encontro com a demanda global do consumidor pela 

economia de combustível, pois, este decreto estabelece rigorosos requisitos de eficiência 

energética para veículos leves e futuramente para veículos pesados. 

 Ambos os requisitos culminam no desenvolvimento de tecnologias limpas que 

promovam a redução de emissões corroborando com melhores níveis de eficiência energética 

veicular. 
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3 INTRODUÇÃO E ESTADO DE ARTE 

 

Atualmente, hidrogênio tem sido produzido através de processos de reforma de 

compostos de origem fóssil, como gás natural e derivados de petróleo, que estão associados a 

problemas ambientais. Em contraponto, para a realidade brasileira, o etanol pode ser 

considerado a melhor fonte para a produção de “hidrogênio limpo”, uma vez que é obtido de 

tratamento físico-químico e fermentação de amidos e açúcares presentes na biomassa. 

Apresenta ainda outras vantagens como baixo nível de toxidade, armazenamento e manu seio 

seguros, produção atual em grande volume e extensa rede de distribuição já instalada.  

O hidrogênio pode ser utilizado como combustível em motores a combustão adaptados 

ou ser injetado na câmara de combustão em adição a outro combustível líquido com gasolina 

ou etanol, para proporcionar aumento de potência. 

Hidrogênio pode ser obtido de etanol através de rotas como a reforma a vapor e a 

reforma oxidativa. Estas são reações estratégicas, pois a utilização de matéria prima vegetal, de 

origem renovável conduz à redução do impacto ambiental e proporciona segurança energética, 

visto que a cadeia de produção do etanol é praticamente independente de mercados externos. 

 Aproximadamente 30% da energia do combustível é eliminada na forma de energia 

térmica dos gases de combustão, a sua utilização é uma forma clara de melhor a eficiência. Este 

trabalho se difere, pois o hidrogênio é produzido a partir de um processo catalítico para a 

transformação de combustíveis líquidos em um gás rico em hidrogênio. A mistura do gás rico 

em hidrogênio gerado, com o combustível regular empregado pelo motor de combustão interna 

(ICE), resulta em importantes economias de combustível e redução de gases de efeito estufa e 

emissões de partículas. 

 A reforma on-board tem atraído atenção nas últimas décadas, principalmente para o seu 

uso em veículos movidos a célula a combustível. O enriquecimento da mistura combustível 

com hidrogênio, é uma aplicação mais recente, mas envolve principalmente a eletrólise da água, 

em mistura em combustíveis, como o diesel.  

Na geração de hidrogênio em equipamentos embarcados em veículos, a reforma a vapor 

de etanol parece ser a rota mais adequada, pois utiliza como reagentes etanol e água e pode-se 

aproveitar o calor gerado no motor a combustão para fornecer a energia necessária para que a 

reação ocorra. Geralmente hidrogênio, metano e monóxido de carbono são produtos primários 

da reação, enquanto dióxido de carbono, acetaldeído, acetona e ácido acético são produtos 

secundários. Alguns destes produtos são considerados como intermediários e podem ser 
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convertidos, no interior do mesmo reator, aos produtos finais. Em condições adequadas, a 

seguinte equação pode representar o processo de reforma: 

Entretanto, a produção de hidrogênio para o setor automotivo esbarra em um novo 

desafio: o desenvolvimento de reformadores em pequena escala (ROSTRUP-NIELSEN, 2005). 

Reatores multitubulares convencionais com catalisadores na forma de pellets apresentam 

limitações de transferência de calor e massa e queda de pressão alta. Além disso, o catalisador 

comercial de Ni normalmente utilizado, requer ativação via redução, é altamente sensível ao ar 

e tende a desativar devido à formação de coque, especialmente quando as razões molares de 

vapor para etanol são próximas dos valores estequiométricos, onde a eficiência é maximizada. 

Portanto, esses reatores não podem ser simplesmente reduzidos em tamanho para atender os 

aspectos econômicos e de segurança necessários ao uso em veículos. Por exemplo, pressões e 

temperaturas mais baixas são necessárias para que os reformadores em pequena escala sejam 

competitivos. Logo, o desenvolvimento de novos processos para a produção de H2 a partir de 

líquidos derivados de biomassa requer o projeto de novos reatores e de catalisadores que possam 

assegurar a conversão destes insumos a altas taxas de conversão, seletividade e estabilidade.  

 As reações de reforma constituem-se de processos endotérmicos, conduzidos em 

reatores de fluxo contínuo e associados à catálise heterogênea gás-sólido ou vapor-sólido, no 

qual gases ou vapores de reagentes são convertidos aos produtos desejados, possibilitados pelo 

uso de catalisadores sólidos. 

 As reações de reforma são endotérmicas, desta forma o uso do excesso de calor liberado 

pelos gases de escape das ICEs representa uma excelente maneira de fornecer a energia 

necessária; caso contrário, uma fração do combustível seria necessário ser queimado para gerar 

o calor, obviamente incorrendo em uma perda de eficiência. 

 Existem vários diferentes tipos de tecnologias de reforma, sendo que neste caso a 

reforma a vapor é mais vantajoso, pois melhora o desempenho do ICE por causa de sua maior 

produção de hidrogênio e ajuda para recuperar o calor de forma mais eficiente do calor de 

escape do motor. 

Existem basicamente três processos termoquímicos para a produção de hidrogênio. 

a) Oxidação parcial do etanol 

C2H5OH + 3/2 O2 →   2CO2 + 3H2  =  -551 kJ/mol 
 
Vantagens: Tempo de resposta rápido, Reator mais compacto  
Desvantagens: Larga faixa dos limites de inflamabilidade 
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b) Reforma autotérmica do etanol (reforma a vapor oxidativa) 

C2H5OH + 2H2O + ½ O2 → 2CO2 + 5H2 = -50 kJ/mol 
 

Vantagens: alto rendimento de H2, melhor balanço térmico 
Desvantagem: Processo complexo de operação, fornecimento de ar/O2 

c) Reforma com vapor do etanol 

CH3CH2OH + 3H2O ↔ 6H2 + 2CO2 ∆H= 173,4 kJ/mol ou 209 kJ.mol-1 

 

Vantagens: alto rendimento de H2 
Desvantagens: Reação fortemente endotérmica, fornecimento de energia externa, maior 
formação de coque. 
 

 A reforma a vapor, equação (c), é um processo endotérmico, ou seja, é necessário o 

fornecimento de energia, mas dentre os três processos é o que apresenta o maior rendimento 

em H2. A reação de oxidação parcial, mostrada na equação (a), é um processo exotérmico, que 

apresenta como desvantagens principais: o difícil controle do processo e o menor rendimento 

em H2 dentre os três processos mostrados. A reforma auto térmica, equação (6), é um processo 

exotérmico, que corresponde a uma combinação dos dois processos anteriores, na qual 

apresenta um complexo manuseio devido a presença de O2 e água 

 

Catalisadores para Reforma 

 Os catalisadores apresentam um papel crucial nas reações de reforma a vapor do etanol, 

atuando na conversão de etanol e na seletividade em H2. Os catalisadores são compostos pela 

fase ativa e pelo suporte, na qual ambos têm sua importância individual, mas também é 

importante considerar o efeito sinérgico proveniente da interação metal-suporte.  

 Na reforma a vapor do etanol, a fase ativa deve ser capaz primeiramente de promover a 

clivagem da ligação C – C para a produção de espécies CO, CO2 e CH4, sendo este o ponto 

central da reforma. Além disto, também é necessário que promova a reforma dos intermediários 

(tais como metano, acetaldeído, acetona, ácido acético) levando à formação de H2 (HOU et al., 

2015). 

Para que as reações ocorram, é necessária a presença de catalisadores sólidos que 

contêm em sua formulação determinados metais que fornecem centros ativos sobre os quais os 

reagentes se recombinam, dando origem aos produtos desejados.  

Os catalisadores utilizados devem apresentar morfologia, textura e propriedades físico-

químicas que os tornem ativos para a reação às quais são aplicados,  seletivos aos produtos 
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desejados, estáveis nas condições operacionais a que são submetidos e economicamente viáveis 

quando se considera seu custo, tempo de vida e escala de produção. 

Esses catalisadores são essencialmente constituídos de um suporte, geralmente um 

material cerâmico, sobre o qual é distribuída a fase ativa, composta de partículas metálicas de 

tamanhos nanométricos, que constituem os sítios ativos. Metais nobres como ródio, rutênio e 

platina são adequados, do ponto de vista químico, para este processo, mas devido ao alto custo, 

opta-se por metais mais abundantes e de custo mais baixo, que, quando o catalisador é 

adequadamente formulado, apresentam desempenho catalítico bastante satisfatório.  

Fase Ativa 

 Na busca de catalisadores para a reforma a vapor do etanol, as fases ativas contendo 

metais nobres e não-nobres foram extensivamente estudados na literatura, destacando-se que 

cada fase conduz leva a diferentes caminhos reacionais (AUPRÊTRE, DESCORME e 

DUPREZ, 2002; FATSIKOSTAS e VERYKIOS, 2004; LIGURAS, KONDARIDES e 

VERYKIOS, 2003; LLORCA et al., 2002). 

 Dentre os catalisadores contendo metais nobres como fase ativa, foram estudados os -

Al2O3 e os resultados mostraram que os catalisadores de Rh apresentaram conversão de etanol 

e seletividade a H2 superiores aos catalisadores de Pt, Pd e Ru (LIGURAS, KONDARIDES e 

VERYKIOS, 2003). Dentre os catalisadores de metais não-nobres, destacam-se o Ni e Co, 

ambos ativos na clivagem de ligações C  - H2, na qual os resultados mostraram que o Ni > Co  

tanto para seletividade quanto para conversão do etanol (FATSIKOSTAS e VERYKIOS, 

2004;GAYUBO et al., 2014; PINTON et al., 2017; SONG et al., 2007).  

 A formação de espécies carbonáceas também é influenciada pelo tipo de metal. Os 

metais nobres formam o carbono encapsulante, a qual impede os reagentes de adsorverem sobre 

a fase ativa desativando o catalisador (CAVALLARO et al., 2003; ROH et al., 2006). Os metais 

não-nobres favorecem a formação do carbono filamentoso, na qual os filamentos de carbono 

carregam as partículas metálicas, afastando-as do suporte e levando a diminuição da atividade 

em um primeiro momento e a desativação com tempo prolongado de reação (FRUSTERI et al., 

2006; ZHANG et al., 2006). 

Níquel e cobalto estão entre os metais não-nobres mais estudados para catalisar reações 

de reforma de etanol nas faixas de temperatura comumente utilizadas. Estes metais apresentam 

alta atividade e seletividade aos produtos desejados. Após a escolha do metal ativo, deve -se 

buscar a formulação de um suporte e de um processo que proporcionem a interação metal-

suporte desejada. 
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Para a reforma a vapor de etanol, a faixa de temperaturas entre 450 – 600 ºC é suficiente 

para que se obtenham taxas de conversão e seletividades desejadas. Quando é necessário opera-

se o reator em condições mais severas de temperatura, novos problemas surgirão, que precisarão 

se adequadamente resolvidos. Metais não nobres são menos estáveis quando submetidos a 

condições severas de reação, por exemplo quando o reator opera em alta temperatura, podendo 

sofrer desativação por sinterização, aumento de tamanho de partícula do metal depositado e/ou 

deposição de carbono sobre os sítios ativos. 

Para contornar estes problemas, deve-se adotar estratégias, tais como escolha adequada 

da fase ativa e do suporte, a seleção de estabilizantes a ele associados, o desenvolvimento de 

método de preparação de catalisadores mássicos ou de deposição de fases metálicas sobre 

suporte pré-formulados, métodos de dispersão e estabilização. 

Céria e zircônia, entre outros, destacam-se, em comparação com os suportes clássicos 

como sílica e alumina, por apresentarem estabilidade térmica e condutividade eletrônica 

(vacâncias de oxigênio) em altas temperaturas. Estas características podem ser aprimoradas 

pela combinação com metais como ítrio, lantânio, cálcio ou magnésio, devidamente 

acomodadas dentro de suas redes estruturais. A substituição de um cátion de valência 4+ por 

um destes cátions de valência 2+ ou 3+ é compensada por um aumento no número de vacâncias 

de oxigênio para manter a neutralidade elétrica. A existência de vacâncias pode auxiliar no 

processo catalítico. Em adição, alguns destes cátions podem também contribuir para estabilizar 

fases cristalinas que são mais adequadas às aplicações desejadas. 

 Em alguns casos, pode-se adicionar mais um elemento à matriz metal-suporte visando 

ressaltar alguma propriedade que torne o catalisador mais efetivo para a aplicação desejada. 

Nesta direção, a adição de metais nobres, em baixas concentrações, pode elevar a atividade 

catalítica e aumentar a resistência à deposição de coque. O suporte é fundamental na 

estabilidade do catalisador e na dispersão da fase ativa sobre a superfície do catalisador, 

minimizando a formação de depósitos carbonáceos e a sinterização das partículas. O suporte 

também influencia os caminhos reacionais, especialmente as reações paralelas por meio de 

interações metal-suporte. As interações metal-suporte são de extrema importância pois afetam 

a atividade catalítica tanto na conversão quanto na seletividade em H2 (HE et al., 2012; 

SHINJOH et al., 2009). 

Catalisadores a base de metais nobres, revestidos nas paredes de estruturas monolíticas, 

possuem altas atividades intrínsecas (maior atividade por grama em relação ao Ni), permitindo 

uma diminuição na quantidade de metal efetivamente usada. Além disso, metais preciosos têm 

altas densidades de atividade, não requerem pré-redução, são insensíveis à exposição ao ar, 
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mais tolerantes à presença de venenos, e são reciclados para reutilização. Eles são mais 

tolerantes ao coque do que o Ni e mesmo no caso de formação de coque, eles  podem ser 

regenerados facilmente (SIMSON et al., 2009). 

Os suportes monolíticos fornecem estabilidade estrutural e, portanto, são os materiais 

utilizados nos catalisadores para o controle de emissões automotivas (HECK et al., 2009). Os 

catalisadores monolíticos oferecem uma resposta rápida às variações das condições 

operacionais, uma diminuição do volume e peso do reator, áreas específicas altas, permitindo 

maior transferência de massa e calor e menor queda de pressão (FARRAUTO et al., 2007). 

Reatores estruturados (monólito, microcanal e espuma) têm sido utilizados para reforma a vapor 

(SR), oxidação (POX) e reforma a vapor oxidativa do etanol (DELPARISH, 2016; 

CASANOVAS et al., 2009; CASANOVA et al., 2010; ESPINAL et al., 2012; LOPEZ et al., 

2013; PAVLOVA et al., 2014; SIMSON et al., 2011; DOMI’NGUEZ et al., 2008; LIGURAS 

et al., 2004; RODRIGUES et al., 2010; RODRIGUES e SCHMAL, 2011; RODRIGUES et al., 

2016; KRALEVA et al., 2014; CASANOVAS et al., 2008; CHIU et al., 2013; LOPEZ et al., 

CASANOVAS et al., 2009; LLORCA et al., 2008; DIVINS et al., 2013; CAI et al., 2010; 

PEELA et al., 2011). 

Apesar do grande número de estudos sobre a reforma a vapor do etanol em reatores 

estruturados, existem poucos artigos investigando a estabilidade de catalisadores monolíticos.  

Atualmente, o grande desafio para a produção de hidrogênio a partir do etanol é a 

estabilidade do catalisador durante longos tempos de operação. A desativação do catalisador é 

geralmente atribuída à sinterização das partículas metálicas e / ou à deposição do carbono 

resultante da quebra das ligações C-C da molécula (MATTOS et al., 2012; HOU et al., 2015). 

Diferentes estratégias têm sido usadas para prevenir a formação de carbono, bem como remover 

as espécies de carbono da superfície. As estratégias incluem: (i) a seleção de condições de 

reação adequadas (relação molar vapor/etanol alta, adição de O2 ou CO2 à alimentação, alta 

temperatura de reação); (ii) controle do tamanho das partículas do metal (iii) adição de um metal 

promotor, (iv) uso de nanotubos de carbono como substratos; v) e adição de dopantes para 

modificar as propriedades ácido-base do suporte e suportes com propriedades redox (MATTOS 

et al., 2012; HOU et al., 2015). 

