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RESUMO
MASCHIO, L.J. Desenvolvimento e otimização de materiais
hipergólicos para aplicação em motores foguete. 2017. 133p. Tese
(Doutorado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo, Lorena, 2017.
Nas últimas décadas, tem havido um crescente interesse pelo desenvolvimento de novos sistemas propulsivos que permitam conciliar baixo custo,
reduzido impacto ambiental, menor tempo de desenvolvimento e maior
segurança de operação. Dentro deste contexto, este trabalho teve como
objetivo o desenvolvimento de um combustı́vel para motor foguete, com
baixa toxicidade e elevada densidade de empuxo, à base de etanol e monoetanolamina catalisada com diferentes materiais catalı́ticos e hipergólico
com o peróxido de hidrogênio (H2 O2 ). Primeiramente, foi desenvolvido
um sistema para concentração do H2 O2 . Paralelamente, foram estudados
os fatores fı́sicos e quı́micos que influenciam o tempo de indução do
par hipergólico e elaborado um programa experimental para avaliar a
velocidade de ignição dos diferentes combustı́veis preparados a partir da
dissolução de catalisadores em monoetanolamina. Dentre os materiais
catalı́ticos testados o nitrato de cobre foi aquele que apresentou o melhor
desempenho. A proporção dos constituintes do combustı́vel, ideal, foi de
61,0% de monoetanolamina e 30,1% de etanol e 8,9% de Cu(N O3 )2 .3H2 O
em massa. Finalmente, os resultados analı́ticos e experimentais geraram
informações para a fabricação e testes de um propulsor de 50 N de empuxo teórico, operando com este combustı́vel e com H2 O2 90% como
oxidante. Este estudo mostrou que a adição de etanol ao sistema reduz,
significativamente, o atraso de ignição e aumenta o impulso especı́fico do
sistema. O custo destes propelentes é bem inferior àqueles empregados
tradicionalmente em propulsão e o desempenho bastante similar, não
sendo, entretanto, agressivos ao meio ambiente.
Palavras-chave: Peróxido de hidrogênio. Etanol. Monoetanolamina.
Green propellants.

ABSTRACT

MASCHIO, L.J. Development and optimization of hypergolic
materials for use in rocket engines. 2017. 133p. Thesis (Doctoral of
Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo,
Lorena, 2017.
In recent decades, interest in development of new propulsion systems has
grown. The new systems reconcile low cost, reduced environmental impact,
quick development, and safer operation. The objective of this study was to
develop a rocket fuel that was not highly toxic and had high thrust density.
The fuel is based on ethanol and monoethanolamine; Different catalysts
and hypergolic materials were used with hydrogen peroxide (H2 O2 ). While
an H2 O2 concentration system system was developed, the physical and
chemical factors that influenced the induction time of hyperbolic pairs
were studied and an experimental program was developed that would
evaluate the ignition speed of different catalysts that were dissolved in
monoethanolamine. Copper nitrate was the best catalyst of those tested.
The ideal ratio of fuel components was 61.0% monoethanolamine to 30.1%
ethanol to 8.9% Cu(N O3 )2 .3H2 O by mass. Finally, the experimental and
analytical results generated the information needed for manufacture and
testing of the thruster. The thruster could theoretically generate 50 N
of thrust using the ideal fuel and 90% H2 O2 as an oxidant. This study
showed that adding ethanol to the system significantly reduced ignition
delay and increased the system’s specific thrust. This fuel costs much less
that those that are normally used in rockets and the performance if very
similar. In addition, it causes less damage to the environment.

Keywords: Hydrogen peroxide. Ethanol. Monoethanolamine. Green
propellants.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Considerações Iniciais

Os satélites artificiais são objetos de fundamental importância em
diversas áreas, tais como: telecomunicação, militar, experimento cientı́fico,
meteorologia e sensoriamento remoto. Os satélites são equipados com
sistemas de propulsão que podem utilizar diferentes fontes de energia,
dentre elas, energia das ligações quı́micas moleculares, energia elétrica
armazenada em baterias ou proveniente de painéis solares, energia nuclear
de reações de fissão nuclear e energia do decaimento de radioisótopos. Dentre esses tipos apresentados destacam-se os sistemas de propulsão quı́mica
(que utilizam a energia das ligações quı́micas) (SUTTON; BIBLARZ,
2001; BATONNEAU et al., 2014).
Sistemas de propulsão quı́mica de motores de foguetes utilizam
reações de decomposição ou combustão de propelentes lı́quidos ou sólidos
para produzir o empuxo. Os propelentes lı́quidos mais empregados atualmente em aplicações espaciais são a hidrazina e seus derivados como
combustı́vel, e o tetróxido de nitrogênio como oxidante. No entanto, todos
estes propelentes são importados, extremamente caros, tóxicos e suspeitos
de carcinogenicidade.
Na última década, em função da crescente preocupação quanto
à segurança ambiental, tem sido despertado um grande interesse por
propelentes lı́quidos estocáveis e não tóxicos. O peróxido de hidrogênio
(H2 O2 ) é um dos mais importantes candidatos para aplicação como
oxidante em sistemas propulsivos limpos (não tóxicos) e de baixo custo.
Infelizmente, a escolha de um combustı́vel para fazer um par com o H2 O2
não é tão simples. Alguns fatores devem ser levados em consideração na
escolha destes propelentes, tais como: hipergolicidade, atraso de ignição,
toxidez e custo (JYOTI et al., 2017).
Hipergolicidade é o resultado da combustão espontânea de uma
mistura de propelentes (combustı́vel e oxidante) na ausência de qualquer
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fonte de ignição. A utilização de pares hipergólicos possibilita múltiplas
partidas do motor foguete sem a necessidade de complexos mecanismos
de ignição. O tempo de indução da reação espontânea é um fator muito
importante na escolha dos propelentes, pois o atraso da ignição pode
gerar picos de pressão indesejáveis e até causar explosões e, consequentes,
danos ao propulsor (ZHANG et al., 2017; SILVA; IHA, 2012; DAVIS;
YILMAZ, 2014).
O Centro Naval de Armas de Guerra Aérea dos EUA (US Naval
Air Warfare Center) desenvolveu um combustı́vel não tóxico chamado
Block 0, composto de uma suspensão coloidal de óxido de manganês
em metanol. O combustı́vel é totalmente miscı́vel e hipergólico com o
H2 O2 concentrado (PURCELL NICK; MINTHORN, 2002). Mais tarde,
Pourpoint e Anderson (2007), da Universidade de Purdue, estudaram
o efeito da pressão e da concentração do H2 O2 no tempo de indução
da reação com o Block 0. Os autores observaram que a redução da
pressão atmosférica e da concentração do H2 O2 eleva significativamente
o atraso de ignição desta reação. Também foi observado que o aumento
da concentração do catalisador no combustı́vel reduz o tempo de indução.
Contudo a quantidade de catalisador empregada no Block 0 é muito
elevada (10 a 30% em massa), inviabilizando seu emprego em certas
aplicações, seja pelo custo, pela possı́vel sedimentação do catalisador
no reservatório, em função do tempo, ou por eventuais incrustações na
garganta da tubeira do motor foguete, engendrada pela combustão do
propelente carregado em sais.
Melof e Grubelich (2001) testaram uma variedade de combustı́veis
como pares hipergólicos do H2 O2 90%, sendo o melhor resultado obtido
com o emprego da etanolamina promovida com cloreto de cobre (CuCl2 ).
Ak et al. (2011) estudaram o efeito da concentração do catalisador na
monoetanolamina no tempo de ignição, empregando H2 O2 85% como
oxidante.
O Brasil é o paı́s mais avançado, do ponto de vista tecnológico,
na produção e no uso do etanol como combustı́vel. Do ponto de vista
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estratégico, isto poderia ainda ser incrementado com a aplicação do
etanol como combustı́vel de foguete. Este álcool apresenta elevado calor
de combustão, gerando uma densidade de energia de aproximadamente
23 MJ/L a partir de sua combustão completa (PERRY; GREEN, 1997).
O H2 O2 (70% m/m) também é abundante no mercado nacional, e é
comercializado a preços bastante acessı́veis. Sendo assim, por se tratar de
tecnologias estratégicas referentes à propulsão espacial, acredita-se que a
união inédita do H2 O2 concentrado e do etanol cataliticamente promovido
venha apresentar resultados interessantes para o desenvolvimento de
propulsores a bipropelentes lı́quidos hipergólicos de baixo custo e não
agressivos ao meio ambiente.