A produção de hidrogênio pela reforma a vapor e oxidação parcial do etanol utilizando 

catalisadores monolíticos cerâmicos (RODRIGUES et al., 2016; KRALEVA et al., 2019; 

MORAES et al., 2018; MORAES et al., 2019) tem sido estudada. O desempenho de um novo 

catalisador Rh/CeSiO2 suportado em um monólito de cerâmica foi investigado na reforma a 

vapor do etanol para geração de hidrogênio (MORAES et al., 2018). O catalisador suportado 
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no monólito foi avaliado quanto à estabilidade ao envelhecimento, ao seu desempenho em 

sucessivas partidas e paradas e à regeneração do coque formado usando vapor. Após 96 h da 

reação de reforma a vapor do etanol a 1028 K, e relação molar água/etanol de 3,5, o catalisador 

suportado no monólito manteve desempenho estável durante todo o tempo em operação,  com 

os únicos produtos sendo H2, CO, CO2. Não foi observada a formação de coque a partir da 

espectroscopia Raman. Após desativação forçada, foi alcançada a regeneração do catalisador 

com vapor a 973 K, sendo removido completamente o coque. 

 

Processo 

Ito et al. (2018) propuseram e simularam um modelo de reformador mostrado na Figura abaixo. 

De acordo com esses autores, um aumento da ordem de 20% na eficiência energética do etanol 

foi obtido com a aditivação de 9% de H2. Para a gasolina esse aumento foi menor. Neste trabalho 

pretende-se fazer a verificação experimental desse fenômeno. 

 

ITO et al. (2018) 
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Avaliação em motor monocilíndrico 

Para verificação experimental, ensaios em dinamômetro serão realizados em um motor 

monocilíndrico de pesquisa AVL SCRE, em parceria com a UFMG, que possui ampla 

experiência em desenvolvimento de motores para a indústria. A utilização de motores 

monocilíndricos de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias para motores é recente no 

Brasil. As principais razões para esta condição são o custo total de capital investido na 

tecnologia e experiência demandada no desenvolvimento de pesquisa aplicada.  

A principal vantagem desta ferramenta é a análise do processo de combustão a cada 

ciclo, sendo esta análise realizada através da medição e tratamento dos sinais de pressão na 

câmara de combustão e pórtico das válvulas de admissão e exaustão em função da posição 

angular do eixo do motor. Dessa forma, é possível descrever o ciclo real de combustão, como 

exemplificado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Diagrama geral do Banco de Provas do SCRE (Adaptado de Heywood) 

 

O sistema de condicionamento e medição do consumo de combustível líquido do motor 

utiliza uma unidade de controle de temperatura (AVL 753) e uma unidade de medição de vazão 

de massa (AVL 733), que funcionam de forma integrada com o sistema de automação do banco 

de provas. A unidade de controle de temperatura é instalada entre a unidade de medição da 

vazão de combustível e o motor. Para aplicação em ensaios de motores com ignição por 

centelha, o AVL 753 opera como um sistema de resfriamento controlado e, durante os ensaios, 

a temperatura do combustível líquido foi mantida em 20 ± 1 ºC e a pressão mantida até 4,5 bar. 

A unidade de medição de vazão mássica de combustível, AVL 733, baseia -se no princípio 

gravimétrico, possibilitando uma medição contínua. A unidade pode fornecer a medição do 

consumo instantâneo e o acumulado em determinado período em base mássica ou volumétrica, 

na medida em que permite armazenar a informação de massa específica do combustível.  
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Tabela 1 – Especificações técnicas do SCRE. 

Modelo AVL 5495 - Ignição por Centelha (SI) 

Diâmetro do cilindro x Curso 82 mm x 86 mm (Bore x Sroke) 

Comprimento da biela 144 mm 

Volume deslocado  454 cm³ 

Razão volumétrica de compressão ajustável 9:1 até 12,5:1 (15:1 pistão modificado) 

Diâmetro da válvula de admissão 34 mm (2 válvulas) 

Diâmetro da válvula de escapamento 28 mm (2 válvulas) 

Sistema de injeção (individual ou simultânea) Injeção direta (DI) e/ou indireta (PFI) 

Pressão Máxima de injeção 100 bar (DI) e 4,5 bar (PFI) 

Velocidade de operação (Termodinâmico)  1000 a 6000rpm 

Velocidade de operação (Ótico)  1000 a 3000rpm 

Pressão Média Efetiva Indicada (IMEP)  15,0 bar (termodinâmico) e 3,0 bar (ótico) 

 

Além disso, um medidor de fluxo de massa, modelo Sensyflow FMT700-P, é utilizado 

para a medição da vazão de ar na admissão. Um termopar tipo K e uma termo resistência medem 

a temperatura dos gases da exaustão e admissão, respectivamente. A pressão barométrica, 

temperatura e umidade relativa da sala de provas são medidas pelo sensor modelo Vaisala 

HMT330. Já a medição do fator lambda é feita no duto de exaustão pelo sistema ETAS, modelo 

LA 4, com o uso de uma sonda lambda adicional de banda larga da BOSCH modelo LSU 4.9.  

Um encoder de eixo rotativo (AVL 365 C/365 X) é utilizado para controle do motor e 

aquisição de dados. Este sinal é conduzido até um conversor luz-pulso, que contém células 

fotovoltaicas que transformam este sinal luminoso em sinal elétrico. 

Uma unidade de central eletrônica (ECU), modelo AVL 427 é utilizada para o controle 

dos parâmetros de injeção de combustível líquido (E27/E100) e para o controle da ignição da 

mistura. Esta central eletrônica é controlada por microprocessador para produzir e monitorar 

sinais referenciados no tempo e no ângulo do eixo virabrequim do motor. A Figura 2 mostra a 

sala de controle e seus ambientes de monitoramento e controle do motor durante os ensaios. Já 

as Figuras 3, 4 e 5 apresentam detalhes da sala de controle e da instrumentação utilizada no 

SCRE, respectivamente. 
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Figura 2 – Diagrama geral do Banco de Provas do SCRE (NETTO, 2018) 

 

 

Figura 3 – Sala de controle do Banco de Provas do SCRE (NETTO, 2018) 
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Figura 4 – Vista frontal do Banco de Provas do SCRE (NETTO, 2018) 

 

 

Figura 5 – Vista posterior do Banco de Provas do SCRE (NETTO, 2018) 

 

O sistema de aquisição e processamento de dados da combustão AVL IndiModul622 é 

utilizado para tratamento e gravação dos dados de pressão no interior do cilindro, em intervalos 

de 0,1° de ângulo do eixo do motor. O programa AVL INDICOM (AVL, 2012) é utilizado para 

monitoramento e análise de dados em tempo real e para análises posteriores. A medição da 

pressão em alta frequência nos dutos de admissão e exaustão é realizada utilizando os sensores 

AVL LPD11DA05 e AVL GU21C, respectivamente. Já análise do processo de combustão 

utiliza, além dos sinais de pressão nos coletores de admissão e exaustão, um transdutor 

piezelétrico de pressão AVL GU22CK que trabalha em conjunto com o medidor angular óptico 

e fornecem a pressão no interior do cilindro para cada posição angular do eixo do motor.  

Na avaliação do processo de combustão em motores utiliza-se o modelo termodinâmico 

de uma zona. Aplicando o princípio de conservação da energia ao volume de controle descreve-

se a taxa de liberação de calor e, através da equação de gás ideal, aplicada na condição medida 

na posição angular de -180º do eixo do motor (Inicio do tempo de compressão), determina-se a 

temperatura média dentro do cilindro em função da massa. A determinação da temperatura em 

função da massa permite determinar o calor específico a volume constante da mistura no interior 

do cilindro e, aplicando-se o valor da pressão medida em cada posição, descreve-se a taxa de 

liberação de calor mostrada na Figura 6. 
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Figura 6 – Exemplo de curva base da taxa de liberação de calor obtida com a modelagem 

matemática. 

Integrando a taxa de liberação de calor na janela de -60 a 90°, sendo a posição 0° o PMS do 

tempo de compressão), tem-se o calor total líquido aparente liberado pelo processo de 

combustão, ou seja, a energia que realmente alterou a pressão e temperatura média do gás no 

interior do cilindro, permitindo assim a definição da fração de massa queimada, apresentada na 

Figura 7.  

 

A partir da curva de fração de massa queimada é possível determinar os principais 

parâmetros do processo de combustão, sendo: 

- Retardo de ignição, intervalo angular de deslocamento do virabrequim referente ao intervalo 

de início da combustão e avanço de ignição: determinado pela diferença angular entre o 

momento da centelha e o início da combustão (Start of Combustion – SOC). 

- SOC: Posição angular do virabrequim referente ao início da combustão, determinado quando 

a curva de fração de massa queimada atinge derivada positiva e seu valor ultrapassa 0%.  
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Figura 7 – Curva base da fração de massa queimada obtida com a modelagem matemática. 

 

- MBF10: Posição angular do virabrequim referente à queima de 10% da mistura 

ar/combustível, determinado quando a curva de fração de massa queimada atinge 10%.  

- MBF50: Posição angular do virabrequim referente à queima de 50% da mistura 

ar/combustível, determinado quando a curva de fração de massa queimada atinge 50%.  

- MBF90: Posição angular do virabrequim referente à queima de 90% da mistura 

ar/combustível, determinado quando a curva de fração de massa queimada atinge 90%.  

- MBF10_50: intervalo de deslocamento angular do virabrequim referente ao intervalo de 

queima de 10% até 50% da mistura ar/combustível (primeira porção da queima), determinado 

pela diferença entre o instante no qual a fração de massa queimada 10% e 50%, 

respectivamente. 

- MBF50_90: intervalo de deslocamento angular do virabrequim referente ao intervalo de 

queima de 50% até 90%da mistura ar/combustível (segunda porção da queima), determinado 

pela diferença entre o instante no qual a fração de massa queimada 50% e 90%, 

respectivamente. 

- MBF10_90: Intervalo de deslocamento angular do virabrequim referente à queima de 10% 

até 90% da mistura ar/combustível (ângulo de queima rápida), determinado pela diferença entre 

o instante no qual a fração de massa queimada 10% e 90%, respectivamente.  
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4 METODOLOGIA 

Revisão da Literatura 

Inicialmente será realizada uma revisão do estado da arte sobre as tecnologias de 

produção de hidrogênio utilizando reatores compactos, particularmente, os reatores de placas 

planas e os reatores de monólito, através de buscas em bases científicas e de patentes (Brasil). 

 

Preparação dos catalisadores em pó 

Numa primeira seguinte, serão determinados o processo de preparação do suporte e os 

métodos de incorporação do precursor da fase ativa. O suporte será sintetizado pelo método de 

Pechini, ou outro descrito na literatura. Para incorporação dos metais ativos no suporte serão 

avaliadas a várias rotas. rota 1: método one-pot , rota 2: impregnação. Incorporação de promotor 

metálico  

 

Caracterização dos catalisadores em pó; 

Para identificar as características estruturais e morfológicas, bem como investigar as 

propriedades físico-químicas, as seguintes técnicas de caracterização serão aplicadas:  

• Fluorescência de raios X: para quantificar os elementos químicos presentes e assim 

determinar a composição real dos catalisadores.  

• Fisissorção de nitrogênio: para determinação de área superficial específica, volume de 

poros e distribuição de tamanhos de poros.  

• Difratometria de raios X: para análise estrutural dos catalisadores.  

• Redução a temperatura programada: para determinação das fases dos óxidos redutíveis 

presentes, bem como determinar as condições adequadas de redução dos metais à sua 

forma ativa.  

• Microscopias eletrônicas de varredura e transmissão com EDS acoplado: para estudo 

morfológico e estrutural da superfície dos catalisadores. O EDS fornecerá a composição 

superficial, bem como um mapa da distribuição destas partículas metálicas em regiões 

selecionadas da superfície.  

• Espectroscopia de infravermelho por refletância difusa (DRIFTS): para investigar 

possíveis interações entre sítios metálicos e moléculas reagentes durante o processo 

reacional. É útil também para determinar o caráter ácido/base da superfície, por 

adsorção de moléculas-sonda.  
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• Análises térmicas diferencial e gravimétrica: para determinar as temperaturas de 

transformações físicas e químicas que os compostos sofrerão durante os processos de 

calcinação.  

• Oxidação a temperatura programada: procedimento realizado com os compostos após 

os testes catalíticos para examinar a existência e quantificar depósitos de carbono 

formados durante a reação.  

• Outras técnicas de caracterização: sempre que necessário, outras técnicas poderão ser 

aplicadas para elucidar dúvidas e direcionar procedimentos. Para isso, contamos com 

acesso a diversos laboratórios de São Carlos, Rio de Janeiro e regiões, bem como ao 

Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) localizado em Campinas.  

 

Testes dos catalisadores na reforma a vapor do etanol na unidade reacional:  

Os testes de desempenho dos catalisadores serão realizados em unidade reacional 

composta por reator de leito fixo, controladores de pressão de gases, controladores de fluxo 

mássico de gases, bomba dosadora de líquidos e sistemas de aquecimento com programação de 

rampas e patamares. Os efluentes do reator serão analisados em cromatógrafos para gases, 

acoplado em linha com a unidade reacional, equipado com detectores de condutividade térmica 

e de ionização de chama. Os resultados serão coletados em computador e processados em 

software específico para tratamento de dados cromatográficos. 

Com base nesses dados os melhores catalisadores serão selecionados. 

 

Simulações numéricas 

Serão realizados uma série de simulações utilizando os softwares da AVL para a 

determinação das vazões de gases de exaustão disponíveis para cada condição de carga e 

rotação. 

 

Ensaios em dinamômetro 

A metodologia proposta considera que este estudo será realizado nas dependências da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG campus Pampulha, em Belo Horizonte/MG, 

pela equipe técnica do Centro de Tecnologia da Mobilidade – CTM/UFMG. Para tal, será 

disponibilizado um motor monocilíndrico de pesquisa (Single Cylinder Research Engine – 

SCRE) fabricado pela AVL, cujas características principais estão apresentadas na Tabela 1. 

O banco de provas a ser utilizado nos ensaios aqui propostos é equipado com um dinamômetro 

ativo de corrente alternada, modelo AVL DynoDur 160. A bancada apresenta um sistema de 
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condicionamento do óleo e do líquido de arrefecimento do motor, modelo AVL 577, sendo 

estes bombeados pelo condicionador. O trabalho será realizado conforme as seguintes etapas.  

Etapa 1 – Definição de requisitos. A primeira etapa da metodologia de ensaios a serem 

realizados em motores de pesquisa (scre) é a definição dos requisitos necessários à implantação 

da tecnologia a ser avaliada. Nesta etapa concentra-se as demandas do projeto, através do 

entendimento de cada requisito, cuja decisão depende de reunião entre a coordenação e os 

integrantes das equipes, de modo a atender os objetivos do projeto. 

Etapa 2 – Planejamento dos ensaios. A etapa de planejamento dos ensaios descreve as 

atividades associadas ao cumprimento dos requisitos, onde se estudam as modificações 

necessárias e alocação de recursos demandados no planejamento geral do ctm/ufmg. Nesta 

etapa também serão definidos os pontos a serem ensaiados no motor, buscando a maior 

abrangência de condições representativas e equivalentes às condições reais de utilização de um 

motor de combustão interna. 

Etapa 3 – Planejamento e execução de modificações. Ensaios realizados em motores de 

pesquisa (scre) devem começar a definição e atendimento aos requisitos necessários à 

implantação da tecnologia a ser avaliada. Nesta etapa concentram-se o projeto e a implantação 

de modificações no objeto de prova que, para este estudo específico, necessita a adoção de um 

sistema de medição e controle de vazão de combustível gasoso (hidrogênio) fornecido ao motor, 

bem como a especificação, compra e instalação da linha de hidrogênio, reguladores de pressão 

e demais modificações necessárias ao pleno atendimento de requisitos. Nesta etapa, todas as 

aquisições de materiais e equipamento será realizada. 

Etapa 4 – Configuração mecânica do SCRE. Já a metodologia de ensaios experimental 

a ser adotada para avaliar a utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em 

diferentes proporções, nos ensaios no motor monocilindro de pesquisa (SCRE) é iniciada pela 

configuração dos parâmetros geométricos e físicos do motor, tais como: enquadramento dos 

comandos de válvulas, relação volumétrica de compressão, pressão de sobrealimentação, 

contrapressão da exaustão, pressão de injeção de combustíveis. 

Etapa 5 – Configuração de software do SCRE. Na sequência são definidas as 

temperaturas e pressões de trabalho do motor, bem como toda a configuração dos sistemas de 

aquisição de dados e estratégias de controle eletrônico do banco de prova.  

Etapa 6 – Ensaios preliminares (correção de desvios). Esta etapa marca o início dos 

ensaios experimentais e a avaliação do comportamento de cada condição definida do 

planejamento dos ensaios (etapa 2) sendo propostos os seguintes parâmetros para análise: 

- rotação de trabalho 
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- pressão média efetiva indicada (imep); 

- covariância da pressão média efetiva indicada (cov imepn); 

- ângulo do eixo do motor correspondente a 10%, 50% e 90% da fração de massa 

queimada (mass burned fraction) na câmara de combustão (mbf10, mbf50 e mbf90); 

- consumo específico de combustível; 

- eficiência de conversão de combustível global. 

Etapa 7 – Ensaios com etanol hidratado + combustível gasoso. Etapa de ensaios com 

utilização simultânea de hidrogênio e etanol em diferentes proporções, onde serão determinados 

os principais pontos de operação e relação entre vazão do combustível gasoso e líquido, 

buscando-se os pontos de maior eficiência do motor. 

Etapa 8 – Ensaios com gasolina comum+ combustível gasoso. Ensaios para definição 

de baseline do motor operando com gasolina comum e a respectiva influência da adição do 

combustível gasoso na eficiência do motor, seguindo-se as melhores relações de vazão entre 

combustível líquido e gasoso obtidas na etapa 7. 

Etapa 9 – Ensaios com mistura de gasolina e etanol + combustível gasoso. Ensaios para 

definição de baseline do motor operando no modo flex (mistura de gasolina comum e etanol 

hidratado) e a respectiva influência da adição do combustível gasoso na eficiência do motor, 

seguindo-se as melhores relações de vazão entre combustível liquido e gasoso obtidas na etapa 

7 

Etapa 10 – Análise e discussão de resultados. Esta é a etapa de análise preliminar de 

resultados, cujo objetivo é direcionar o estudo se necessário, bem como verificar a coerência 

dos dados obtidos e a necessidade de repetição de ensaios. 

Etapa 11 – Emissão de relatório final. A conclusão dos ensaios acontecerá no momento 

em que a análise dos resultados for concluída, sendo elaborado então um relatório de ensaio 

onde serão apresentados os dados obtidos na análise comparativa.  

Projeto do reator a ser acoplado no motor. 

Com base nos dados obtidos do desempenho dos catalisadores (dados cinéticos), das 

simulações numéricas e da avaliação de desempenho em motor monocilíndrico do hidrogênio 

e misturas sintéticas simulando o produto dos reformadores, será projetado um reator para ser 

acoplado no motor.  

Preparo do reator a base de monólito através da impregnação do monolito metálico 

com o catalisador em pó desenvolvido (INT); 
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Será feito com o catalisador que apresentar o melhor desempenho e esse será testado 

no reator projetado.  

Teste do catalisador monolítico na reação de reforma a vapor do etanol; 

Os protótipos montados serão testados em motor a ser definido (provavelmente no 

motor monocilíndrico) e ter o desemprenho avaliado no dinamômetro. 

 

5 RESULTADOS PREVISTOS 

Esse projeto de pesquisa tem as seguintes metas: 

• Relatório detalhado sobre as diferentes configurações de sistema de reforma de 

combustível em hidrogênio. 

• Simulações numéricas sobre os efeitos no desempenho de um motor a combustão 

interna operando com gasolina ou etanol em diversas proporções. 

• Verificação experimental do desempenho e emissões de poluentes em um motor 

monocilíndrico de pesquisa. 

• Este processo é caracterização como uma inovação incremental, pois incorpora novos 

elementos ao motor de combustão interna de etanol, sem que, no entanto, sejam 

alteradas as funções básicas do motor. Nível de TRL 6. 

• Aumento da eficiência da aditivação com H2 funcionando com gasolina e com etanol. 

• Espera-se aumentar a eficiência energética do etanol em relação à da gasolina. 

• Desenvolvimento de um equipamento compacto incorporado aos gases de combustão 

do veículo  

•  

6 EQUIPE TÉCNICA 

 

Nº Nome  Titulação ICT ou empresa 

1 Marco André Fraga Doutor INT 

2 Raimundo Crisostomo Rabelo-Neto Doutor INT 

3 José Guilherme Coelho Baêta Doutor UFMG 

4 Fabrício José Pacheco Pujatti Doutor UFMG 

5 Ricardo Belchior Torres Doutor FEI 

6 João Guilherme Rocha Poço Doutor FEI 

7 Gerhard Ett  Doutor FEI 

11 Silvio Sizuo Sumioshi Especialista FEI 

14 Eduardo Acedo Barbosa  Doutor FEI 
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7 PLANO DE TRABALHO  

 

 A tabela abaixo contém o cronograma proposto para o estudo baseado na metodologia. 

 

Tabela 1: Cronograma do projeto de pesquisa 

 Trimestres 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão bibliográfica             

Definição dos requisitos             

Detalhamento das atividades             

Estudo preliminar do conceito             

Comparação de conceitos             

Preparação de catalisadores             

Caracterização dos catalisadores             

Avaliação dos catalisadores             

Obtenção de dados cinéticos             

Obtenção de dados de desempenho do 
H2 em motor 

            

Simulações numéricas             

Elaboração de protótipo             

Teste do protótipo             

Análise dos resultados             

Reuniões com orientadores (AGILE)             

Informes de acompanhamento             

Elaboração de relatório parcial             

Elaboração do relatório final              
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Nº Instítuições participantes SIGLA Contrapartida financeira
Contrapartida 

econômica
Total % ao aporte Fundep

1 Fundação do Desenvolvimento da Pesquisa FUNDEP R$ 3.009.807,00 - R$ 3.009.807,00 -
2 Centro Universitário FEI FEI R$ 0,00 R$ 251.280,00 R$ 251.280,00 8,35%
3 Instituto Nacional de Tecnologia INT R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 3,32%
4 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 1,66%
5 AVL AVL R$ 0,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00 24,92%
6 SABO SABO R$ 0,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 39,87%

TOTAL 3.009.807,00 R$ 2.351.280,00 R$ 5.361.087,00
1.2 Coordenação

ICT Telefone CPF
FEI (19) 99509-7882 102.219.428-31

ICT Telefone CPF
UFMG (31) 3409-6679 030.604.046-40
INT (21) 9159-5755 000.744.397-82

1.3 Equipe
Nº Nome Titulação ICT ou empresa e-mail

1 Marco André Fraga Doutor(a) INT marco.fraga@int.gov.br
2 Raimundo Crisostomo Rabelo-Neto Doutor(a) INT raimundo.neto@int.gov.br
3 José Guilherme Coelho Baêta Doutor(a) UFMG baete@demec.ufmg.br
4 Fabrício José Pacheco Pujatti Doutor(a) UFMG pujatti@demec.ufmg.br
5 Ricardo Belchior Torres Doutor(a) FEI belchior@fei.edu.br
6 João Guilherme Rocha Poço Doutor(a) FEI jgrpoco@fei.edu.br
7 Gerhard Ett Doutor(a) FEI gerhard@fei.edu.br
8 Silvio Sizuo Sumioshi Especialista FEI silviosu@fei.edu.br
9 Eduardo Acedo Barbosa Doutor(a) FEI ebarbosa@fei.edu.br

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

http://lattes.cnpq.br/8343664478307856

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis
Título:

1.1 Instituições Participantes

Fabrício José Pacheco Pujatti
Marco André Fraga

Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

Ricardo Belchior Torres belchior@fei.edu.br

Coordenadores Associados e-mail
pujatti@dmec.ufmg.br
marco.fraga@int.gov.br

Coordenador Geral e-mail

Link do curriculum Lattes

http://lattes.cnpq.br/8352049712728334
http://lattes.cnpq.br/1876482890634213

http://lattes.cnpq.br/8352049712728334
http://lattes.cnpq.br/0444544391505503

http://lattes.cnpq.br/0164780267524163
http://lattes.cnpq.br/1282503033237607
http://lattes.cnpq.br/9182242138231079
http://lattes.cnpq.br/1076080452536166

DADOS DO PROJETO
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ICTS E EMPRESAS    Passagens    Diárias Nacional Internacional Serviços Formação CLT Inovação Nacional Internacional Tax. Admin Total 
FUNDEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEI 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 512.400,00 0,00 230.700,00 118.000,00 0,00 132.454,00 1.078.554,00
INT 0,00 0,00 190.000,00 0,00 136.800,00 399.600,00 0,00 52.000,00 72.486,36 0,00 85.088,64 935.975,00
UFMG 0,00 0,00 58.000,00 185.000,00 431.440,00 111.600,00 0,00 89.800,00 50.000,00 0,00 69.438,00 995.278,00
AVL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SABO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 333.000,0 R$ 185.000,0 R$ 568.240,0 R$ 1.023.600,0 R$ 0,0 R$ 372.500,0 R$ 240.486,4 R$ 0,0 R$ 286.980,6 3.009.807,00
Porcentagem 0,00% 0,00% 11,06% 6,15% 18,88% 34,01% 0,00% 12,38% 7,99% 0,00% 9,53%
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Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

2.1 Quadro de despesas recursos FUNDEP

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

Material de consumo Material permanentePessoal/Bolsas

QUADRO DE DESPESAS DO PROJETO
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3.1 Elemento de Despesa: Bolsas
3.1.1 Bolsas acadêmicas

Nº Modalidade da bolsa (1) Recebedor Valor (R$) (2) Destinação (3) Período (em meses)(4)
Quant. 

(h/semana)
Valor (R$) Recurso (5)

1 Pós-doutorado (BPD)
Raimundo Crisostomo Rabelo-
Neto

7400 INT 36 40 266.400,00 FUNDEP

2 Pós-doutorado (BPD) a ser definido 7400 INT 18 40 133.200,00 FUNDEP
3 Doutorado (BD) a ser definido 3100 UFMG 36 40 111.600,00 FUNDEP
4 Graduando(BG) a ser definido 700 FEI 36 20 25.200,00 FUNDEP
5 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
6 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
7 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
8 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
9 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP

10 Graduando(BG) a ser definido 700 FEI 24 20 16.800,00 FUNDEP
11 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
12 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
13 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP
14 Graduando(BG) a ser definido 700 FEI 24 20 16.800,00 FUNDEP
15 Mestrado (BM) a ser definido 2100 FEI 24 40 50.400,00 FUNDEP

0 0 0 0,00
VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA 1.023.600,00

3.1.2 Bolsas incentivos à inovação 

Nº Modalidade da bolsa (1) Recebedor Valor (R$) (2) Destinação (3) Período (em meses)
Quant. 

(h/semana)
Valor (R$) Recurso (5)

1 Coord. associado(COA) Marco André Fraga 2600 INT 20 8 52.000,00 FUNDEP
2 Pesq.Desen. Tecn. 3 (PDT3) José Guilherme Coelho Baêta 2100 UFMG 18 4 37.800,00 FUNDEP
3 Coord. associado(COA) Fabrício José Pacheco Pujatti 2600 UFMG 20 4 52.000,00 FUNDEP
4 Coord. geral(COG) Ricardo Belchior Torres 3100 FEI 36 4 111.600,00 FUNDEP
5 Pesq.Desen. Tecn. 3 (PDT3) Gerhard Ett 2100 FEI 20 4 42.000,00 FUNDEP
6 Pesq.Desen. Tecn. 3 (PDT3) João Guilherme Rocha Poço 2100 FEI 20 4 42.000,00 FUNDEP
7 Auxiliar de Pesquisas (AP2) Silvio Sizuo Sumioshi 750 FEI 30 4 22.500,00 FUNDEP
8 Pesq.Desen. Tecn. 3 (PDT3) Eduardo Acedo Varbosa 2100 FEI 6 4 12.600,00 FUNDEP

11 0 0,00
VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA 372.500,00

1.396.100,00VALOR TOTAL DOS ELEMENTOS DE DESPESA
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RELAÇÃO DOS ITENS 
PESSOAL 
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6.1 Elemento de Despesa: Material de Consumo

6.1.1 Material de consumo nacional
Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Valor unitário Quant. Valor (R$) Recurso (4)

1 Reagentes Preparação dos INT            6.000,00 5 30.000,00 FUNDEP
2 Gases Caracterização e teste dos INT            2.500,00 20 50.000,00 FUNDEP
3 Coluna cromatografica Teste dos catalisadores INT            7.000,00 1 7.000,00 FUNDEP
4 Materiais de escritório Preparação de relatórios INT               400,00 20 8.000,00 FUNDEP
5 Materiais de laboratório Preparação dos INT            1.000,00 10 10.000,00 FUNDEP
6 Filamentos para CG Teste dos catalisadores INT          10.000,00 1 10.000,00 FUNDEP
7 Regulador de pressão de Hidrogênio UFMG            3.000,00 1 3.000,00 FUNDEP
8 Carga de gás para ensaios UFMG            1.500,00 20 30.000,00 FUNDEP
9 Combustível para ensaios UFMG            5.000,00 4 20.000,00 FUNDEP

10 Materiais para construção Mecânica UFMG               250,00 20 5.000,00 FUNDEP
11 Reagentes químicos Preparação e testes de INT          25.000,00 1 25.000,00 FUNDEP
12 Vidrarias de laboratório; tubos de vidro e Preparação de INT          10.000,00 1 10.000,00 FUNDEP
13 Tubulações e conexões metálicas Montagem e manutenção INT          10.000,00 1 10.000,00 FUNDEP
14 Gases especiais Preparação de INT          25.000,00 1 25.000,00 FUNDEP
15 Consumíveis gerais (luvas, máscaras, Manutenção de laboratório; INT            5.000,00 1 5.000,00 FUNDEP
16 Material para fabricação reator FEI          20.000,00 1 20.000,00 FUNDEP
17 Conexões hidráulicas e pneumáticas FEI          20.000,00 1 20.000,00 FUNDEP
18 Válvulas, sensores, termopares, controle sistema de controle e FEI          45.000,00 1 45.000,00 FUNDEP

333.000,00

6.1.2 Material de consumo internacional
Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Valor unitário Quant. Valor (R$) Recurso (4)

1 Transdutores de Pressão UFMG          37.000,00 5 185.000,00 FUNDEP
185.000,00

518.000,00

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis

Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

Total Nacional

Total Importado

VALOR TOTAL DOS ELEMENTOS DE DESPESA

RELAÇÃO DOS ITENS
MATERIAL DE CONSUMO
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Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Valor unitário Quant. Valor (R$) Recurso (4)
1 Instalação de linhas de UFMG               30.000,00 1 30.000,00 FUNDEP
2 Aluguel cilindros de gas UFMG                      60,00 24 1.440,00 FUNDEP

3 Ensaios de Bancada UFMG                 1.300,00 300 390.000,00 FUNDEP

4 Serviço de fabricação UFMG                 1.000,00 10 10.000,00 FUNDEP
5 análises de MEV, TEM, Análises de caracterização de INT               15.000,00 1 15.000,00 FUNDEP

6
Serviço de vidraria, 
usinagem e tornearia

Serviço de vidraria, usinagem e 
tornearia para reparo e confecção de 
partes

INT               10.000,00 1 10.000,00 FUNDEP

7 Serviço de manutenção Manutenção de cromatógrafo para INT               10.000,00 1 10.000,00 FUNDEP
8 Taxas de inscrição – participação em eventos científicos INT                 3.000,00 1 3.000,00 FUNDEP
9 Taxas de inscrição – participação em eventos científicos INT                 5.000,00 1 5.000,00 FUNDEP

10 Serviços de vidraria Construção e conserto de reatores, INT                 2.000,00 20 40.000,00 FUNDEP
11 Inscrição em congressos Apresentação de trabalhos em INT                 6.000,00 2 12.000,00 FUNDEP
12 serviços gráficos Impressão de posters, banners INT                    200,00 5 1.000,00 FUNDEP
13 Alguel de cilindros Pagamento do aluguel de cilindros de INT                    100,00 108 10.800,00 FUNDEP
14 Manutenção de Manutenção de equipamentos usados INT               10.000,00 3 30.000,00 FUNDEP

568.240,00

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
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7. Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Total 

SERVIÇÕES DE TERCEIROS
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8. Elemento de Despesa: Material permanente (Equipamentos)
8.1 Material permanente nacional

Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Valor unitário Quant. Valor (R$) Recurso (4)
1 Medidor de vazão de gas Medição da vazão do Hidrogênio UFMG                                  50.000,00 1 50.000,00 FUNDEP
2 controlador de temperatura programável para controle de temperatura em INT                                  10.986,36 1 10.986,36 FUNDEP
3 Válvulas redutoras de pressão (parede) para controle da vazão de saída de INT                                    6.000,00 3 18.000,00 FUNDEP
4 válvulas redutoras de pressão (cilindro) Válvulas para cilindro de gases INT                                    4.500,00 3 13.500,00 FUNDEP
5 Forno de reposição para equipamento de Substituição de parte avariada de INT                                  30.000,00 1 30.000,00 FUNDEP
6 Sistema de Coletor de escape FEI                                    5.000,00 1 5.000,00 FUNDEP
7 Sistema e bomba injetora FEI                                    3.000,00 1 3.000,00 FUNDEP
8 Eletrolisador para produção hidrogênio FEI                                  55.000,00 1 55.000,00 FUNDEP
9 Kit gás Triflex FEI                                    5.000,00 1 5.000,00 FUNDEP

10 Bomba de liquido (Realtech) FEI                                  25.000,00 1 25.000,00 FUNDEP
11 Workstation BLADE HX-750V3 Plataforma de suporte para FEI                                  25.000,00 1 25.000,00 FUNDEP

240.486,36

VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA 240.486,36

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis
Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

Total Nacional

RELAÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES
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9. Contrapartidas

9.1 Contrapartidas econômicas
Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Valor unitário Quant. Valor (R$) Recurso (4)

1 Software AVL Simulações FEI        750.000,00 1 750.000,00 AVL
2 Bolsa de estudo FEI Incentivo à pós-graduação FEI        209.280,00 1 209.280,00 FEI
3 Consultoria técnicas Ensaios químicos e mecânicos FEI          42.000,00 1 42.000,00 FEI
6 Equipamentos de Ensaios de catalisadores FEI          50.000,00 1 50.000,00 INT
8 Equipamentos de Desenvolv.  de catalisadores FEI          50.000,00 1 50.000,00 INT

10 Equipamentos de Ensaios mecânicos FEI          50.000,00 1 50.000,00 UFMG
12 Consultoria técnicas ensaio em campo FEI     1.200.000,00 1 1.200.000,00 SABO

2.351.280,00Total 

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis
Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

RELAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS
ECONÔMICAS
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10. Taxas Administrativas

Nº Descrição do item (1) Finalidade/ Justificativa (2) Destinação (3) Origem de recurso(4) Taxa administrativas%(5). Valor parcial (R$)
Total da 

taxa[R$](6)
1 Taxas administrativas Despesas operacionais FEI FUNDEP 14,00% 946.100,00 R$ 132.454,00
2 Taxas administrativas Despesas operacionais INT FUNDEP 10,00% 850.886,36 R$ 85.088,64
3 Taxas administrativas Despesas operacionais UFMG FUNDEP 7,50% 925.840,00 R$ 69.438,00
7 0,00 R$ 0,00
8 0,00 R$ 0,00
9 0,00 R$ 0,00
4 0,00 R$ 0,00
5 0,00 R$ 0,00
6 0,00 R$ 0,00

0,00 R$ 0,00
0,00 R$ 0,00

2.722.826,36Total 

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis
Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

RELAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS
ECONÔMICAS
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Cronograma de Desembolso - FUNDEP
TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2 TOTAL PARCELA 1 PARCELA 2

1 TOTAL R$ 3.009.807,00 R$ 1.078.554,00 R$ 539.277,00 R$ 539.277,00 R$ 935.975,00 R$ 467.987,50 R$ 467.987,50 R$ 995.278,00 R$ 497.639,00 R$ 497.639,00
1.1 Pessoal R$ 1.396.100,00 R$ 743.100,00 R$ 371.550,00 R$ 371.550,00 R$ 451.600,00 R$ 225.800,00 R$ 225.800,00 R$ 201.400,00 R$ 100.700,00 R$ 100.700,00

1.1.1 Bolsas R$ 1.396.100,00 R$ 743.100,00 R$ 371.550,00 R$ 371.550,00 451.600,00 R$ 225.800,00 R$ 225.800,00 R$ 201.400,00 R$ 100.700,00 R$ 100.700,00
1.1.2 CLT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 Viagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.1 Passagens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.2 Diárias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 Material de consumo R$ 518.000,00 R$ 85.000,00 R$ 42.500,00 R$ 42.500,00 R$ 190.000,00 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 R$ 243.000,00 R$ 121.500,00 R$ 121.500,00
1.4 Serviços de Terceiros R$ 568.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.800,00 R$ 68.400,00 R$ 68.400,00 R$ 431.440,00 R$ 215.720,00 R$ 215.720,00
1.5 Custos Administrativos R$ 286.980,64 R$ 132.454,00 R$ 66.227,00 R$ 66.227,00 R$ 85.088,64 R$ 42.544,32 R$ 42.544,32 R$ 69.438,00 R$ 34.719,00 R$ 34.719,00

2 Capital R$ 240.486,36 R$ 118.000,00 R$ 59.000,00 R$ 59.000,00 R$ 72.486,36 R$ 36.243,18 R$ 36.243,18 R$ 50.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
2.1 Material permanente R$ 240.486,36 R$ 118.000,00 R$ 59.000,00 R$ 59.000,00 R$ 72.486,36 R$ 36.243,18 R$ 36.243,18 R$ 50.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
2.2 Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FEI INT UFMG

Programa: ROTA 2030- FUNDEP-LINHA V
Edital nº 01/2020 

Linha temática: LINHA V Biocombustíveis
Título Eficiência energética em motores Flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica embarcada

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO
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Linha Temática:
Título do projeto:

Resumo:

Objetivo:

 CRONOGRAMA 
DIVIDIDO EM 
ETAPAS

Responsável

Etapa 1 Descritivo Indicadores Metas
Mês 
início

Mês
fim

Pesquisador

1.1 atividade/Subetavap Revisão bibliográfica Um capítulo do review por trimestre Review 1 36 Belchior

1.2 atividade/Subetavap Definição dos requisitos Balanço de massa e energia
recuperar 3% do calor despediçado do motor 
(teórico)

1 3 Belchior

1.3 atividade/Subetavap Detalhamento das atividades
Planejamento dos bolsistas, ensaios, 
construção do protótipo

Planos detalhados 1 3 Belchior

1.4 atividade/Subetavap
Seleção preliminar dos modos de conduzir a 
reforma e  opções de catalisadores

definição preliminar do conceito da reação e 
catalisador

1 3 Belchior

1.5 atividade/Subetavap

Seleção do modo de operação do reator: 
isotérmico, pseudo adiabático, adiabático, 
seleção dos modos de controle e 
instrumentação.

definição preliminar do  conceito do reator, 
trocador de calor e controle de temperatura e 
vazão.

4 6 Belchior

1.6 atividade/Subetavap
Comparação de conceitos dos modos de 
conduzir a reforma e  opções de catalisadores

Detalhamento do conceitos de reação e 
catalisadores

4 6 Belchior

1.7 atividade/Subetavap

Comparação  do modo de operação do reator: 
isotérmico, pseudo adiabático, adiabático, 
seleção dos modos de controle e 
instrumentação.

Detalhamento do conceitos do reator,  
trocador de calor e controle de temperatura e 
vazão.

6 9 Belchior

Plano de Trabalho - Rota 2030 - Linha V
Linha V – Mobilidade e Logística
Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma Catalítica Embarcada

Esta proposta de estudo trata da reforma catalítica de etanol, aproveitando o calor residual de escape de um motor de combustão interna de etanol, e adicionado o hidrogênio gerado na mistura de combustível, para o aumento 
da eficiência.
A mistura do gás rico em hidrogênio gerado, com o combustível regular empregado pelo motor de combustão interna (ICE), o etanol, resulta em importantes economias de combustível e redução de gases de efeito estufa e 
emissões de partículas Concentrações pequenas de hidrogênio melhoram muito a operação do motor, inflamabilidade do combustível e velocidade de chama, resultando em maior eficiência térmica do motor (ITO et al., 2018).
As reações de reforma são endotérmicas, desta forma o uso do excesso de calor liberado pelos gases de escape das ICEs representa uma excelente maneira de fornecer a energia necessária; caso contrário, uma fração do 
combustível seria necessário ser queimado para gerar o calor, obviamente incorrendo em uma perda de eficiência.
Existem vários diferentes tipos de tecnologias de reforma, sendo que neste caso a reforma a vapor é mais vantajoso, pois melhora o desempenho do ICE por causa de sua maior produção de hidrogênio e ajuda para recuperar o 
calor de forma mais eficiente do calor de escape do motor.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um catalisador monolítico para a reforma do etanol ou gasolina para a produção de hidrogênio, simulação numérica em softwares de simulação de motores e a realização de ensaios em 
bancada dinamométrica em um motor monocilíndrico de pesquisa, para avaliação de desempenho e emissão de poluentes.
Neste projeto, serão estudados catalisadores e processos visando o desenvolvimento de sistemas para geração de hidrogênio a partir da reforma oxidativa e a vapor com combustíveis disponíveis no mercado nacional, onde o 
etanol é hidratado e a gasolina contem até 27,5% de etanol.

Estudo preliminar do conceito
INÍCIO

Comparação de conceitos
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Etapa 2 Descritivo Indicadores Metas

2.1 atividade/Subetavap Efeito do tamanho de partícula
Dados obtidos com catalisador de reforma 
comercial 9 12 João Guilherme

2.2 atividade/Subetavap Efeito da relação água-etanol
Dados obtidos com catalisador de reforma 
comercial 12 15 João Guilherme

2.3 atividade/Subetavap Preparação de catalisador de níquel zircônia Resultados de caracterização físico química 15 18 Marco Fraga

2.4 atividade/Subetavap Catalisador de ródio- cério SiO2 Resultados de caracterização físico química 18 21 João Guilherme

2.5 atividade/Subetavap
Avaliação preliminar do desempenho dos 
catalisadores

Resultados obtidos em reator tubular de 
laboratório 21 24 João Guilherme

2.6 atividade/Subetavap Produção de lote otimizado do catalisador Entrega do catalisador para uso no protótipo 24 27 João Guilherme

2.7 atividade/Subetavap Produção do monolito Teste preliminar do monolito 27 30 Bellot

Etapa 3 Descritivo Indicadores Metas

3.1 atividade/Subetavap
Controle de qualidade de combustíveis por 
refratometria Método analítico Estabelecimento do método

15 18 Barbosa

3.2 atividade/Subetavap Estudo das propriedades termodinâmicas de 
soluções contendo etanol, água e gasolina Propriedades termodinâmicas Banco de dados

18 21 Belchior

3.3 atividade/Subetavap

Estabelecimento de critérios de controle do 
divisor de fluxo entre a injeção de 
combustível e o reformador Definição das variaveis de controle Projeto de controle

18 21 Belchior

3.4 atividade/Subetavap
Simulações da Combustão de um Motor de 
Ignição por Centelha com Sistema de 
Enriquecimento por Hidrogênio Modelos teórico de combustão Modelo representativo

18 21 Sílvio 

3.5 atividade/Subetavap

Simulações da Combustão de um Motor de 
Ignição por Centelha com Sistema de 
Enriquecimento por Hidrogênio Desempenho teórico de combustão

Eficiência energética teórica para diferentes 
porcentagens de misturas de gases

21 24 SILVIO

3.6 atividade/Subetavap
Estudo de ligas metálicas para o reator do 
reformador embarcado Definição das propriedades necessárias Definição da liga metálica

21 24 João Guilherme

3.7 atividade/Subetavap

Simulações de Veículo Flex Fuel Equipado 
com Sistema de Enriquecimento por 
Hidrogênio Desempenho teórico de combustão

Eficiência energética teórica para diferentes 
porcentagens de misturas de gases

24 27 SILVIO

3.8 atividade/Subetavap

Simulações de Catalisador para Reforma de 
Etanol e Gasolina Aplicado a um Motor de 
Ignição por Centelha Modelos teórico de reforma Condições de contorno para o projeto

24 27 SILVIO

3.9 atividade/Subetavap
Estudo de formação de carbono dentro do 
reator de reforma Estudo termodinâmico Condições de contorno para o projeto 24 27 João Guilherme

3.10 
atividade/Subetavap

Influência da utilização simultânea de 
combustíveis gasosos e etanol

Desempenho do motor e emissão de poluentes 
no motor

Aumento da eficiência energética e 
dimunuição dos poluentes 27 30 Pujatti

Preparação de catalisadores, Caracterização 
dos catalisadores, Avaliação dos 
catalisadores, Obtenção de dados cinéticos.

CATALISADORES

PROTÓTIPO
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3.11 
atividade/Subetavap

Reformador a partir de dados cinéticos do 
reator de reforma, troca de calor e dados de 
desempenho do H2 em motor monocilíndrico Projeto do reformador Reator reformador

27 30 João Guilherme

3.12 
atividade/Subetavap

Influência da utilização simultânea de 
combustíveis gasosos e misturas gasolina-
etanol

Desempenho do motor e emissão de poluentes 
no motor

Aumento da eficiência energética e 
dimunuição dos poluentes

30 33 Pujatti

3.13 
atividade/Subetavap

Sistema de aquecimento indireto do 
reformador pelos gases de combustão Projeto do coletor

Dispositivo de aquecimento indireto do 
reformador pelos gases de combustão

30 33 ETT

3.14 
atividade/Subetavap

Projeto do trocador de calor embarcado 
dentro do coletor Projeto integrado (reator e coletor) Protótipo do reformador 30 33 ETT

3.15 
atividade/Subetavap

Análises Fluido Dinâmicas e Desempenho de 
Motor a Combustão com Enriquecimento de 
Hidrogênio Obtido por Reforma Catalítica Ensaios práticos Condições de contorno para o projeto

30 33 Silvio

3.16 
atividade/Subetavap Teste do protótipo Prova do conceito Relatório Final 33 36 Belchior

Etapa 4 Descritivo Indicadores Metas

4.1 atividade/Subetavap Reuniões com orientadores (AGILE) Atas da reunião
Reuniões trimestrais entre orientadores e 
coordenadores

3
36 Belchior

4.2 atividade/Subetavap Informes de acompanhamento Informes Acompanhamento do projeto
3

36 Belchior

4.3 atividade/Subetavap Elaboração de relatório parcial Relatórios  trimestrais parciais por subáreas Relatório parciais de cada área NA NA Belchior

4.4 atividade/Subetavap Elaboração do relatório final Relatório parcial Relatório final 33 36 Belchior

TÉRMINO

TESTES PROTÓTIPO

D4Sign 838d71d3-d7bb-49fc-bcd9-9a639586f072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA ( X  ) COG 

 

Duração da bolsa:    36 (meses) Dedicação:      4  (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este plano de trabalho apresenta as atividades a serem executadas pela equipe técnica do CTM/UFMG, FEI e INT, 
cujo objetivo consiste no desenvolvimento, caracterização e teste de catalisadores para serem utilizados na 
reforma do etanol, com a utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, 
na simulação e teste de desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa (SCRE).  

4) Objetivos pretendidos: 

- Realizar a gestão financeira do projeto que contempla desde a seleção e contratação da equipe e prestadores 
de serviço, execução das despesas de custeio e capital, fluxo de caixa (cash flow) e prestações de conta parciais 
e final; 

- Coordenar a equipe do projeto sob os aspectos científicos e administrativos;  
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- Planejar, atribuir e acompanhar as atividades previstas no projeto, de acordo com os planos de atividades 
individuais; 
- Garantir que o projeto seja concluído no prazo estipulado e cumprido dentro do planejamento proposto, 
atingindo os objetivos propostos. 