1.2

Motivação

O elevado impulso especı́fico alcançado através da combinação
hipergólica da hidrazina ou seus derivados (UDMH e MMH) com o
tetróxido de nitrogênio fez com que estes compostos se tornassem os
propelentes mais utilizados em sistemas propulsivos (KEESE et al., 2004;
SHAMSHINA et al., 2010; AK et al., 2011). No entanto, a hidrazina e
seus derivados são compostos que apresentam algumas desvantagens, tais
como: alto custo e elevada sensibilidade à compressão adiabática (risco
de detonação) (SUTTON; BIBLARZ, 2001; ZHANG et al., 2014). Além
disso, estes combustı́veis são cancerı́genos, o que implica em grandes
riscos à saúde. Por consequência, torna-se indispensável o uso de equipamentos de proteção adequados durante o manuseio, bem como adotar
medidas cautelosas de segurança durante a armazenagem e carregamento
(AMBEKAR et al., 2014).
Diante deste contexto, tem sido despertado um grande interesse por
propelentes lı́quidos estocáveis e não tóxicos, denominados propelentes
limpos (green propellants) (BATONNEAU et al., 2014).
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1.3

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é a compreensão fı́sica e quı́mica
dos processos que conduzem à ignição hipergólica do etanol, promovido
cataliticamente, com o H2 O2 concentrado. Os objetivos especı́ficos são:
• Desenvolver um combustı́vel à base de etanol, cataliticamente promovido, para reação hipergólica com o H2 O2 concentrado.
• Definir as variáveis de controle do processo de ignição hipergólica e
investigar seus efeitos analiticamente e experimentalmente através
da medição do atraso de ignição.
• Arquitetar um sistema experimental de bancada para a medição
do atraso de ignição.
• Projetar e testar um propulsor a bipropelente de 50 N de empuxo
teórico, empregando o combustı́vel com melhor desempenho, em
testes de bancada, e o H2 O2 concentrado.
1.4

Organização do trabalho

No capı́tulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os
principais assuntos abordados no presente trabalho. É realizada uma
abordagem sobre os principais parâmetros da propulsão, bem como
os tipos mais comuns de sistemas propulsivos. Também foi realizada
uma revisão sobre o conceito de hipergolicidade e dos pares hipergólicos
descritos na literatura.
O capı́tulo 3 apresenta detalhes do aparato experimental utilizado
e dos procedimentos experimentais empregados. No capı́tulo 4 é feita
uma discussão sobre o processo de ignição hipergólica dos materiais
empregados. Neste capı́tulo também são apresentados os resultados nos
testes com injetores do tipo impinging, bem como os dados obtidos no
teste com o propulsor.
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As conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros são
apresentadas no capı́tulo 5.
O capı́tulo 6 apresenta as perspectivas e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Sistemas Propulsivos

A propulsão baseia-se na mudança da quantidade de movimento
de um corpo em relação a um dado sistema de referência. Trata-se de
sistema de grande importância na grande maioria dos veı́culos espaciais
(foguetes, satélites, sondas, etc), e consequentemente também é o sistema
que, na maioria dos casos, impõe os limites das missões espaciais, tanto
de tempo de vida útil, quanto de capacidade de transporte de carga útil
(SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Os mecanismos propulsivos fornecem uma força que promove a
movimentação de corpos inicialmente em repouso, mudando a sua velocidade, ou agem sobre forças que tendem a desacelerar o corpo. Na
propulsão a jato, o deslocamento de um corpo é propriciado pela ejeção
de matéria a altas velocidades. Os vários sistemas propulsivos de foguetes
podem ser classificados conforme a fonte de energia que utilizam para
acelerar os propelentes: quı́mica, elétrica, hı́brida, nuclear, solar ou de
radiação (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Os sistemas de propulsão mais comuns utilizam propelentes quı́micos (sólidos e lı́quidos). Esse tipo de sistema utiliza a energia interna
proveniente das ligações quı́micas moleculares dos propelentes para o
aquecimento do fluı́do de trabalho. Nesse caso, o propelente é a fonte
de energia para o aquecimento, e também o fluido de trabalho. A energia gerada a partir de uma reação de combustão, geralmente entre um
combustı́vel e um oxidante, permite o aquecimento de gases do produto
da reação a temperaturas entre 2500 a 4100 ◦ C. Subsequentemente, esses
gases são expandidos em uma tubeira e acelerados a velocidades extremamente elevadas (1800 a 4300 m/s). Sendo assim, é notório que os
propelentes representam uma importante classe de materiais energéticos
para a produção de um grande volume de gases quentes que pode ser
utilizado em sistemas propulsivos ou em geradores de vapor, podendo
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ser classificados de acordo com o seu estado fı́sico (SUTTON; BIBLARZ,
2001; BATONNEAU et al., 2014).
2.1.1

Propulsão sólida

Na propulsão sólida o propelente a ser queimado, usualmente denominado grão, é constituı́do de uma mistura complexa e estável de
compostos redutores e oxidantes, que contém todos os elementos quı́micos para a sua combustão completa. Quando iniciada, a combustão
ocorre de maneira homogênea, contı́nua e controlada, a uma velocidade
predeterminada pela área superficial exposta à queima. Esse processo
prossegue de uma maneira ordenada até que, essencialmente, todo o
propelente tenha sido consumido. O gás quente resultante flui através de
um bocal supersônico para transmitir impulso ao sistema. A propulsão
sólida apresenta algumas vantagens como: facilidade de projeto, facilidade de operação e ausência de sistemas de alimentação ou válvulas,
o que evita problemas com vazamentos de propelente. Além disso, os
propelentes podem ser armazenados por cerca de 5 a 25 anos (SUTTON;
BIBLARZ, 2001; SCIAMARELI; TAKAHASHI; TEIXEIRA, 2002). A
Figura 1 ilustra uma representação esquemática de um sistema propulsivo
a propelente sólido.
Em contrapartida, os propelentes sólidos são muito sensı́veis a
choques mecânicos, o que exige muito cuidado durante o transporte e
manuseio, uma vez que a presença de defeitos na superfı́cie do material
(fissuras) pode levar a alteração da área da superfı́cie exposta, implicando
em um aumento da velocidade de queima, o que por consequência, implica
em um aumento da pressão de câmara, que por sua vez pode ocasionar a
explosão do sistema, gerando problemas de ordem catastrófica. Eventuais
ciclos térmicos que o motor seja submetido também podem colaborar
para o surgimento de fissuras. Além disso, uma vez iniciado, não se pode
alterar o empuxo, nem a duração predeterminada de funcionamento, não
sendo possı́vel efetuar paradas e reacendimento do motor. Assim, cuidados
adicionais devem ser tomados para evitar uma ignição acidental do grão,
o que levaria a uma queima não planejada do mesmo. Esse processo de
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Figura 1 – Esquema simplificado de um sistema propulsivo a propelente
sólido.
Câmara de combustão

Tubeira

Grão
Gases de
exaustão

Encapsulamento

Fonte: Adaptado de Zandbergen (2015).

ignição involuntária pode ocorrer devido à absorção de energia decorrente
de choques mecânicos ou vibração excessiva (por exemplo, vibração
excessiva durante o transporte) (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Outra preocupação neste tipo de sistema é a aderência entre a
borda do grão e o encapsulamento. Se rompida, pode haver a exposição
aos gases quentes e à alta pressão da combustão e, por conseguinte,
ocorrer um aumento da superfı́cie de queima. Além disso, a exposição a
temperaturas excessivamente elevadas pode ocasionar uma diminuição
da resistência fı́sica do grão, resultando em quebra ou descolamento do
mesmo. Bolhas de ar, porosidade ou densidade não uniforme (durante a
fabricação) pode também reduzir a resistência fı́sica do grão ou causar o
descolamento, o que provavelmente implicará no rompimento da estrutura
do foguete durante a operação (HUMBLE, 1995; SUTTON; BIBLARZ,
2001).
2.1.2

Propulsão lı́quida

Esta classe de sistema propulsivo utiliza propelentes lı́quidos que
são alimentados a partir de reservatórios para uma câmara de combustão
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(SUTTON; BIBLARZ, 2001). Existem dois tipos de sistema de propulsão
lı́quida: monopropelente e bipropelente.
Sistemas a monopropelentes utilizam a energia das ligações quı́micas de um único propelente, que é decomposto termicamente e/ou
cataliticamente. Os gases resultantes da decomposição são expandidos na
tubeira, permitindo a obtenção do empuxo requerido pela missão. Devido
à sua simplicidade, o que se traduz em redução de custos, e à sua elevada
confiabilidade, é muito utilizado em sistemas de manutenção de órbita e
controle de atitude (TORRE et al., 2009).
A grande vantagem deste sistema é a facilidade de operação. Em
contrapartida, o propelente deve possuir um grande número de caracterı́sticas especı́ficas, o que limita o número de materiais que podem ser
utilizados. Dentre essas caracterı́sticas estão a estabilidade ao armazenamento e a facilidade de reação, mesmo sem a adição de oxigênio. Por
apresentarem desempenho médio, com uma faixa de impulso especı́fico
entre 130 e 225 segundos, são usados em pequenos mı́sseis e em motores de satélite que exigem baixo empuxo (POURPOINT, 2005; AMRI;
GIBBON; REZOUG, 2013).
A hidrazina (N2 H4 ) é o monopropelente mais utilizado, porém o
peróxido de hidrogênio, óxido nitroso, óxido de etileno, nitrato de isopropila e nitrometano também se apresentam como excelentes alternativas
(AMRI; GIBBON; REZOUG, 2013; BATONNEAU et al., 2014). A Figura
2 mostra um esquema do funcionamento desse tipo de sistema. Nesse
sistema, o propelente se decompõe quando submetido ao contato com a
superfı́cie de um catalisador, gerando grande quantidade de gases a alta
temperatura.
Já o sistema bipropelente é constituı́do por dois componentes, um
combustı́vel (ou redutor) e um oxidante, que são armazenados em tanques separados e injetados em uma câmara de combustão, onde entram
em contato e reagem espontaneamente ou com a ajuda de um sistema
de ignição. As pressões atingidas na câmara de combustão são relativamente elevadas, o que requer a utilização de sistemas de alimentação que
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Figura 2 – Esquema simplificado de um sistema propulsivo a monopropelente.

Válvula

Válvula
Gás
Pressurizante

Propulsor

Tanque de
propelente

Gases de
exaustão

Leito catalítico

Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001).

permitam a entrada dos propelentes na câmara de combustão (AMRI;
GIBBON; REZOUG, 2013; BATONNEAU et al., 2014; FRANK et al.,
2017).
Normalmente, os propelentes são injetados na câmara de combustão
através de sistemas de pressurização, que utiliza tanques pressurizados
ou sistemas de alimentação do tipo turbo-bomba. As pressões do tanque
para o primeiro tipo estão, geralmente, entre 1,4 e 12,5 MPa e para o
segundo entre 70 e 350 kPa. Nos sistemas bipropelentes pressurizados,
os gases mais comumente utilizados são gases inertes como hélio ou
nitrogênio (SUTTON; BIBLARZ, 2001). A Figura 3 mostra o esquema
de um sistema bipropelente pressurizado a gás.
Nesse tipo de configuração, o gás pressurizante não deve condensar
ou ser solúvel no propelente. Por exemplo, o nitrogênio não é um bom
gás pressurizante para N2 O4 , pois dissolverá no propelente. Além disso,
não pode reagir quimicamente com os propelentes e deve estar livre de
umidade para não reagir, nem diluir o combustı́vel ou o oxidante. Este
tipo é adequado para missões que requerem um empuxo relativamente
baixo, como no controle de atitude. Para sistemas que requerem elevado
empuxo seria necessário o emprego de grandes tanques com paredes
espessas, o que elevaria consideravelmente o peso do sistema. Sendo
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Figura 3 – Diagrama esquemático de um motor de foguete bipropelente
com sistema de alimentação de pressão a gás.
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adicional
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Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001).

assim, torna-se necessária a utilização de turbo-bombas para alimentação
dos propelentes. Os principais componentes de um motor foguete com
esta configuração são mostrados no diagrama simplificado da Figura 4.
Nesse sistema, os propelentes são pressurizados por meio de bombas
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acionadas por turbinas. A potência dessas turbinas advém da expansão
de gases quentes (SUTTON; BIBLARZ, 2001; VAUGHAN et al., 2016;
CHEN et al., 2017).
Figura 4 – Diagrama esquemático simplificado de um propulsor bipropelente com sistema de alimentação por turbo-bomba.
Válvula de
Pressurização