5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
 

Metodologia 

A metodologia proposta considera que este projeto será realizado nas dependências do Centro Universitário 
da FEI, (FEI), na cidade de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG campus 
Pampulha, em Belo Horizonte/MG, no Instituo Nacional de Tecnologia (INT), na cidade do Rio de Janeiro,  

Cada equipe definirá metodologias próprias conforme descrita no projeto 

Atividades 

I) Reunião de abertura das Atividades do Projeto  
II) Seleção e Contratação de equipe de trabalho 
III) Definição de requisitos 
IV) Definição e atribuição de atividades 
V) Especificação/compra dos equipamentos e materiais previstos para o desenvolvimento do projeto 
VI) Planejamento de modificações para atendimento de requisitos 
VII) Acompanhamento e administração de processo de compra 
VIII) Implantação das modificações propostas 
IX) Acompanhamento do andamento do projeto 
X) Análise de resultados 
XI) Emissão de Relatórios 
XII) Produção de Artigos científicos 
XIII) Participação em eventos científicos na área do conhecimento 
XIV) Encerramento e prestação de contas do Projeto 
XV) Participação em eventos científicos na área do conhecimento 
XVI) Emissão de Relatório Final 
XVII) Encerramento do Projeto 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 ( X ) COA (   ) COG 

 

Duração da bolsa:    20 (meses) Dedicação:      4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma Catalítica 
Embarcada 

Coordenador Geral: Prof. Ricardo Belchior Torres (FEI) 

ICT/Empresa: UFMG 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Influência da utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, no 
desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa. 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este plano de trabalho apresenta as atividades a serem executadas pela equipe técnica do CTM/UFMG, cujo 
objetivo principal é avaliar a utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, 
no desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa (SCRE). deste, bem como os 
resultados finais obtidos, o alcance dos objetivos e as respectivas conclusões. 

4) Objetivos pretendidos: 

- Realizar a gestão financeira do projeto que contempla desde a seleção e contratação da equipe e prestadores 
de serviço, execução das despesas de custeio e capital, fluxo de caixa (cash flow) e prestações de conta parciais 
e final; 
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- Coordenar a equipe do projeto sob os aspectos científicos e administrativos;  

- Planejar, atribuir e acompanhar as atividades previstas no projeto, de acordo com os planos de atividades 
individuais; 
- Garantir que o projeto seja concluído no prazo estipulado e cumprido dentro do planejamento proposto, 
atingindo os objetivos propostos. 

5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
 

Metodologia 

A metodologia proposta considera que este estudo será realizado nas dependências da Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG campus Pampulha, em Belo Horizonte/MG, pela equipe técnica do Centro de 
Tecnologia da Mobilidade – CTM/UFMG. Para tal, será disponibilizado um motor monocilíndrico de pesquisa 
(Single Cylinder Research Engine – SCRE) e um sistema de aquisição e processamento de dados da combustão 
AVL IndiModul622 que, através do programa AVL INDICOM, permite realizar o monitoramento e análise de 
dados em tempo real e para análises posteriores dos dados de pressão no interior do cilindro, em intervalos de 
0,1° de ângulo do eixo do motor. Na avaliação do processo de combustão em motores utiliza-se o modelo 
termodinâmico de uma zona. Aplicando o princípio de conservação da energia ao volume de controle descreve-
se a taxa de liberação de calor e, através da equação de gás ideal, aplicada na condição medida na posição 
angular de -180º do eixo do motor (Inicio do tempo de compressão), determina-se a temperatura média dentro 
do cilindro em função da massa. A determinação da temperatura em função da massa permite determinar o 
calor específico a volume constante da mistura no interior do cilindro e, aplicando-se o valor da pressão medida 
em cada posição, descreve-se a taxa de liberação de calor. 

Atividades 

2º Ano do Projeto (início: Mês 13/36) 

XVIII) Reunião de abertura e início do 2º ano de projeto  
XIX) Seleção e Contratação de equipe de trabalho 
XX) Definição de requisitos 
XXI) Definição e atribuição de atividades 
XXII) Especificação/compra dos equipamentos e materiais previstos para o desenvolvimento do projeto 
XXIII) Planejamento de modificações para atendimento de requisitos 
XXIV) Implantação das modificações propostas 
XXV) Acompanhamento do andamento do projeto 
XXVI) Configurações básicas do SCRE 
XXVII) Ensaios Preliminares (correção de desvios) 
XXVIII) Emissão de Relatório parcial 
XXIX) Produção de Artigos científicos 
XXX) Participação em eventos científicos na área do conhecimento 
XXXI) Preparação para o 3º ano de projeto 

3º Ano do Projeto 

XXXII) Reunião de continuidade e início do 3º ano de projeto 
XXXIII) Revisão e renovação dos contratos/adequação da membros da equipe do projeto 
XXXIV) Definição e atribuição de atividades 
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XXXV) Ensaios com Etanol Hidratado + combustíveis gasosos sintéticos 
XXXVI) Ensaios com Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos 
XXXVII) Ensaios com Etanol Hidratado + Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos (Flex) 
XXXVIII) Análise de resultados parciais 
XXXIX) Acompanhamento e administração de processo de compra 
XL) Produção de Artigos científicos 
XLI) Participação em eventos científicos na área do conhecimento 
XLII) Emissão de Relatório Final 
XLIII) Encerramento do Projeto 

Cronograma: 

Atividade 2º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             
VII             
VIII             
IX             

X             
XI             
XII             
XIII             
XIV             
XV             

 

Atividade 3º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

XVI             
XVII             
XVIII             
XIX             
XX             

XXI             
XXII             
XXIII             
XXIV             
XXV             

XXVI|             
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (X) PDT3 (   ) COA (   ) COG 

 

Duração da bolsa:    18 (meses) Dedicação:      4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Prof. Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: UFMG 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Influência da utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, no 
desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa. 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este plano de trabalho apresenta as atividades a serem executadas pela equipe técnica do CTM/UFMG, cujo 
objetivo principal é avaliar a utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, 
no desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa (SCRE). deste, bem como os 
resultados finais obtidos, o alcance dos objetivos e as respectivas conclusões. 

4) Objetivos pretendidos: 

- Planejar, atribuir e acompanhar as atividades previstas no projeto, de acordo com os planos de atividades 
individuais; 

- Coordenar as atividades de pesquisa no motor, alinhado ao atendimento do cronograma previsto; 
- Realizar a análise crítica dos resultados obtidos, verificando a coerência dos mesmos; 
- Replanejar e refazer os testes, se necessário. 
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5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
Metodologia 

Será disponibilizado um motor monocilíndrico de pesquisa (Single Cylinder Research Engine – SCRE) e um 
sistema de aquisição e processamento de dados da combustão AVL IndiModul622 que, através do programa 
AVL INDICOM, permite realizar o monitoramento e análise de dados em tempo real e para análises posteriores 
dos dados de pressão no interior do cilindro, em intervalos de 0,1° de ângulo do eixo do motor. Na avaliação 
do processo de combustão em motores utiliza-se o modelo termodinâmico de uma zona. Os ensaios serão 
realizados de acordo com o Plano de Atividades do projeto. 

Atividades 

2º Ano do Projeto (início: Mês 13/36) 

I) Especificação/compra dos equipamentos e materiais previstos para o desenvolvimento do projeto 
II) Planejamento de modificações para atendimento de requisitos 
III) Implantação das modificações propostas 
IV) Acompanhamento do andamento do projeto 
V) Configurações básicas do SCRE 
VI) Ensaios Preliminares (correção de desvios) 
VII) Emissão de Relatório parcial 
VIII) Produção de Artigos científicos 

3º Ano do Projeto 

IX) Ensaios com Etanol Hidratado + combustíveis gasosos sintéticos 
X) Ensaios com Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos 
XI) Ensaios com Etanol Hidratado + Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos (Flex) 
XII) Análise de resultados parciais 
XIII) Produção de Artigos científicos 

Cronograma: 

Atividade 2º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             

VII             
VIII             

 

Atividade 3º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 

 
IX       
X       
XI       
XII       

XIII       
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM ( X ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (   ) COA (   ) COG 

 

Duração da bolsa:    36 (meses) Dedicação:      40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Prof. Ricardo Belchior Torres (FEI) 

ICT/Empresa: UFMG 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Influência da utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, no 
desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa. 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este plano de trabalho apresenta as atividades a serem executadas pela equipe técnica do CTM/UFMG, cujo 
objetivo principal é avaliar a utilização simultânea de combustíveis gasosos e líquidos, em diferentes proporções, 
no desempenho e emissão de poluentes de um motor monocilíndrico de pesquisa (SCRE). deste, bem como os 
resultados finais obtidos, o alcance dos objetivos e as respectivas conclusões. 

4) Objetivos pretendidos: 

- Planejamento de modificações para atendimento de requisitos do projeto; 

- Elaboração de plano de ação para implantação das modificações propostas; 

- Acompanhamento da aquisição equipamentos e materiais previstos e implantação das modificações; 

- Atuar continuamente nos ensaios propostos analisando, de forma crítica, na análise dos dados obtidos. 
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5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
 

Metodologia 

A metodologia proposta considera que este estudo será realizado nas dependências da Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG campus Pampulha, em Belo Horizonte/MG, pela equipe técnica do Centro de 
Tecnologia da Mobilidade – CTM/UFMG. Para tal, será disponibilizado um motor monocilíndrico de pesquisa 
(Single Cylinder Research Engine – SCRE) e um sistema de aquisição e processamento de dados da combustão 
AVL IndiModul622 que, através do programa AVL INDICOM, permite realizar o monitoramento e análise de 
dados em tempo real e para análises posteriores dos dados de pressão no interior do cilindro, em intervalos de 
0,1° de ângulo do eixo do motor. 

Na avaliação do processo de combustão em motores utiliza-se o modelo termodinâmico de uma zona. 
Aplicando o princípio de conservação da energia ao volume de controle descreve-se a taxa de liberação de 
calor e, através da equação de gás ideal, aplicada na condição medida na posição angular de -180º do eixo do 
motor (Inicio do tempo de compressão), determina-se a temperatura média dentro do cilindro em função da 
massa. A determinação da temperatura em função da massa permite determinar o calor específico a volume 
constante da mistura no interior do cilindro e, aplicando-se o valor da pressão medida em cada posição, 
descreve-se a taxa de liberação de calor. 

Atividades 

1º Ano do Projeto (início: Mês 1/36) 

I) Seleção de Bolsista vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFMG 
II) Atribuição de atividades de pesquisa 
III) Cursar disciplinas PPGMEC 
IV) Planejamento de modificações para atendimento de requisitos 
V) Plano de ação para implantação das modificações propostas 
VI) Preparação para o 2º ano de projeto 

2º Ano do Projeto (início: Mês 13/36) 

I) Reunião de continuidade e início do 2º ano de projeto 
II) Atribuições das atividades de pesquisa 
III) Cursar disciplinas PPGMEC  
IV) Planejamento de modificações para atendimento de requisitos 
V) Acompanhamento da aquisição equipamentos e materiais previstos 
VI) Implantação das modificações propostas 
VII) Preparação para Exame de Qualificação 
VIII) Produção de artigos científicos 
IX) Exame de Qualificação 

3º Ano do Projeto (início: Mês 25/36) 

I) Reunião de continuidade e início do 3º ano de projeto 
II) Configurações básicas do SCRE 
III) Ensaios Preliminares (correção de desvios) 
IV) Ensaios com Etanol Hidratado + combustíveis gasosos sintéticos 
V) Ensaios com Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos 
VI) Ensaios com Etanol Hidratado + Gasolina comum + combustíveis gasosos sintéticos (Flex) 
VII) Análise de resultados parciais 
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VIII) Redação/Elaboração de Tese 
IX) Produção de Artigos científicos 
X) Participação em eventos científicos na área do conhecimento 
XI) Defesa Doutorado 

Cronograma: 

Atividade 1º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             

 

Atividade 2º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             
VII             
VIII             

IX             
 

Atividade 3º Ano do Projeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             
VII             
VIII             

IX             
X             
XI             
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (X) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   36 (meses) Dedicação:     40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Preparação de catalisadores níquel/zircônia para produção de hidrogênio através de reforma 
a vapor de etanol em alta temperatura 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Hidrogênio pode ser obtido de etanol, matéria prima de origem renovável, de baixo impacto 
ambiental e de oferta abundante no Brasil1. Para equipamentos embarcados em veículos, a 
reforma a vapor de etanol parece ser a rota mais adequada, pois utiliza como reagentes etanol 
e água e pode-se aproveitar o calor gerado no motor a combustão para fornecer a energia 
necessária para que a reação ocorra. A reforma a vapor de etanol vem sendo estudada no 
Brasil desde 20032. 

Em condições apropriadas, a seguinte equação pode representar o processo de reforma: 
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CH3CH2OH + 3H2O ↔ 6H2 + 2CO2     ∆H= 209 kJ.mol-1 

Os catalisadores utilizados devem ser seletivos aos produtos desejados, estáveis nas 
condições operacionais a que são submetidos e economicamente viáveis quando se considera 
seu custo, tempo de vida e escala de produção. 

O níquel suportado em zircônia3,4,5 pode ser um catalisador adequado para a reação de 
reforma de etanol em altas temperaturas, porém deve ter formulação adequada para minimizar 
processos de desativação por sinterização e por deposição de carbono sobre os sítios ativos6,7.  

Estudos sobre a formulação do catalisador devem incluir métodos de preparação do suporte e 
do catalisador, bem como avaliar o efeito da adição de promotores de atividade, seletividade 
e estabilidade a estes compostos. 

4) Objetivos pretendidos: 

Visando o desenvolvimento de catalisadores a serem aplicados à produção de hidrogênio 
através de reforma a vapor de etanol, em condições de reação em altas temperaturas, as 
seguintes atividades serão desenvolvidas: 

- Estudo de processo para preparação de óxido de zircônio a ser empregado como suporte de 
catalisador. Inclui-se o estudo da inclusão de promotor que proporcione estabilidade de fase e 
formação de vacâncias na estrutura.  Outras características importantes que serão buscadas: 
área específica e porosidade adequadas, facilidade de reprodução, custo e adequabilidade do 
método para aumento de escala. 

- Estudo do método de incorporação de níquel ao suporte. Inclui determinação da quantidade 
ótima de metal a ser incorporado, obtenção de pequeno tamanho de partícula, distribuição 
homogênea do metal na superfície (dispersão), estabilidade nas condições reacionais. Será 
avaliada também a necessidade e adequação de incorporação de um segundo metal, em 
baixas concentrações, à matriz metal/suporte, visando aumento de resistência à formação de 
depósitos de carbono (coque). 

- Avaliação de desempenho dos catalisadores em condições severas de temperatura, em 
termos de atividade catalítica, seletividade ao produto desejado, estabilidade térmica e 
resistência à desativação. 
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5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 

Etapas do trabalho e metodologia 

 

Numa primeira etapa, serão determinados o processo de preparação do suporte e os métodos 
de incorporação do precursor da fase ativa. O suporte óxido de zircônio será sintetizado pelo 
método de Pechini, a ser descrito em seguida. Para incorporação de níquel a este suporte, 
duas rotas serão avaliadas: inclusão da fase durante a síntese do suporte (método one pot) e 
impregnação da fase ativa em uma segunda etapa, sobre o suporte já estabilizado (processo 
de impregnação). 

 

Síntese de óxido de zircônio  

 

O óxido de zircônio será preparado pelo método de Pechini8,9, que consiste na formação de 
quelatos contendo cátions metálicos pela formação de solução contendo um sal de zircônio 
(carbonato ou nitrato) e um ácido hidrocarboxílico (ácido cítrico, por ex.). A esta solução 
adiciona-se etilenoglicol. Aquecendo-se esta mistura por um tempo longo, geralmente 24h, 
ocorre a lenta formação de uma de resina polimérica. Esta resina será desidratada em estufa 
por pelo menos 12h. Em seguida, este composto é submetido à calcinação em duas etapas: a 
primeira a 500°C e a segunda em alta temperatura, acima de 700ºC, visando eliminação dos 
compostos orgânicos e cristalização do material.   

Quando necessário o estabilizador de fase do suporte é adicionado juntamente com o sal de 
zircônio, no início do processo de preparação. 

 

Incorporação de níquel 

 

Rota 1: método one pot 

Nesta rota, um sal de níquel (nitrato, cloreto, etc.) é adicionado juntamente com os demais 
reagentes na etapa inicial do processo, antes da formação da resina polimérica, executando-
se as etapas seguintes como já descritas. 

Este método tem como vantagem a formação de um composto homogêneo, com o níquel 
igualmente distribuído na matriz do suporte. Com desvantagem, parte do níquel presente no 
bulk do compósito estará inacessível aos reagentes no interior do reator, não participando do 
processo catalítico. 
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Rota 2: impregnação  

 

Neste caso, após a preparação e estabilização do suporte através da calcinação, ele é levado 
a um recipiente contendo solução aquosa de um sal de níquel, aí permanecendo, em 
condições controladas de temperatura e agitação até que o solvente seja removido por 
evaporação. O processo de retirada do solvente pode ser auxiliado por redução da pressão 
interna do sistema de impregnação. A torta úmida resultante desta primeira etapa é levada à 
estufa para remoção da água remanescente, por pelo menos 12h e calcinada em mufla com 
injeção de ar seco, visando a formação de óxido de níquel impregnado na superfície do 
suporte. 

Este método tem como vantagem exposição quase completa de todo o níquel adicionado. Por 
outro lado, apresenta como desvantagem a dificuldade de se obter uma boa dispersão de 
partículas pequenas deste metal sobre a superfície do suporte, principalmente para altas 
cargas de metal adicionado. 

 

Incorporação de promotor metálico 

 

A depender do desempenho dos catalisadores obtidos segundo as rotas acima descritas, um 
metal nobre poderá ser adicionado à matriz metal-suporte, em baixa concentração (entre 0,5 
e 1,5 %), para atuar como promotor de atividade. Neste caso, esta incorporação se dará 
sempre por uma etapa adicional de impregnação, num processo semelhante ao já descrito 
para incorporação de níquel. 

 

Ativação dos catalisadores 

 

Estes catalisadores serão ativos quando os metais presentes em sua superfície estiverem no 
estado reduzido. Para tanto, um processo de redução in situ é sempre executado antes do 
início dos testes catalíticos. 

 

Caracterização dos compostos obtidos 

 

Para identificar as características estruturais e morfológicas, bem como investigar as 
propriedades físico-químicas, as seguintes técnicas de caracterização serão aplicadas:  
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- Fluorescência de raios X: para quantificar os elementos químicos presentes e assim 
determinar a composição real dos catalisadores. 

- Fisissorção de nitrogênio: para determinação de área superficial específica, volume de poros 
e distribuição de tamanhos de poros. 

- Difratometria de raios X: para análise estrutural dos catalisadores. 

- Redução a temperatura programada: para determinação das fases dos óxidos redutíveis 
presentes, bem como determinar as condições adequadas de redução dos metais à sua forma 
ativa.  

- Microscopias eletrônicas de varredura e transmissão com EDS acoplado: para estudo 
morfológico e estrutural da superfície dos catalisadores. O EDS fornecerá a composição 
superficial, bem como um mapa da distribuição destas partículas metálicas em regiões 
selecionadas da superfície. 

- Espectroscopia de infra-vermelho por refletância difusa (DRIFTS): para investigar possíveis 
interações entre sítios metálicos e moléculas reagentes durante o processo reacional. É útil 
também para determinar o caráter ácido/base da superfície, por adsorção de moléculas-sonda.  

- Análises térmicas diferencial e gravimétrica: para determinar as temperaturas de 
transformações físicas e químicas que os compostos sofrerão durante os processos de 
calcinação.  

- Oxidação a temperatura programada: procedimento realizado com os compostos após os 
testes catalíticos para examinar a existência e quantificar depósitos de carbono formados 
durante a reação. 

 

Outras técnicas de caracterização: sempre que necessário, outras técnicas poderão ser 
aplicadas para elucidar dúvidas e direcionar procedimentos. Para isso, contamos com acesso 
a diversos laboratórios de São Carlos e região, bem como ao Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron (LNLS) localizado em Campinas. 

 

Testes na unidade reacional: 

 

Os testes de desempenho dos catalisadores serão realizados em unidade reacional composta 
por reator de leito fixo, controladores de pressão de gases, controladores de fluxo mássico de 
gases, bomba dosadora de líquidos e sistemas de aquecimento com programação de rampas 
e patamares. 

Os efluentes do reator serão analisados em cromatógrafo para gases, acoplado em linha com 
a unidade reacional, equipado com detectores de condutividade térmica e de ionização de 
chama. Os resultados serão coletados em computador e processados em software específico 
para tratamento de dados cromatográficos. 
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Cronograma de atividade: 

 

 

Ano 1: 

- Cursar disciplinas do Programa de pós-graduação em Engenharia Química 

- Atualização do estado da arte. 

- Detalhamento das técnicas de preparação a serem utilizadas. 

- Preparação dos precursores e dos catalisadores. 

- Realizar exame de acompanhamento de tese. 

 

Ano 2: 

- Caracterização dos precursores e catalisadores. 

- Definição dos parâmetros operacionais para testes na unidade catalítica.  

- Testes reacionais (etapa 1): desempenho em função da temperatura de reação. 

- estes reacionais: comportamento ao longo do tempo de reação (testes de estabilidade). 

- Determinação de inter-relações entre propriedades texturais e físico-químicas e o 
desempenho catalítico. 

- Investigação dos catalisadores após reação para determinação de sinterização e deposição 
de carbono. 

- Realizar exame de qualificação de doutorado 

- Entrega do primeiro lote de catalisadores para aumento de escala e testes em veículos 
automotivos. 

 

Ano 3: 

- Reavaliação dos resultados obtidos à luz das premissas inicialmente estabelecidas. 

- Definição de mudanças nos processos de preparação e na composição dos novos 
catalisadores para otimização de desempenho. 

-Caracterização dos novos compostos. 
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- Testes reacionais (etapa 2): Segunda etapa de testes catalíticos. Desempenho em função da 
temperatura de reação. 

-Testes reacionais: comportamento ao longo do tempo de reação (testes de estabilidade). 

- Avaliação de resultados, através de análise comparativa entre compostos preparados e 
testados nas etapas 1 e 2. 

- Preparação e testes dos compostos otimizados. 

- Entrega de lote final de catalisadores. 

- Defesa da tese de doutorado. 

 

Referências Bibliográficas 

1 - SM de Lima, AM da Silva, LOO da Costa, Jose M. Assaf, LV Mattos, R Sarkari: Applied 
Catalysis B: Environmental, 2012 

2 - Batista, Marcelo S ; Santos, Rudye K S ; Assaf, E. M. ; Assaf, J. M.  ; Ticianelli, E. A.; 
Journal of Power Sources,  v. 124, n.1, p. 99-103, 2003. 

3 - Flávio L. S. Carvalho; Yvan J. O. Asencios; Jorge D.A.Bellido ; Elisabete M. Assaf. ;Fuel 
Processing Technology, v. 142, p. 182-191, 2016. 

4- Asencios, Yvan J. O.; Assaf, Elisabete M.; International Journal of Chemical Engeneering, 
v. 2018, p. 1-11, 2018. 

5 - Asencios, Yvan J.O. ; Rodella, Cristiane B. ; Assaf, Elisabete M.; catalysts. Applied 
Catalysis. B, Environmental, v. 132-133, p. 1-12, 2013. 

5 - S. Li, J. Gong, Chem. Soc. Rev. 43, 7245–56, 2014. 

7- F. Frusteri, S. Freni, L. Spadaro, V. Chiodo, G. Bonura, S. Donato, S.Cavallaro, Catal. 
Commun. 5, 611–615, 2004  

8 – Marcos, P. B.; Gouvêa, D.; Cerâmica, v. 50, n. 2004, p 38-42, 2004 

9 – Segal, D; Journal of Materials Chemistry, v. 7, n. 8,1297-1305, 1997  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D4Sign 838d71d3-d7bb-49fc-bcd9-9a639586f072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (X) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   18  (meses) Dedicação:     40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Preparação de catalisadores níquel/zircônia para produção de hidrogênio através de reforma 
a vapor de etanol em alta temperatura 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Hidrogênio pode ser obtido de etanol, matéria prima de origem renovável, de baixo impacto 
ambiental e de oferta abundante no Brasil1. Para equipamentos embarcados em veículos, a 
reforma a vapor de etanol parece ser a rota mais adequada, pois utiliza como reagentes etanol 
e água e pode-se aproveitar o calor gerado no motor a combustão para fornecer a energia 
necessária para que a reação ocorra. A reforma a vapor de etanol vem sendo estudada no 
Brasil desde 20032. 

Em condições apropriadas, a seguinte equação pode representar o processo de reforma: 

CH3CH2OH + 3H2O ↔ 6H2 + 2CO2     ∆H= 209 kJ.mol-1 

D4Sign 838d71d3-d7bb-49fc-bcd9-9a639586f072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Os catalisadores utilizados devem ser seletivos aos produtos desejados, estáveis nas 
condições operacionais a que são submetidos e economicamente viáveis quando se considera 
seu custo, tempo de vida e escala de produção. 

O níquel suportado em zircônia3,4,5 pode ser um catalisador adequado para a reação de 
reforma de etanol em altas temperaturas, porém deve ter formulação adequada para minimizar 
processos de desativação por sinterização e por deposição de carbono sobre os sítios ativos6,7.  

Estudos sobre a formulação do catalisador devem incluir métodos de preparação do suporte e 
do catalisador, bem como avaliar o efeito da adição de promotores de atividade, seletividade 
e estabilidade a estes compostos. 

4) Objetivos pretendidos: 

Visando o desenvolvimento de catalisadores a serem aplicados à produção de hidrogênio 
através de reforma a vapor de etanol, em condições de reação em altas temperaturas, as 
seguintes atividades serão desenvolvidas: 

- Estudo de processo para preparação de óxido de zircônio a ser empregado como suporte de 
catalisador. Inclui-se o estudo da inclusão de promotor que proporcione estabilidade de fase e 
formação de vacâncias na estrutura.  Outras características importantes que serão buscadas: 
área específica e porosidade adequadas, facilidade de reprodução, custo e adequabilidade do 
método para aumento de escala. 

- Estudo do método de incorporação de níquel ao suporte. Inclui determinação da quantidade 
ótima de metal a ser incorporado, obtenção de pequeno tamanho de partícula, distribuição 
homogênea do metal na superfície (dispersão), estabilidade nas condições reacionais. Será 
avaliada também a necessidade e adequação de incorporação de um segundo metal, em 
baixas concentrações, à matriz metal/suporte, visando aumento de resistência à formação de 
depósitos de carbono (coque). 

- Avaliação de desempenho dos catalisadores em condições severas de temperatura, em 
termos de atividade catalítica, seletividade ao produto desejado, estabilidade térmica e 
resistência à desativação. 

5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 

Etapas do trabalho e metodologia 

 

Numa primeira etapa, serão determinados o processo de preparação do suporte e os métodos 
de incorporação do precursor da fase ativa. O suporte óxido de zircônio será sintetizado pelo 
método de Pechini, a ser descrito em seguida. Para incorporação de níquel a este suporte, 
duas rotas serão avaliadas: inclusão da fase durante a síntese do suporte (método one pot) e 
impregnação da fase ativa em uma segunda etapa, sobre o suporte já estabilizado (processo 
de impregnação). 
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Síntese de óxido de zircônio  

 

O óxido de zircônio será preparado pelo método de Pechini8,9, que consiste na formação de 
quelatos contendo cátions metálicos pela formação de solução contendo um sal de zircônio 
(carbonato ou nitrato) e um ácido hidrocarboxílico (ácido cítrico, por ex.). A esta solução 
adiciona-se etilenoglicol. Aquecendo-se esta mistura por um tempo longo, geralmente 24h, 
ocorre a lenta formação de uma de resina polimérica. Esta resina será desidratada em estufa 
por pelo menos 12h. Em seguida, este composto é submetido à calcinação em duas etapas: a 
primeira a 500°C e a segunda em alta temperatura, acima de 700ºC, visando eliminação dos 
compostos orgânicos e cristalização do material.   

Quando necessário o estabilizador de fase do suporte é adicionado juntamente com o sal de 
zircônio, no início do processo de preparação. 

 

Incorporação de níquel 

 

Rota 1: método one pot 

Nesta rota, um sal de níquel (nitrato, cloreto, etc.) é adicionado juntamente com os demais 
reagentes na etapa inicial do processo, antes da formação da resina polimérica, executando-
se as etapas seguintes como já descritas. 

Este método tem como vantagem a formação de um composto homogêneo, com o níquel 
igualmente distribuído na matriz do suporte. Com desvantagem, parte do níquel presente no 
bulk do compósito estará inacessível aos reagentes no interior do reator, não participando do 
processo catalítico. 

 

 

Rota 2: impregnação  

 

Neste caso, após a preparação e estabilização do suporte através da calcinação, ele é levado 
a um recipiente contendo solução aquosa de um sal de níquel, aí permanecendo, em 
condições controladas de temperatura e agitação até que o solvente seja removido por 
evaporação. O processo de retirada do solvente pode ser auxiliado por redução da pressão 
interna do sistema de impregnação. A torta úmida resultante desta primeira etapa é levada à 
estufa para remoção da água remanescente, por pelo menos 12h e calcinada em mufla com 
injeção de ar seco, visando a formação de óxido de níquel impregnado na superfície do 
suporte. 

Este método tem como vantagem exposição quase completa de todo o níquel adicionado. Por 
outro lado, apresenta como desvantagem a dificuldade de se obter uma boa dispersão de 
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partículas pequenas deste metal sobre a superfície do suporte, principalmente para altas 
cargas de metal adicionado. 

 

Incorporação de promotor metálico 

 

A depender do desempenho dos catalisadores obtidos segundo as rotas acima descritas, um 
metal nobre poderá ser adicionado à matriz metal-suporte, em baixa concentração (entre 0,5 
e 1,5 %), para atuar como promotor de atividade. Neste caso, esta incorporação se dará 
sempre por uma etapa adicional de impregnação, num processo semelhante ao já descrito 
para incorporação de níquel. 

 

Ativação dos catalisadores 

 

Estes catalisadores serão ativos quando os metais presentes em sua superfície estiverem no 
estado reduzido. Para tanto, um processo de redução in situ é sempre executado antes do 
início dos testes catalíticos. 

 

Caracterização dos compostos obtidos 

 

Para identificar as características estruturais e morfológicas, bem como investigar as 
propriedades físico-químicas, as seguintes técnicas de caracterização serão aplicadas:  

- Fluorescência de raios X: para quantificar os elementos químicos presentes e assim 
determinar a composição real dos catalisadores. 

- Fisissorção de nitrogênio: para determinação de área superficial específica, volume de poros 
e distribuição de tamanhos de poros. 

- Difratometria de raios X: para análise estrutural dos catalisadores. 

- Redução a temperatura programada: para determinação das fases dos óxidos redutíveis 
presentes, bem como determinar as condições adequadas de redução dos metais à sua forma 
ativa.  

- Microscopias eletrônicas de varredura e transmissão com EDS acoplado: para estudo 
morfológico e estrutural da superfície dos catalisadores. O EDS fornecerá a composição 
superficial, bem como um mapa da distribuição destas partículas metálicas em regiões 
selecionadas da superfície. 

- Espectroscopia de infra-vermelho por refletância difusa (DRIFTS): para investigar possíveis 
interações entre sítios metálicos e moléculas reagentes durante o processo reacional. É útil 
também para determinar o caráter ácido/base da superfície, por adsorção de moléculas-sonda.  
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- Análises térmicas diferencial e gravimétrica: para determinar as temperaturas de 
transformações físicas e químicas que os compostos sofrerão durante os processos de 
calcinação.  

- Oxidação a temperatura programada: procedimento realizado com os compostos após os 
testes catalíticos para examinar a existência e quantificar depósitos de carbono formados 
durante a reação. 

 

Outras técnicas de caracterização: sempre que necessário, outras técnicas poderão ser 
aplicadas para elucidar dúvidas e direcionar procedimentos. Para isso, contamos com acesso 
a diversos laboratórios de São Carlos e região, bem como ao Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron (LNLS) localizado em Campinas. 

 

Testes na unidade reacional: 

 

Os testes de desempenho dos catalisadores serão realizados em unidade reacional composta 
por reator de leito fixo, controladores de pressão de gases, controladores de fluxo mássico de 
gases, bomba dosadora de líquidos e sistemas de aquecimento com programação de rampas 
e patamares. 

Os efluentes do reator serão analisados em cromatógrafo para gases, acoplado em linha com 
a unidade reacional, equipado com detectores de condutividade térmica e de ionização de 
chama. Os resultados serão coletados em computador e processados em software específico 
para tratamento de dados cromatográficos. 

 

Cronograma de atividade: 

 

 

Ano 1: 

- Cursar disciplinas do Programa de pós-graduação em Engenharia Química 

- Atualização do estado da arte. 

- Detalhamento das técnicas de preparação a serem utilizadas. 

- Preparação dos precursores e dos catalisadores. 