Gás Pressurizante

Tanque de
Combustível

Tanque de
oxidante

Engrenagens
Turbina
Bomba de
Combustível
Eixo

Gerador de gás
Válvulas
Válvulas
Câmara de
combustão

Trocador
de calor

Exaustão da
turbina

Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001).
Os motores com turbo-bombas são utilizados em lançadores (primeiro e segundo estágios) e mı́sseis de longo alcance, pois, normalmente,
são mais leves do que outros sistemas de alimentação para motor foguete
de alto empuxo e operação prolongada, uma vez que a massa inerte do
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sistema propulsivo (sem os tanques de pressurização) é essencialmente independente da duração da operação (SUTTON; BIBLARZ, 2001; ADAMI;
MORTAZAVI; NOSRATOLLAHI, 2016).
Além destes dois tipos de sistemas de alimentação, existem outras
técnicas que são utilizadas. No caso de sistemas a propelentes criogênicos,
a injeção pode ser obtida por aquecimento e vaporização de uma pequena
porção do propelente, o que por sua vez gera um aumento de pressão no
tanque. Outro tipo muito menos empregado é a pressurização quı́mica.
Nesse tipo de sistema, um pequeno montante de combustı́vel, ou de
outro produto quı́mico espontaneamente inflamável, é transferido para o
tanque de oxidante (ou vice-versa), o que produz gás de pressurização
pela combustão no interior do tanque de propelente. Embora este tipo
de sistema de pressurização seja muito pequeno e leve, na prática, não
tem fornecido pressões reprodutı́veis nos tanques (SUTTON; BIBLARZ,
2001).
Conforme exposto, os bipropelentes exibem maior impulso especı́fico
quando comparados aos monopropelentes e são, normalmente, empregados
em missões mais exigentes. Existem muitas substâncias estáveis que
podem ser usadas como bipropelentes. Na verdade, inúmeras combinações
de oxidante e combustı́vel podem ser testadas. Entre os combustı́veis mais
comuns estão o hidrogênio, metanol, querosene e hidrazina. Oxidantes
mais comuns são o ácido nı́trico, tetróxido de nitrogênio (NTO) e oxigênio
lı́quido (BATONNEAU et al., 2014).
Os bipropelentes podem ser classificados em duas amplas categorias
quanto ao modo de ignição: hipergólicos e não-hipergólicos. Uma mistura,
onde ocorre ignição espontânea, quando o combustı́vel e oxidante são
colocados em contato, é denominada mistura hipergólica. Se uma fonte
adicional de energia é requerida para desencadear o processo de ignição,
os propelentes são chamados não-hipergólicos (MAAG; KLINGENBERG,
1996; SELVAKUMAR; SOMANATHAN; REDDY, 2013; BATONNEAU
et al., 2014). Sendo assim, hipergolicidade é a propriedade de autoignição,
em um curto intervalo de tempo (ms), que ocorre após o contato do
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combustı́vel com o oxidante. Esta propriedade é muito importante em
sistemas propulsivos, uma vez que possui potencial para substituir foguetes que requerem um sistema de ignição, resultando em alta eficiência
de combustão e baixo custo (SILVA; IHA, 2012; JYOTI et al., 2017). As
misturas hipergólicas necessitam apenas de um sistema de injeção que
misture de maneira eficiente os dois fluı́dos para iniciar a combustão. Este
tipo de mecanismo reduz o número de componentes do sistema, o que
reduz a probabilidade de falhas, bem como a massa do conjunto, quando
comparados com os sistemas não hipergólicos. Portanto, os sistemas hipergólicos, com menor quantidade de componentes e, consequentemente
menor peso, são mais favoráveis para missões que requerem baixo peso
embarcado (DAVIS; YILMAZ, 2014).
Uma reação quı́mica, seja endotérmica ou exotérmica, só ocorre
quando as moléculas dos reagentes adquirem uma quantidade de energia
superior à energia de ativação. Assim, a energia de ativação é definida
como sendo a energia necessária para que uma dada reação quı́mica
ocorra, ou seja, a energia necessária para que os reagentes ultrapassem
uma “barreira” energética, e assim, possibilite a formação dos produtos
de reação. Em sistemas propulsivos, a energia de ativação deve ser atingida no menor intervalo de tempo possı́vel para que a ignição ocorra
instantaneamente. Um intervalo de tempo demasiadamente longo entre o
contato dos reagentes e a ignição, conduz a um acúmulo de combustı́vel
sem queimar na câmara e, ao entrar em autoignição, já fora do perı́odo
ideal, provoca um aumento súbito de pressão do sistema, podendo causar
sua explosão.
Existem alguns fatores que podem diminuir a energia de ativação
de uma reação, dentre eles, o uso de um material catalı́tico. Um catalisador aumenta a taxa de reação através da introdução de novas vias de
reação, mais complexas, porém de menor energia de ativação. Portanto,
um material catalı́tico é uma substância que aumenta a velocidade de
reação por meio da diminuição da energia de ativação. Do ponto de
vista termodinâmico, o uso de catalisador não introduz complicações nas
relações de energia do sistema (CIOLA, 1981; RUSSEL, 1994; ASTRUC,
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2007). A Figura 5 apresenta uma representação gráfica da diferença de
energia de ativação de uma reação realizada na ausência e na presença
de um agente catalı́tico.
Figura 5 – Representação gráfica da energia de ativação de uma reação
realizada na ausência e na presença de um agente catalisador.

Fonte: Adaptado de Astruc (2007).
Através da Figura 5 é possı́vel notar que a reação não catalisada só
acorre quando A e B colidem com energia suficiente para ultrapassar a
“barreira” da energia de ativação. A variação de energia entre os reagentes,
“A” + “B”, e o produto “P” é a variação da energia livre de Gibbs. Quando
é utilizado um catalisador, a reação é iniciada pela ligação dos reagentes
“A” e “B” ao catalisador, numa reação espontânea, ou seja, a energia livre
é reduzida. Segue-se, então, a reação entre “A” e “B” para a formação
dos produtos. Este passo está associado com uma energia de ativação,
no entanto, é significativamente menor do que a energia de ativação da
reação não catalisada. Por fim, o produto “P” separa-se do catalisador
numa etapa endotérmica (ASTRUC, 2007).
No caso de misturas hipergólicas, torna-se de extrema importância
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o estudo de combustı́veis carregados com agentes catalisadores, de modo a
minimizar o atraso de ignição através da diminuição da energia de ativação.
Existem dois tipos de combustı́veis que reagem hipergolicamente com o
H2 O2 : combustı́veis hipergólicos cataliticamente promovidos e hipergólicos
reativos.
Combustı́veis cataliticamente promovidos, combustı́veis catalisados e combustı́veis catalı́ticos são diferentes nomenclaturas para uma
classe de combustı́vel produzida pela dissolução ou dispersão completa
de um agente catalisador em um solvente. Nesta classe de compostos se
enquadram o Block 0 (uma mistura de metanol e óxidos de manganês),
ou sais de Co2+ , Co3+ , Cu1+ , Cu2+ , Fe2+ , Fe3+ , Mn2+ , Mn3+ , Ag1+ ,
Ru2+ e V1+ em suspensão no combustı́vel (MELOF; GRUBELICH, 2001;
KEESE et al., 2004; ZHANG et al., 2004). De acordo com a teoria de
catálise, a reação hipergólica do Block 0, combustı́vel desenvolvido pelo
Centro Naval de Armas de Guerra Aérea dos EUA, com o peróxido de
hidrogênio concentrado é um tipo de catálise homogênea, uma vez que o
agente catalı́tico é formado por coloides de dióxido de manganês em uma
solução de metanol. Embora sejam de tamanho microscópico, os coloides
são partı́culas sólidas e podem ser observados através de um feixe de
um laser passando pela solução (efeito de Tyndall). No entanto, para
os padrões de homogeneidade de combustı́veis para motor foguete, este
material pode ser classificado como homogêneo (POURPOINT, 2005).
O catalisador dissolvido no combustı́vel tem como objetivo promover a decomposição do H2 O2 em água e oxigênio, com a liberação de uma
elevada quantidade de energia, resultando em uma subsequente ignição
do sistema, ou seja, o solvente utilizado também atua como um combustı́vel e deve dissolver de forma completa o agente catalı́tico de modo a
assegurar uma ignição hipergólica imediata (DIEDE, 2004). Sendo assim,
nos combustı́veis hipergólicos cataliticamente promovidos deve haver um
compromisso entre a quantidade de energia liberada na decomposição do
H2 O2 e a energia necessária para a ignição do sistema.
Em geral, a atividade de um catalisador aumenta com a sua con-
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centração, ou seja, o atraso de ignição tende a diminuir com o aumento
da concentração de catalisador (LEVENSPIEL, 1972). No entanto, os
materiais catalı́ticos são geralmente obtidos a partir de sais de metais
de transição que apresentam elevada massa molecular, tais como cobre
e ferro, o que por sua vez implica em produtos de combustão de maior
massa molecular. De acordo com a Equação 2.1 (SUTTON; BIBLARZ,
2001) a velocidade de escape dos gases de exaustão decresce com um
aumento da massa molecular dos produtos da combustão.
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 + v1 2

(2.1)

onde, é R0 a constante universal dos gases, T1 a temperatura na câmara,
k a razão dos calores especı́ficos, M M a massa molecular dos gases de
exaustão, p1 a pressão na câmara, p2 a pressão na saı́da da tubeira e v1
a velocidade na câmara.
Com a diminuição da velocidade de escape também ocorre uma
diminuição do impulso especı́fico, o que reflete em um menor desempenho
do sistema propulsivo. Além disso, ocorre o favorecimento do processo
de condensação de produtos de combustão ainda dentro da câmara de
combustão e, também, da deposição de partı́culas sólidas nas paredes do
propulsor, que por sua vez podem ocasionar a obstrução da garganta. No
caso de pares hipergólicos formados com H2 O2 , outro artifı́cio utilizado
para diminuir o atraso de ignição é a utilização de concentrações mais
elevadas de do oxidante (94-98%). Maior concentração de H2 O2 implica
em uma maior pressão inicial da câmara de combustão, o que por sua vez
gera uma diminuição do atraso de ignição (POURPOINT; ANDERSON,
2007).
Em combustı́veis hipergólicos reativos, o H2 O2 reage diretamente
com o combustı́vel (PALMER; RUSEK, 2004). Assim, como no caso
anterior, é de extrema importância que o combustı́vel principal seja,
tipicamente, miscı́vel com o oxidante, o que permite uma mistura rápida
e homogênea. Combustı́veis hipergólicos reativos geralmente têm atrasos
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de ignição mais baixos do que os combustı́veis cataliticamente promovidos,
uma vez que a quantidade de energia liberada quando o H2 O2 é queimado
com um combustı́vel é maior do que quando é decomposto por um
catalisador (PALMER; RUSEK, 2004).
O pirrol (C4 H5 N) é um combustı́vel que reage hipergolicamente
com o H2 O2 90%, sem a necessidade de presença de um catalisador
(KEESE et al., 2004; ZHANG et al., 2004; HIDDING et al., 2008). No entanto, o armazenamento prolongado do pirrol conduz à sua polimerização
(MELOF; GRUBELICH, 2001; KEESE et al., 2004), o que inviabiliza a
utilização deste composto em sistemas propulsivos.
A monoetanolamina também é um combustı́vel que reage hipergolicamente com o H2 O2 90%, sem necessidade de um catalisador (MELOF;
GRUBELICH, 2001; KEESE et al., 2004; AK et al., 2011). De acordo
com Ak et al. (2011), apesar de reagir mesmo na ausência de catalisador,
quando catalisada com CuCl2 5%, a monoetanolamina pode reagir hipergolicamente com H2 O2 85% em um tempo de indução de 200 ms, e em
30 ms com CuCl2 10%. Também tem sido observado que os atrasos de
ignição das misturas de monoetanolamina são sensı́veis à temperatura
do combustı́vel, porém a temperatura do oxidante não exerce influencia
significativa nesse parâmetro (POURPOINT, 2005).
Estudos também investigam a utilização de combustı́veis hipergolicamente reativos com o H2 O2 como o trietil-alumı́nio (TEA). Este
combustı́vel é um lı́quido organometálico pirofórico. A reação hipergólica
do TEA com H2 O2 90% foi efetuada empregando TEA 25% diluı́do em
hexano. A mistura TEA/hexano é um dos poucos combustı́veis não miscı́veis conhecidos que inflama espontaneamente com H2 O2 . Todavia, a
utilização deste composto é desvantajosa pelo fato de se tratar de um
lı́quido pirofórico, ou seja, que reage espontaneamente com o ar. Sendo assim, é necessário a sua utilização em mistura com o hexano, o que resulta
em um combustı́vel imiscı́vel com o H2 O2 , gerando infortúnios quanto à
confiabilidade do uso deste par hipergólico em uma câmara de combustão
(MELOF; GRUBELICH, 2001; KEESE et al., 2004). Alguns autores tam-
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bém investigaram uma classe adicional de combustı́veis hipergolicamente
reativos para reação com o H2 O2 . Essa classe abrange os lı́quidos iônicos
e os hidretos metálicos (POURPOINT; RUSEK, 2002; SCHNEIDER
et al., 2008; SCHNEIDER et al., 2011). Nos estudos realizados foram
obtidos resultados referentes à densidade de impulso especı́fico1 superior
ao par monometil hidrazina e tretróxido de nitrogênio.
Jo et al. (2011) descreveram um tipo de sistema propulsivo em
que o H2 O2 é decomposto cataliticamente em uma etapa anterior ao
contato com o combustı́vel. Este propulsor é baseado nos sistemas a
monopropelentes. Neste caso, o H2 O2 é introduzido em um leito catalı́tico,
decompondo-se em oxigênio e vapor d’água a alta temperatura. À jusante
deste leito catalı́tico é introduzido o combustı́vel, no caso a querosene, o
qual é queimado na câmara de combustão. Embora seja um mecanismo
de elevada eficiência, este sistema é muito sensı́vel ao sistema de injeção
utilizado (JO et al., 2011).

2.2

Peróxido de hidrogênio

O ótimo desempenho alcançado através da combinação hipergólica
da hidrazina ou seus derivados (UDMH e MMH) com o tetróxido de
nitrogênio, aliado ao sucesso no desenvolvimento de catalisadores de irı́dio
suportado em alumina (Shell-405, S-405, KC-12 GA) para decomposição
da hidrazina, fez com que estes compostos se tornassem os combustı́veis
mais comumente utilizados em sistemas propulsivos (KEESE et al., 2004;
SHAMSHINA et al., 2010; AK et al., 2011). No entanto, a hidrazina
e seus derivados são compostos que apresentam algumas desvantagens,
como o alto custo e a elevada sensibilidade à compressão adiabática (risco
de detonação) (SUTTON; BIBLARZ, 2001; ZHANG et al., 2014). Além
disso, estes combustı́veis são altamente cancerı́genos, o que implica em
grandes riscos à saúde. Por consequência, torna-se indispensável o uso
de equipamentos de proteção adequados durante o manuseio, e adotar
1