- Realizar exame de acompanhamento de tese. 

 

Ano 2: 
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- Caracterização dos precursores e catalisadores. 

- Definição dos parâmetros operacionais para testes na unidade catalítica.  

- Testes reacionais (etapa 1): desempenho em função da temperatura de reação. 

- estes reacionais: comportamento ao longo do tempo de reação (testes de estabilidade). 

- Determinação de inter-relações entre propriedades texturais e físico-químicas e o 
desempenho catalítico. 

- Investigação dos catalisadores após reação para determinação de sinterização e deposição 
de carbono. 

- Realizar exame de qualificação de doutorado 

- Entrega do primeiro lote de catalisadores para aumento de escala e testes em veículos 
automotivos. 

 

Ano 3: 

- Reavaliação dos resultados obtidos à luz das premissas inicialmente estabelecidas. 

- Definição de mudanças nos processos de preparação e na composição dos novos 
catalisadores para otimização de desempenho. 

-Caracterização dos novos compostos. 

- Testes reacionais (etapa 2): Segunda etapa de testes catalíticos. Desempenho em função da 
temperatura de reação. 

-Testes reacionais: comportamento ao longo do tempo de reação (testes de estabilidade). 

- Avaliação de resultados, através de análise comparativa entre compostos preparados e 
testados nas etapas 1 e 2. 

- Preparação e testes dos compostos otimizados. 

- Entrega de lote final de catalisadores. 

- Defesa da tese de doutorado. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 ( X ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:    20 (meses) Dedicação:     8 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

 Desenvolvimento de catalisadores para a reforma oxidativa do etanol em reatores monolíticos 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este projeto de pesquisa irá desenvolver um catalisador para produção de gás de síntese a partir da reforma 
oxidativa do etanol usando reatores monolíticos.  
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4) Objetivos pretendidos: 

Este projeto de pesquisa tem por objetivos desenvolver um catalisador monolítico para produzir gás de síntese a 
partir da reforma oxidativa do etanol. 

5) Plano de trabalho  

 
5.1- Revisão do estado da arte sobre a produção de gás de síntese a partir do etanol utilizando reatores 
monolíticos, através de buscas em bases científicas e de patentes.  

5.2- Preparação dos catalisadores em pó; 

5.3- Caracterização dos catalisadores em pó; 

5.4- Testes dos catalisadores na reforma oxidativa do etanol; 

5.5- Caracterização dos catalisadores usados e seleção do melhor catalisador em pó; 

5.6- Preparo do catalisador monolítico através da impregnação do monolito metálico com o catalisador em 
pó desenvolvido; 

5.7- Teste do catalisador monolítico na reação de reforma oxidativa do etanol e avaliação do seu 
desempenho; 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 ( x ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       30 (meses) Dedicação:     4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 
Catalítica Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Análises de Eficiência Energética de um Motor a Combustão com Sistema de Enriquecimento por Hidrogênio 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

O professor bolsista tem como currículo, a orientação de um grupo de TCC com o mesmo tema: uso de 
hidrogênio obtido por reforma em motores flex. 

Como Auxiliar de Pesquisas, a proposta é dar continuidade ao projeto atuando no gerenciamento, orientação e 
acompanhamento dos bolsistas de Iniciação Científica e mestrandos na área de simulação de motores de 
combustão interna, dinâmica dos fluidos computacional e dinâmica veicular com os softwares da AVL. Também 
atuará no projeto e dimensionamento dos componentes a serem projetados para adaptação aos motores de 
combustão interna a serem testados. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Participação no direcionamento das pesquisas e simulações de todos os participantes deste projeto, de forma a 
realizar pesquisas com metodologia científica, focadas nos fenômenos que conduzem para a máxima eficiência 
energética, mas com base no que a indústria está disposta a investir na implementação do sistema. 

5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
 

Organização de uma base de dados comum a todos os participantes para que os projetos dos catalisadores 
sejam dimensionados para as mesmas condições operacionais geradas pela simulação dos motores 
selecionados para o estudo. 

Treinamento e orientação dos alunos nas simulações da combustão nos motores a serem realizadas com os 
softwares da AVL. Serão obtidas as vazões, composição, temperatura dos gases de exaustão para o 
dimensionamento dos catalisadores. 

A simulação do catalisador será feita do software Aspen, disponível na FEI. A partir da vazão, simularemos a 
reforma de combustível e determinaremos o poder calorífico dos gases resultantes, que serão resfriados e 
direcionados ao coletor de admissão do motor a combustão interna. 

As simulações vão direcionar o projeto dos catalisadores a serem desenvolvidos na INT. que devem caminhar 
em sincronia para que possamos comparar as tecnologias e avaliar as vantagens e desvantagens de cada 
tecnologia. 

Enquanto isso, na bancada dinamométrica da UFMG serão realizados ensaios com gases sintetizados 
conforme composição gerada pelas simulações e projetos. 

Com a fabricação dos catalisadores, será possível dimensionar os componentes necessários para adaptação 
ao motor monocilíndrico a ser ensaiado em bancada de dinamômetro na UFMG. 

O professor será responsável pela consolidação de todos os relatórios parciais e finais de toda a equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 
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 Trimestres 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análises das Revisões bibliográficas             

Digitalização do motor e componentes             

Orientação Simulações AVL Boost e Aspen             

Consolidação dos relatórios parciais             

Definição do projeto de novos componentes             

Fabricação dos novos componentes             

Preparação dos roteiros de testes do motor             

Calibração Injeção, Ignição, ...             

Pesquisa e desenvolvimento             

Análise dos resultados             

Consolidação dos relatórios finais             
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Estabelecimento de critérios de controle do divisor de fluxo entre a injeção de combustível e o reformador.  

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido: Estabelecer uma instrumentação para realizar o controle do divisor 
de fluxo de etanol para o reformador e para a injeção eletrônica visando a operação do reformador embarcado 
no motor.  

4) Objetivos pretendidos: 

Projeto do controlador do reformador e da instrumentação (válvulas e sensores) para uso acoplado em 

 motor a combustão. 
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5) Plano de trabalho  

 

1. Avaliação dos resultados obtidos em outras etapas do projeto 

2. Estabelecimento de critérios de projeto.  

3. Modelagem do controle do processo de reforma. 

4. Teste em motor 

5. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Estudo da formação de carbono dentro do reator de reforma. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:  

 Serão estudadas condições a formação de coque dentro do reformador em condições termodinâmicas 
favoráveis a essa formação. O efeito da temperatura e da relação molar etanol água e gasolina será avaliado. 
O estudo será realizado com um catalisador comercial construído para uma granulometria adequada e 
submetido a condições de temperatura e excesso molar de água que favoreça a formação de carbono. 

4) Objetivos pretendidos: 

Estudar o efeito da formação de carbono no reformador usando misturas de etanol, água e gasolina. 
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5) Plano de trabalho  

 

1. Definição dos materiais a serem testados.  

2. Conformação, moagem e classificação. 

3. Montagem do reator e processo catalítico. 

4. Ensaios de reforma em temperaturas próximas as que serão usadas no projeto, usando várias 

misturas de água, etanol e gasolina visando formar carbono e verificar as consequências dessa 

formação. 

5. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

 

Efeito do excesso molar de água na reação de reforma de etanol no desempenho do reator de reforma de 
etanol usando catalisador comercial. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:  

O efeito do excesso molar de etanol será estudado na reação de Reforma de etanol usando um catalisador 
comercial utilizado na reforma de metano. Um catalisador comercial ser adquirido no mercado, moído para 
uma determinada granulometria, colocado no reator e será testado em temperatura próxima a de projeto do 
reformador para verificar o desempenho da reação. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Estudar o efeito do excesso molar de água no desempenho do reformador de etanol.  

 

5) Plano de trabalho  

 

1. Definição dos materiais a serem testados.  

2. Conformação, moagem e classificação. 

3. Montagem do reator e processo catalítico. 

4. Ensaios de reforma em temperaturas próximas as que serão usadas no projeto, usando várias 

misturas de água e etanol. 

5. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Efeito da granulometria do catalisador no desempenho do reator de reforma de etanol usando catalisador 
comercial. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:  O efeito da granulometria será estudado na reação de reforma       

           De etanol usando um catalisador comercial utilizado na reforma de metano. Um catalisador comercial será 
comprado e moído em várias granulometrias determinar a melhor granulometria compromisso entre tamanho de                     
p      partícula e perda de carga. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Estudar o efeito da granulometria do catalisador no desempenho do reformador.  

 

5) Plano de trabalho  

 

1. Definição dos materiais a serem testados.  

2. Conformação, moagem e classificação. 

3. Montagem do reator e processo catalítico. 

4. Ensaios de reforma em temperaturas próximas as que serão usadas no projeto 

5. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Estudo das propriedades termodinâmicas de soluções contendo etanol, água e gasolina. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:   

Serão estudadas propriedades termodinâmicas em misturas de e etanol, água e gasolina 

4) Objetivos pretendidos: 

Verificar como as misturas de combustíveis se comportarão dentro dos vaporizadores para que sejam 
estabelecidas estratégias de vaporização.  
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5) Plano de trabalho  

 

1. Definição das composições das misturas a serem avaliadas. 

2. Medidas de velocidade do som, densidade, viscosidade, curva de destilação e propriedades de 

equilíbrio de fases de sistemas contendo água, etanol e gasolina 

3. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral:  

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Projeto do trocador de calor embarcado dentro do coletor de escape. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:  

 Será realizado um projeto de trocador de calor para o reformador de etanol embarcado.  

4) Objetivos pretendidos: 

A partir de uma pré-seleção de ligas metálicas viáveis de serem utilizadas como reformador do reator. Será 
realizado o projeto usando modelos de troca e calor e dados de disponibilidade de entalpia.  
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5) Plano de trabalho 

 

1. Seleção de ligas metálicas 

2. A base do projeto será a de reformadores existentes em indústrias petroquímicas. 

3. Projeto de trocador de calor que inclui a vaporização do combustível, o aquecimento até a 

temperatura da reação de reforma e a manutenção da reação endotérmica.  

4. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (x) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   24 (meses) Dedicação:  40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Estudo de ligas metálicas para o reator do reformador embarcado. 

3)     Resumo do trabalho a ser desenvolvido:  Serão selecionadas ligas metálicas viáveis de serem utilizadas 
como tubo do reator de reforma a ser instalado dentro do coleto de escape. 

4) Objetivos pretendidos: 

Selecionar uma ou mais ligas metálicas viáveis de serem utilizadas no tubo do reator que tenham  
características de condutividade térmica e que não sofram corrosão por metal durante o uso. 
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5) Plano de trabalho  

 

1. Seleção de ligas metálicas 

2. Compra de corpos de prova 

3. Teste em reação de reforma  

4. Avaliação dos resultados. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG ( x ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       24 (meses) Dedicação:     40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 
Catalítica Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Análises Fluido Dinâmicas e Desempenho de Motor a Combustão com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido 
por Reforma Catalítica  

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Realização de análises fluido dinâmicas, térmicas e simulação de desempenho do motor utilizando os softwares 
da AVL. Serão gerados os dados para alimentar o software Aspen para simulação do catalisador. A partir dos 
resultados obtidos, realizar o projeto dos componentes para adaptação ao motor. Caso o catalisador esteja 
pronto, acompanhar os testes no dinamômetro de motor monocilíndrico da UFMG para validação 
experimental. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Com base em ampla pesquisa sobre o tema, realizar simulações de motor de combustão interna e fluido 
dinâmicas para garantir a estabilidade operacional do catalisador para os diferentes regimes de utilização de 
um veículo.  

Participar no projeto dos componentes necessários para a adaptação no motor. 

Avaliar a eficiência energética através do sistema de enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma 
catalítica embarcada. 

 

5) Plano de trabalho  

 

O candidato participou de grupo de TCC, onde o tema é o mesmo da presente proposta. 

No primeiro ano, dedicará às disciplinas do mestrado, mas paralelamente realizará pesquisas para verificar o 
estado da arte sobre os efeitos no motor, com ênfase em redução de consumo e emissões de poluentes. 

No segundo ano, fará a integração das simulações do motor realizadas pelos graduandos no software AVL 
Boost com o software Aspen em sintonia com os projetos em andamento na INT. 

Atuará na especificação e no projeto dos novos componentes para que o catalisador integre ao motor de 
forma a garantir a máxima temperatura possível. 

Para os ensaios do motor em dinamômetro, será emitido um relatório detalhado sobre as características dos 
gases de exaustão antes e após o catalisador em 9 condições de carga e rotação, que melhor representam o 
ciclo de consumo de combustível adotado pelo INMETRO, o FTP75. Com base nesse relatório, será 
encomendados cilindros com gases sintetizados com a mesma composição para a realização dos ensaios em 
dinamômetro. Caso os catalisadores estejam operacionais e dentro das expectativas antes dos 24 meses de 
vigência do programa de mestrado, haverá a possibilidade e incluir os resultados obtidos. 
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  Trimestres 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cursar disciplinas do mestrado         

Pesquisas e revisão bibliográfica         

Simulações AVL Boost e Aspen         

Elaboração de relatório parcial         

Projeto de novos componentes         

Fabricação dos novos componentes e gases         

Preparação bancada dinamométrica         

Ensaios: calibração Injeção, Ignição, ...         

Análise dos resultados         

Elaboração do relatório final          
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG ( ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (X) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   20 (meses) Dedicação:  4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Desenvolvimento do reformador de etanol para ser utilizado na Reforma embarcada.  

3)  Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

 O trabalho será o de integrar as equipes, elaborar especificações e acompanhar as compras e instalações dos 
equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto. Orientar mestrados da FEI. Realizar reuniões. 
Acompanhar o andamento do cronograma. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Desenvolvimento de um protótipo de reformador embarcado a partir dos dados gerados por outras equipes  

do projeto. 

 

5) Plano de trabalho  

 

1. Estabelecimento de critérios de projeto. 

2. Reuniões para alinhar os objetivos. 

3. Acompanhar o andamento do projeto. 

4. Orientar mestrados. 

5. Realizar ensaios de desempenho do reformador embarcado. 

6. Avaliação dos resultados. 

7. Elaboração de relatórios 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

( x ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       24 (meses) Dedicação:     20 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 
Catalítica Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Modelos de Combustão e Simulações de um Motor de Ignição por Centelha com Sistema de Enriquecimento 
por Hidrogênio 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este aluno será responsável pelo estudo aprofundado dos modelos de combustão do software AVL Boost, para 
determinação do melhor modelo para a simulação do uso da combustão com hidrogênio nas diferentes 
condições de carga do motor. Os modelos de formação de poluentes também serão estudados para verificar se 
os resultados são aplicáveis ao nosso caso. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Como o processo de reforma envolve uma mistura de combustíveis, o objetivo é estudar profundamente o 
algoritmo para que possamos ter maior realismo nas simulações. 

5) Plano de trabalho  

 

O projeto começa com ampla revisão bibliográfica sobre modelos combustão em motores de ignição por 
faísca disponíveis no software AVL Boost. 

Elaboração de tutorial para futuros projetos de simulação de motores. 

Simulações em condições operacionais que correspondam aos mais relevantes no teste de consumo FTP75, 
utilizado pelo INMETRO. 

Relatório com propriedades e vazões dos gases e combustíveis em todas as condições para que possam ser 
realizadas as simulações e dimensionamento do catalisador. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

( x ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       24 (meses) Dedicação:     20 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 
Catalítica Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Simulações de Veículo Flex Fuel Equipado com Sistema de Enriquecimento por Hidrogênio 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este aluno será responsável pelo estudo aprofundado do software AVL Cruise, para determinação da melhor 
configuração para a simulação de consumo de combustível e emissão de poluentes de um veículo Flex com 
enriquecimento por hidrogênio. 

4) Objetivos pretendidos: 

O objetivo é estudar profundamente o software AVL Cruise e demonstrar a redução de consumo de um veículo 
operando com etanol e com gasolina em diferentes proporções e as emissões de poluentes com uso de 
hidrogênio e outros gases obtidos por reforma catalítica. 
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5) Plano de trabalho  

 

O projeto começa com ampla revisão bibliográfica sobre modelos de dinâmica veicular do software AVL 
Cruise.  

Elaboração de tutorial para futuros projetos de simulação de motores. 