Parâmetro definido como o produto entre densidade do propelente e o impulso
especı́fico
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medidas de segurança cautelosas durante a armazenagem (AMBEKAR
et al., 2014).
Diante desse contexto, tem sido despertado um grande interesse por
propelentes lı́quidos estocáveis e não tóxicos denominados propelentes
limpos (green propellants) (BATONNEAU et al., 2014). O peróxido de
hidrogênio (H2 O2 ) tem se mostrado um dos mais importantes candidatos
para aplicação como monopropelente ou oxidante em sistemas propulsivos
limpos (não tóxicos) e de baixo custo (RARATA; ROKICKA; SURMACZ,
2016).
O H2 O2 foi descoberto por Louis-Jacques Thenard em julho de
1818 e foi descrito como uma “água oxigenada”. Tudo indica que outros
quı́micos produziram H2 O2 ao mesmo tempo em que Thenard, porém,
ele foi o primeiro a identificar e definir um procedimento para fabricação
do produto (WERNIMONT et al., 1999; CIRIMINNA et al., 2016).
Desde a sua descoberta, o H2 O2 sempre foi amplamente empregado em
processos de branqueamento (SALEM; EL-MAAZAWI; ZAKI, 2000). A
primeira importante aplicação do H2 O2 em propulsão foi atribuı́da a
Walter Hellmuth que criou uma empresa, em 1935, para fabricar H2 O2
80% como propelente, até então, a maior concentração produzida em
grande escala (WERNIMONT et al., 1999). Entre os anos de 1938 e
1965 surgiram outras aplicações na forma concentrada de 70 a 99%,
tais como em geradores de vapor e em motores de foguete (SUTTON;
BIBLARZ, 2001). No entanto, com o advento dos sistemas movidos a
hidrazina, o interesse pelo H2 O2 para este tipo de aplicação decresceu
consideravelmente. A partir dos anos 90, devido ao aumento do preço da
hidrazina e da crescente preocupação quanto à segurança ambiental, a
utilização de H2 O2 vem se intensificando gradualmente (GUNDUZ et al.,
2005; AK et al., 2011).
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Além de ser um propelente limpo, existem outros fatores que têm
fundamental importância na utilização do H2 O2 em sistemas propulsivos:
• Custo
O H2 O2 é consideravelmente mais barato do que os outros propelentes largamente utilizados. Atualmente, o valor praticado pela Peróxidos
Brasil Ltda para o H2 O2 70% é de US$ 1,00/kg, enquanto que a hidrazina
está sendo importada pelo LCP ao custo de US$ 216,00/kg e o N2 O4
US$ 410,00/kg.
• Propriedades fı́sico-quı́micas
O H2 O2 é um lı́quido viscoso, não tóxico, incolor, miscı́vel com água
em todas as proporções e considerado estável a temperatura ambiente,
desde que devidamente armazenado. Ainda, apresenta alta densidade
e baixo ponto de fusão, o que evita problemas de congelamento do
propelente em eventuais missões espaciais (AMRI; GIBBON; REZOUG,
2013).
• Armazenagem
Por muitos anos, o H2 O2 foi considerado um produto instável, de
difı́cil manuseio e com uma capacidade de armazenamento muito inferior
àquela requerida para aplicações espaciais, o que contribuiu em muito
para a perda de espaço do H2 O2 frente à hidrazina. Estudos recentes, no
entanto, revelam que o H2 O2 tem demonstrado alta estabilidade e capacidade de armazenamento de vários anos (superior a 17 anos). Avanços
significativos no aumento da pureza do propelente e na tecnologia dos
materiais utilizados nos tanques de armazenamento e agentes estabilizantes foram responsáveis por alavancar esta estabilidade, tornando o H2 O2
tão estocável quanto à hidrazina (WERNIMONT, 2006).
• Densidade elevada
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O H2 O2 apresenta uma densidade muito alta, aproximadamente
1,44 g/mL à temperatura ambiente, comparável às do ácido nı́trico e
do tetróxido de nitrogênio (NTO), e é significativamente mais denso do
que o oxigênio lı́quido. A elevada massa especı́fica do H2 O2 proprociona
uma redução de volume do reservatório de oxidante do propulsor, o que
implica em maior densidade de impulso especı́fico. Esta propriedade é
atraente para os sistemas que possuem perdas por arraste aerodinâmico
ou que devem possuir volume severamente limitado (WERNIMONT et
al., 1999; WERNIMONT, 2006).
• Baixa toxidez
O H2 O2 é considerado não tóxico. Isso se deve à capacidade que o
corpo humano possui de decompor naturalmente o H2 O2 . O processo de
decomposição é realizado através da ação catalı́tica da enzima catalase ou
até mesmo pela maioria dos fluidos e tecidos humanos. A pressão de vapor
do H2 O2 é relativamente baixa, reduzindo assim os riscos de contato com
a pele, eventualmente desprotegida, em áreas razoavelmente ventiladas e à
temperatura ambiente. Em comparação com o oxidante armazenável mais
tradicional, o NTO, a diferença é extraordinária, uma vez que o NTO
produz vapores extremamente tóxicos a uma grande velocidade (a pressão
de vapor à temperatura ambiente de NTO é de aproximadamente 87 kPa),
o que expõe o ser humano a riscos letais, quando submetido à inalação
dos vapores tóxicos (SELVAKUMAR; SOMANATHAN; REDDY, 2013).
• Reatividade
O contato entre o H2 O2 concentrado e materiais combustı́veis, como
a madeira, papel e óleo pode causar combustão espontânea ou ignição
imediata. Uma combinação ainda mais perigosa é a mistura de H2 O2
concentrado com materiais orgânicos, tais como: álcoois, aldeı́dos e seus
anidridos e cetonas, resultando em uma possı́vel explosão espontânea ou
quando submetidos ao choque. O contato com metais, tais como o ferro,
cobre, cromo, chumbo, prata, manganês, sódio, potássio, magnésio, nı́quel,
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ouro e platina ou ligas metálicas, como o latão e o bronze, pode resultar em
explosões espontâneas violentas. Explosões espontâneas também podem
ocorrer a partir de misturas instáveis de H2 O2 concentrado com ácidos
concentrados (BOTTEGAL, 2010).
O H2 O2 não reage quimicamente com os compostos atmosféricos.
Isto é atraente para aplicações em que o H2 O2 precisa ser exposto à atmosfera durante o carregamento e funcionamento do sistema. Em comparação
com a utilização de hidrazina, esta propriedade pode representar um
problema, uma vez que a hidrazina reage quimicamente com o dióxido de
carbono para formar compostos que podem atacar e danificar materiais
que constituem o propulsor (WERNIMONT et al., 1999).
Apesar dos inúmeros aspectos favoráveis à promissora consolidação
do H2 O2 como um propelente limpo, a escolha de um combustı́vel para
a formação de um par hipergólico com o peróxido não é tão simples.
O desafio é selecionar um composto, também de baixa toxicidade, que
forneça uma ignição hipergólica com baixo tempo de indução. Além
disso, o combustı́vel deve conferir bom desempenho, boa capacidade
de armazenamento, custo-benefı́cio adequado e segurança ao sistema
propulsivo.
Muitos trabalhos encontrados na literatura relatam o emprego de
álcoois como combustı́vel principal na formação de um par hipergólico com
H2 O2 . Álcoois são baratos, facilmente estocáveis, apresentam baixo ponto
de congelamento, exibem bom desempenho e não são tóxicos, quando
comparados à hidrazina (MELOF; GRUBELICH, 2001). O Centro Naval
de Armas de Guerra Aérea dos EUA (US Naval Air Warfare Center)
desenvolveu um combustı́vel não tóxico chamado Block 0, composto de
uma suspensão coloidal de óxido de manganês em metanol. O combustı́vel
é totalmente miscı́vel e hipergólico com o H2 O2 concentrado (Purcell et al.,
2002; Ak et al., 2011). Mais tarde, um grupo de pesquisa da Universidade
de Purdue (POURPOINT; ANDERSON, 2007) estudou o efeito da
pressão e da concentração do H2 O2 no tempo de indução da reação com
o Block 0. Os autores observaram que a redução da pressão atmosférica
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e da concentração do H2 O2 eleva, significativamente, o tempo de indução
desta reação. Também foi observado que o aumento da concentração
do catalisador no combustı́vel reduz o tempo de indução. Contudo, a
quantidade de catalisador empregada no Block 0 é muito elevada (10
a 30% em peso), inviabilizando seu emprego em certas aplicações, seja
pelo custo ou pela possı́vel sedimentação do catalisador no reservatório,
em função do tempo, ou, ainda, por eventuais incrustações na garganta
da tubeira do motor-foguete, engendrada pela combustão do propelente
carregado em sais. Portanto, torna-se necessária a busca por combustı́veis
hipergólicos com uma menor adição possı́vel de catalisador. (MELOF;
GRUBELICH, 2001) testaram uma variedade de combustı́veis como
pares hipergólicos do H2 O2 90%, sendo o melhor resultado obtido com o
emprego da etanolamina promovida com cloreto de cobre (CuCl2 ).
Diante deste contexto, o desenvolvimento de um novo combustı́vel a
partir da mistura do etanol e da etanolamina, cataliticamente promovida
com sais de metais de transição, se mostra bastante atrativo economicamente, uma vez que o Brasil é o paı́s mais avançado, do ponto de vista
tecnológico, na produção e no uso do etanol como combustı́vel. Do ponto
de vista estratégico, isto poderia ainda ser incrementado com a aplicação
do etanol como combustı́vel de foguete. Este álcool apresenta elevado
calor de combustão, gerando uma densidade de energia de aproximadamente 23 MJ/L a partir de sua combustão completa. O H2 O2 também é
abundante no mercado nacional e com preços muito interessantes. Sendo
assim, por se tratar de tecnologias estratégicas referentes à Propulsão
Espacial, acredita-se que a união inédita do H2 O2 concentrado e do etanol
cataliticamente promovido venha apresentar resultados interessantes para
o desenvolvimento de propulsores a bipropelentes lı́quidos, hipergólicos,
de baixo custo e não agressivos ao meio ambiente.
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2.3
2.3.1