As simulações serão realizadas com base em um veículo Flex com injeção direta de combustível 
sobrealimentado existente no mercado nacional, em condições operacionais que correspondam aos mais 
relevantes no teste de consumo FTP75, utilizado pelo INMETRO. 
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

( x ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       24 (meses) Dedicação:     20 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma 
Catalítica Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Simulações de Catalisador para Reforma de Etanol e Gasolina Aplicado a um Motor de Ignição por Centelha 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este aluno será responsável pelo estudo aprofundado do software Aspen, para simulação do processo de 
reforma catalítica de combustível em hidrogênio, com base nos resultados obtidos pelos outros alunos 
graduandos, que farão a simulação do motor no software AVL Boost. 

4) Objetivos pretendidos: 

O objetivo é realizar simulações no software Aspen para auxiliar de forma interativa na simulação dos motores 
e fornecer subsídios para o projeto dos catalisadores a serem construídos. 
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5) Plano de trabalho  

 

O projeto começa com ampla revisão bibliográfica sobre as várias maneiras de realizar a reforma do etanol e 
gasolina para hidrogênio, com ênfase nos projetos a serem desenvolvidos na INT. 

Elaboração de tutorial para futuros projetos de simulação de catalisadores de reforma. 

Simulações em condições operacionais que correspondam aos mais relevantes no teste de consumo FTP75, 
utilizado pelo INMETRO. 

Relatório com propriedades e vazões dos gases e combustíveis em todas as condições para que possam ser 
realizadas as simulações do motor e dimensionamento do catalisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D4Sign 838d71d3-d7bb-49fc-bcd9-9a639586f072 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG ( x ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 (  ) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:       24 (meses) Dedicação:     40 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma Catalítica 
Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa:  Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Análises Fluido Dinâmicas e Desempenho de Motor a Combustão com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido 
por Reforma Catalítica  

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Realização de análises fluido dinâmicas, térmicas e simulação de desempenho do motor utilizando os softwares 
da AVL. Serão gerados os dados para alimentar o software Aspen para simulação do catalisador. A partir dos 
resultados obtidos, realizar o projeto dos componentes para adaptação ao motor. Caso o catalisador esteja 
pronto, acompanhar os testes no dinamômetro de motor monocilíndrico da UFMG para validação 
experimental. 
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4) Objetivos pretendidos: 

Com base em ampla pesquisa sobre o tema, realizar simulações de motor de combustão interna e fluido 
dinâmicas para garantir a estabilidade operacional do catalisador para os diferentes regimes de utilização de 
um veículo.  

Participar no projeto dos componentes necessários para a adaptação no motor. 

Avaliar a eficiência energética através do sistema de enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma 
catalítica embarcada. 

 

5) Plano de trabalho  

 

O candidato participou de grupo de TCC, onde o tema é o mesmo da presente proposta. 

No primeiro ano, dedicará às disciplinas do mestrado, mas paralelamente realizará pesquisas para verificar o 
estado da arte sobre os efeitos no motor, com ênfase em redução de consumo e emissões de poluentes. 

No segundo ano, fará a integração das simulações do motor realizadas pelos graduandos no software AVL 
Boost com o software Aspen em sintonia com os projetos em andamento na INT. 

Atuará na especificação e no projeto dos novos componentes para que o catalisador integre ao motor de 
forma a garantir a máxima temperatura possível. 

Para os ensaios do motor em dinamômetro, será emitido um relatório detalhado sobre as características dos 
gases de exaustão antes e após o catalisador em 9 condições de carga e rotação, que melhor representam o 
ciclo de consumo de combustível adotado pelo INMETRO, o FTP75. Com base nesse relatório, será 
encomendados cilindros com gases sintetizados com a mesma composição para a realização dos ensaios em 
dinamômetro. Caso os catalisadores estejam operacionais e dentro das expectativas antes dos 24 meses de 
vigência do programa de mestrado, haverá a possibilidade e incluir os resultados obtidos. 
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  Trimestres 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cursar disciplinas do mestrado         

Pesquisas e revisão bibliográfica         

Simulações AVL Boost e Aspen         

Elaboração de relatório parcial         

Projeto de novos componentes         

Fabricação dos novos componentes e gases         

Preparação bancada dinamométrica         

Ensaios: calibração Injeção, Ignição, ...         

Análise dos resultados         

Elaboração do relatório final          
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2  (X) PDT3 (  ) COA (  ) COG 

 

Duração da bolsa:   20 (meses) Dedicação:  4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência Energética em Motores Flex com Enriquecimento de Hidrogênio Obtido por Reforma Catalítica 
Embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2)   Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Sistema de aquecimento indireto do reformador pelos gases de combustão 

 

Objetivos pretendidos:  

Desenvolver um sistema eficiente de aquecimento do reformador para a produção de hidrogênio. 
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Plano de trabalho 

Nos veículos abastecidos a gasolina e/ou etanol, mais de 62% da energia do combustível é perdida no motor de 
combustão interna (MCI). Motores de combustão interna são muito ineficientes na conversão da energia 
química do combustível para energia mecânica.  

A proposta deste estudo é desenvolver sistema para aquecimento do reformador a ser instalado na saída dos 
gases de combustão. 

 

Metodologia:  

 Simulação do sistema utilizando software da AVL 
 Desenvolvimento de modelos 
 Desenvolvimento de protótipos 

o Trocadores de calor em sistema de sais fundidos 
o Trocadores de calor serpentina, conectados externamente em forma de serpentina 
o Tracadores de calor aletados 
o Trocadores de calor internos. 

 

Principais parâmetros: 

(1) garantir a temperatura de operação ao reformador 
(2) Rápida resposta térmica à demanda de operação 
(3) Sistema robusto 
(4) Resistente a oxidação em operação a altas temperaturas 

 

Nesse sentido, propõe-se estudar alternativas para atingir a essas condições operacionais. Entre as alternativas, 
pretende-se avaliar os sistemas de aquecimento de ar passivo e forçado.  
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Plano de Atividades para Bolsistas 

Escolha o nível de bolsa pretendido (somente uma opção por formulário) seguindo a tabela de 
bolsas do Manual de Operações: 

(  ) BG (  ) BM (  ) BD (  ) BPD (  ) AT1 (  ) AT2 

 

(  ) AP1 (  ) AP2 (  ) PDT1 (  ) PDT2 ( X ) PDT3 (   ) COA (   ) COG 

 

Duração da bolsa:    6 (meses) Dedicação:      4 (horas/semana) 

 

 1) Dados do Projeto a que se vincula a bolsa 

Título: Eficiência energética em motores flex com enriquecimento de hidrogênio obtido por reforma catalítica 
embarcada 

Coordenador Geral: Ricardo Belchior Torres 

ICT/Empresa: Centro Universitário FEI 

 

2) Título do plano de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) bolsista: 

Controle de qualidade de combustíveis por refratometria. 

3) Resumo do trabalho a ser desenvolvido: 

Este plano de trabalho propõe-se a desenvolver um dispositivo óptico baseado em óptica difrativa para a 
medição de índices de refração de combustíveis com alta precisão, sensibilidade e acurácia. 

4) Objetivos pretendidos: 

- Orientar grupo de pesquisa do projeto sob os aspectos científicos e administrativos;  

- Planejar, atribuir e acompanhar as atividades previstas no projeto, de acordo com os planos de atividades 
individuais; 
- Garantir que o projeto seja concluído no prazo estipulado e cumprido dentro do planejamento proposto, 
atingindo os objetivos propostos. 
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5) Plano de trabalho (inclua a metodologia, as atividades e o cronograma de execução de atividades a 
serem desempenhadas pelo bolsista em consonância com o Anexo VIII - Planilha de Atividades). 
 

Metodologia 

Na presente proposta, uma rede de difração por reflexão é imersa no líquido teste dentro de uma célula de 
vidro cilíndrica e é iluminada por um laser He-Ne. O plano da rede coincide com o eixo de simetria do cilindro. 
Portanto, um feixe de luz que incide normalmente sobre a célula de teste é difratado e emerge da célula sem 
sofrer nenhum desvio por refração nas suas paredes de vidro. O ângulo de difração de primeira ordem é 
determinado com a ajuda de uma câmera CCD. Medindo o ângulo do feixe difratado, o índice de refração do 
líquido pode ser facilmente determinado. Dentro da célula, a rede pode ser girada por um goniômetro.  

As lentes garantem a formação de um spot ou de uma faixa bem estreita no sensor CCD. O suporte da lente junto 
à câmera CCD é movido por um transladador micrométrico para ajustar a distância entre ela e a célula. Uma 
característica interessante da configuração óptica usada neste trabalho reside no fato de que o ângulo de 
difração - e portanto, o índice de refração - pode ser determinado em tempo real. Isso permite avaliar a evolução 
temporal do índice de refração da amostra em processos transientes. Este exemplo mostra o deslocamento do 
spot e, portanto, a variação do índice de refração à medida que a temperatura do líquido varia. Desta forma, 
propriedades como o comportamento do líquido durante uma reação química podem ser monitoradas, bem 
como coeficientes de difusão de uma mistura podem ser determinados. 

 

Atividades 

Desenvolvimento e construção de um refratômetro difrativo na FEI; 
- Aprimoramento da técnica para a obtenção de medidas com precisão 10-5;   
- Medidas de índice de refração de combustíveis com a finalidade de avaliar a sua qualidade e pureza; 
- Desenvolvimento e construção de um dispositivo para a monitoração e controle de reações químicas; 
- Engajamento de estudantes de iniciação científica e de pós-graduação no desenvolvimento do projeto; 
- Criação de um grupo de estudo e desenvolvimento de óptica para ensaios não destrutivos.  
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08 Mar 2021, 15:57:40
Lista de assinatura iniciada por ROTA2030 - FUNDEP (Conta 7a3fd889-3a04-42c7-b52c-b3255e097a84). Email:
rota2030@fundep.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-08T15:57:40-03:00

08 Mar 2021, 16:04:13
IEDA MARIA VIEIRA CAMINHA Assinou - Email: ieda.caminha@int.gov.br - IP: 200.20.196.226 (nat.int.gov.br porta:
36944) - Documento de identificação informado: 529.908.427-72 - DATE_ATOM: 2021-03-08T16:04:13-03:00

08 Mar 2021, 16:08:33
BENJAMIN RODRIGUES DE MENEZES Assinou (Conta dc78bbae-770d-4f4a-99c7-c57846c5584d) - Email:
diretor@fco.org.br - IP: 150.164.53.53 (150.164.53.53 porta: 55180) - Documento de identificação informado:
265.265.066-15 - DATE_ATOM: 2021-03-08T16:08:33-03:00

08 Mar 2021, 16:52:16
THEODORO PAULO SEVERINO PETERS Assinou - Email: thpeters@fei.org.br - IP: 186.238.15.162
(186-238-15-162.customer.tdatabrasil.net.br porta: 35446) - Documento de identificação informado:
000.021.168-04 - DATE_ATOM: 2021-03-08T16:52:16-03:00

08 Mar 2021, 16:58:08
SABRINA BORGES DE ABREU SCORVO Assinou como testemunha (Conta 907cd691-43bc-4e14-bff5-
e403878e644f) - Email: sabrinaabreu@fundep.com.br - IP: 177.182.147.43 (b1b6932b.virtua.com.br porta: 20112)
- Geolocalização: -19.8392014 -43.9840399 - Documento de identificação informado: 063.931.216-02 -
DATE_ATOM: 2021-03-08T16:58:08-03:00

08 Mar 2021, 17:04:46
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA Assinou (Conta 3aaf3b7d-94fc-4a8d-960e-a2d2db8de082) - Email:
chefia@gabinete.ufmg.br - IP: 201.80.92.113 (c9505c71.virtua.com.br porta: 63868) - Documento de identificação
informado: 452.170.336-49 - DATE_ATOM: 2021-03-08T17:04:46-03:00

08 Mar 2021, 17:19:01
RICARDO BELCHIOR TORRES Assinou como testemunha - Email: belchior@fei.edu.br - IP: 200.232.90.170
(200-232-90-170.customer.tdatabrasil.net.br porta: 52212) - Documento de identificação informado:
102.219.428-31 - DATE_ATOM: 2021-03-08T17:19:01-03:00

08 Mar 2021, 17:29:28
GUSTAVO HENRIQUE BOLOGNESI DONATO Assinou - Email: gdonato@fei.edu.br - IP: 200.173.161.58
(200.173.161.58 porta: 2998) - Documento de identificação informado: 226.022.858-54 - DATE_ATOM:
2021-03-08T17:29:28-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-19.8392014 -43.9840399
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08 Mar 2021, 18:24:25
JAIME ARTURO RAMIREZ Assinou (Conta 9ffe304d-fd4d-4ffc-a6bd-3cfa2cb8f1f4) - Email:
presidencia@fundep.com.br - IP: 201.17.211.255 (c911d3ff.virtua.com.br porta: 41116) - Documento de
identificação informado: 554.155.556-68 - DATE_ATOM: 2021-03-08T18:24:25-03:00

08 Mar 2021, 22:05:19
JOSE EDUARDO SABÓ Assinou - Email: JESabo@sabo.com.br - IP: 177.116.245.20
(177-116-245-20.user.vivozap.com.br porta: 5496) - Documento de identificação informado: 039.215.098-07 -
DATE_ATOM: 2021-03-08T22:05:19-03:00

09 Mar 2021, 08:32:59
ALYSSON GUALBERTO ANICETO Assinou - Email: alysson.aniceto@avl.com - IP: 189.100.75.78
(bd644b4e.virtua.com.br porta: 55982) - Documento de identificação informado: 256.950.938-80 - DATE_ATOM:
2021-03-09T08:32:59-03:00

09 Mar 2021, 10:31:33
FLAVIO BARBOSA TOLEDO Assinou - Email: flavio@facc10.org.br - IP: 189.122.168.222 (bd7aa8de.virtua.com.br
porta: 64242) - Geolocalização: -22.9615179 -43.2160063 - Documento de identificação informado:
350.604.504-06 - Assinado com EMBED - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-03-09T10:31:33-03:00

09 Mar 2021, 10:56:31
FRANCISCO ROBERTO LEONARDO Assinou - Email: dirgeral@facc10.org.br - IP: 189.60.18.206
(bd3c12ce.virtua.com.br porta: 21838) - Geolocalização: -22.9518132 -43.184392599999995 - Documento de
identificação informado: 386.665.457-04 - Assinado com EMBED - Token validado por email - DATE_ATOM:
2021-03-09T10:56:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):39e0da660f7d2edd3747f9a1e32579d4a625c616e99583685e4d0b107ed75ed5
(SHA512):0febd649578051338704934534d936890e121bbbfb2ade0622e95b9294e226d150a8c64f1402f9a4eb7efa486f93223acf1c7b8d140985456709701e59c1fd66

Hash dos documentos anexos
Nome: 04 - Anexo I Plano de Trabalho.pdf
(SHA256):461e15117047374bc91eadc13813e810d83d8265c34f42ea73cb7676e942c871
(SHA512):e7d06d888ece29c8c8baff1e1db29ed5cda47873476caf58c6e34b491c23f62eed5189f277d35e6393af59c5137a55e15fd31b90e498b28cee4e0858395cbc4c

Nome: 04 - Anexo II Planilha orçamentária.pdf
(SHA256):bb4021c99165c1f5eff22d06506f0cc0b83420bda03ac82dafaf7549032d2a07
(SHA512):af2d2219d78a6070190dcbf58d60329f8d385405288af6bd8b6c9ac2ad971c61c2801e7e45120de94137214710ff303ec1985538ebbdcc1bea41379aae4d43e3

Nome: 04 - Anexo III Planilha de Atividades.pdf
(SHA256):3138071d2dcf7aea4abcba4861ec39a7a58c4f61c6499a0edeefc1941737381a
(SHA512):2d8cb3ae938c480df0efec23957f383952427637d724adc2057b3653e3831694eba0eb8f3acda2e7120d9786f1c2552b24212e2d5fac8472120b7cccd4e8210b

Nome: 04 - Anexo IV Plano de trabalho dos bolsistas.pdf
(SHA256):22a9807c1ea8dde14651f27a09f247afc074f56b9a88c268d9cda5b16b8e3c0b
(SHA512):406623fba0d171e2bca265a2184f78e01cdefa9f18403d5739b2c04a884b022d33d04d72836e647e701bb7ad96f096ef2b46b3eae6ef6970c0e19b4f73453531

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-22.9615179 -43.2160063
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9518132 -43.184392599999995
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