Parâmetros da propulsão
Empuxo (F)

A força produzida por um sistema propulsivo sobre um veı́culo
é denominada empuxo: uma reação experimentada pela sua estrutura
devido à ejeção de matéria a alta velocidade. Baseado na segunda lei
de Newton (Equação 2.2): “A força resultante em uma partı́cula é igual
à razão de variação temporal de seu momento linear (quantidade de
movimento) em um sistema referencial inercial” (SUTTON; BIBLARZ,
2001).
dp d(m.v)
=
(2.2)
dt
dt
onde, F é o empuxo, p a pressão, m a massa, v a velocidade e t o tempo.
F=

Considerando constantes o empuxo e a vazão mássica de propelente,
a velocidade de exaustão uniforme e axial, tem-se:
dm
v2 = ṁv2
(2.3)
dt
onde, v2 é a velocidade dos gases na saı́da e ṁ é a vazão mássica dos
propelentes. Essa equação expressa o empuxo total, quando a pressão de
saı́da da tubeira é igual à pressão ambiente.
F=

O fluı́do que envolve o sistema propulsivo pode exercer influência
no empuxo. Essa influência dá origem à segunda contribuição que influência este parâmetro. A Figura 6 mostra a pressão ambiente agindo
uniformemente na superfı́cie externa do foguete e as pressões dos gases no
interior de um motor foguete. Nessa representação, a magnitude relativa
das forças de pressão é representada pelo tamanho das setas. As forças
agindo radialmente para fora da tubeira são significativas, mas não contribuem para o empuxo axial porque a tubeira do foguete é tipicamente
axissimétrica (axialmente simétrica). No entanto, as forças que agem no
plano normal a saı́da tubeira exercem influência sobre o empuxo, uma vez
que mudanças na pressão ambiente, provocadas pela variação de altitude,
geram um desequilı́brio entre a pressão ambiente (p3 ) e a pressão dos
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gases ejetados no plano de saı́da da tubeira (p2 ). Esse desequilı́brio pode
interferir positivamente ou negativamente no empuxo experimentado
pelo veı́culo. Se a pressão de saı́da é menor do que a pressão externa, a
interferência é negativa. Todavia, se p2 for maior que p3 , a contribuição do
empuxo das pressões é positiva. Para um foguete operando continuamente
e se movendo em uma atmosfera homogênea, o empuxo total é dado pela
Equação 2.4 (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Figura 6 – Representação esquemática de um motor foguete.

Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001).

F = ṁv2 + (p2 − p3 )A2

(2.4)

onde, A2 é a área de saı́da da tubeira.
2.3.2

Velocidade efetiva de exaustão (c)

Em um motor foguete a velocidade dos gases exaustão não é uniforme em toda a área da tubeira. Devido à dificuldade de determinação do
perfil de velocidade na saı́da da tubeira, a velocidade efetiva de exaustão
é uma maneira conveniente de quantificar a velocidade de exaustão. Esse
parâmetro representa a velocidade axial média equivalente que o prope-
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lente é ejetado do veı́culo e pode ser definida de acordo com a Equação
2.5 (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
c = v2 +

(p2 − p3 ) · A2
ṁ

(2.5)

Se a pressão externa é igual a pressão na saı́da da tubeira, então
c= v2 , consequentemente, o empuxo pode ser determinado de acordo com
a Equação 2.6.
F=

w
v2 = ṁc
g0

(2.6)

As caracterı́sticas da tubeira exercem influencia direta na velocidade
efetiva de exaustão. Portanto, é inadequada a utilização desse critério para
efetuar uma comparação de desempenho de diferentes propelentes em
sistemas propulsivos. Para a realização de um comparativo apropriado, é
utilizada a velocidade caracterı́stica (c∗ ), que é essencialmente dependente
da eficiência da combustão e totalmente independente das caracterı́sticas
da tubeira. Esse parâmetro pode ser obtido através da Equação 2.7
(SUTTON; BIBLARZ, 2001).
p1 A t
c∗ =
=
ṁ

√
k

s


kRT 1
2
k+1

 k+1

(2.7)

k−1

onde, p1 é a pressão de câmara, At é a área da garganta, ṁ é o fluxo
mássico de propelente, R é constante do gás por unidade de massa, k é
razão dos calores especı́ficos e T1 é a temperatura na câmara.
2.4

Impulso especı́fico

O impulso especı́fico (geralmente abreviado para Isp e medido em
segundos) é um parâmetro de grande importância que pode ser adotado
como critério para a comparação do desempenho de sistemas propulsivos,
podendo ser comparado ao conceito de quilômetros por litro em carros.
O impulso total alcançado durante uma missão é proporcional à energia
total liberada por todo o propelente. Já o impulso especı́fico, por sua vez,
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representa a razão entre o impulso total e o peso de propelente utilizado.
Sendo assim, maiores valores de Isp significa melhor desempenho do
sistema propulsivo, ou seja, quanto maior o impulso especı́fico, menor
a massa de propelente necessária para a obtenção de uma determinada
quantidade de momento. O Isp pode ser obtido através da Equação 2.8
(SUTTON; BIBLARZ, 2001).

Rt

Isp =

0 F · dt
R
g0 · 0t ṁ · dt

(2.8)

onde, F é a força de empuxo, g0 é a aceleração gravitacional ao nı́vel do
mar e t é o tempo.
A massa especı́fica dos propelentes é outro aspecto a ser considerado,
pois determina o volume de propelente a ser carregado. No entanto, nem a
velocidade caracterı́stica nem o impulso especı́fico quantificam a influência
das massas especı́ficas dos propelentes sobre o desempenho do sistema
propulsivo. Por esse motivo é mais adequada a definição de um novo
parâmetro, denominado densidade de impulso especı́fico (ρIsp ), que pode
ser obtido por meio da Equação 2.9:

mO + mC
ρIsp =
Isp
VO + V C
!

(2.9)

onde ρ é a densidade da mistura de propelentes, mO e mC as massas de
combustı́vel e oxidante armazenados e VO e VC os respectivos volumes.
A Equação 2.9 pode ser reescrita em função da razão de mistura
O
em massa de oxidante e combustı́vel,RO/C = m
mC , na forma de:




 1 + RO/C
ρIsp = 
 RO/C
1
ρO + ρ

C


I
 sp

(2.10)
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2.4.1

Razão de mistura

As misturas combustı́veis podem ser classificadas de diferentes
formas como: razão de mistura, razão O/C e razão de equivalência. A
razão de mistura pode ser descrita como a relação entre a quantidade
de combustı́vel e oxidante, definida como de acordo com a Equação 2.11
(WEBER, 2008).

f=

massa de combustı́vel
massa de oxidante

(2.11)

Em propulsão, também é comumente utilizado o conceito de razão
O/C. Este parâmetro é definido pela razão entre a quantidade de oxidante
e a quantidade de combustı́vel 2.12 (WEBER, 2008).

RO/C =

mO
mC

(2.12)

onde, mO é a massa de oxidante na mistura e mC é massa de combustı́vel.
Em combustão, a reação que fornece somente produtos saturados
e inertes é chamada de reação estequiométrica ideal. Por consequência,
não ocorre excesso de combustı́vel ou oxidante. Neste caso tem-se então
uma razão de mistura estequiométrica, definida como fs (Equação 2.13)
(WEBER, 2008).

fS =

massa de combustı́vel estequiomé trica
massa de oxidante estequiomé trica

(2.13)

A partir da razão de mistura estequiométrica é possı́vel determinar
a razão de equivalência (φ), que é definida de acordo com a Equação 2.14
(Kuo, 2005).

φ=

f
fS

(2.14)

52

Esta relação expressa a razão entre a quantidade de oxidante
necessária para a combustão estequiométrica e a quantidade real de
oxidante existente na mistura, considerando uma mesma quantidade de
combustı́vel. A Tabela 1 mostra três diferentes tipos possı́veis de reação
de acordo com a razão de equivalência adotada.
Tabela 1 – Tipo de reação de combustão em função da razão de equivalência.
φ
Tipo de reação
φ < 1 Reação com mistura pobre (excesso de oxidante)
φ=1
Reação estequiométrica
φ > 1 Reação com mistura rica (excesso de combustı́vel)
Fonte: Adaptado de Glassman e Yetter (2008).

Em um sistema de razão de equivalência inferior a unidade, existe
oxidante em excesso. A porção de oxidante não reagida absorve calor dos
produtos de combustão e, consequentemente, uma menor temperatura de
chama é alcançada. Se a mistura é rica em combustı́vel (φ > 1), não existe
oxidante suficiente para levar todo carbono e hidrogênio ao seu maior
estado de oxidação, fazendo com que a energia liberada seja inferior,
implicando em uma menor temperatura de chama. A Figura 7 mostra
o comportamento da temperatura de chama em função da razão de
equivalência.
Através da Figura 7 pode-se notar que a máxima temperatura de
chama é atingida quando a razão de equivalência é igual a unidade, porém
em ensaios práticos a máxima temperatura de chama é atingida utilizando
uma razão de equivalência ligeiramente maior que um (GLASSMAN;
YETTER, 2008). Em muitos casos, a resistência térmica do material
utilizado na construção do sistema propulsivo limita a temperatura a ser
atingida na reação de combustão. Nestes casos, o controle da temperatura
é realizado através de um ajuste adequado da razão de equivalência.
Sendo assim, torna-se fundamental o emprego de um material altamente
resistente às condições adversas dos propulsores, para de não limitar o
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Figura 7 – Tipo de reação de combustão em função da razão de equivalência.

Fonte: Adaptado de Glassman e Yetter (2008).

desempenho dos mesmos por restrição de temperatura.
2.5

Propulsor a propelente lı́quido

Um propulsor é constituı́do basicamente de um sistema de injeção,
uma câmara de combustão e uma tubeira. Neste tópico é apresentada uma
abordagem teórica sobre alguns componentes de um propulsor quı́mico.
Na propulsão lı́quida, o sistema de injeção é responsável pela
atomização dos propelentes na câmara de combustão. A eficiência de
combustão é extremamente dependente do sistema de injeção e mistura,
o que torna o injetor uma das partes mais importante para a obtenção
de um bom funcionamento do motor (SAKAKI et al., 2017). Para um
foguete que utiliza propelente lı́quido, a teoria idealiza um sistema de
injeção no qual o combustı́vel e o oxidante são misturados perfeitamente
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de modo que produza uma mistura homogênea. Na prática, um bom
injetor deve se aproximar dessa condição (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Atualmente, existem diversas categorias de injetores para aplicação
em motor foguete. De acordo com Bayvel e Orzechowski (1993), a melhor
maneira de classificar os injetores é pelo tipo de energia que é utilizada
na atomização do lı́quido. A Tabela 2 mostra diferentes fontes de energia
que podem ser usadas para tal.
A energia proveniente do próprio lı́quido é mais comumente utilizada
em propulsão. Esses injetores, também conhecidos como injetores por
pressão, possibilitam a conversão de energia do lı́quido, pela queda de
pressão, em energia cinética, resultando na atomização do lı́quido em
pequenas gotas (FISCHER, 2014). A formação de pequenas gotas implica
em um aumento na área de contato e, consequentemente, incrementa a
reação entre combustı́vel e oxidante na câmara de combustão (BARRèRE,
1960). Sua ampla aplicação se deve, principalmente, à sua simplicidade.
Este grupo de injetores pode ser dividido em três tipos: injetores a jato,
injetores centrı́fugos e injetores jato-centrı́fugos.
O injetor tipo jato consiste em um orifı́cio cilı́ndrico através do
qual os lı́quidos são injetados dentro da câmara de combustão como um
jato a alta pressão, que ao sair pelo orifı́cio de descarga forma um jato de
lı́quido de alta velocidade, o qual rapidamente se desintegra, formando
um spray (MELO, 2011). A Figura 8 ilustra um injetor a jato.
A desintegração do jato pode ser ainda aperfeiçoada, utilizando
grupos de injetores dispostos de tal maneira que os jatos resultantes de
cada injetor colidam entre si (injetor tipo impinging), conforme mostra a
Figura 9.
Este tipo de injetor proporciona pequenos ângulos do cone de spray,
o que não permite uma distribuição espacial adequada do lı́quido atomizado. Os menores ângulos de cone de spray obtidos com a utilização desse
tipo de injetor implicam em maior a velocidade axial do lı́quido, o que
exerce influencia direta no dimensionamento da câmara de combustão do
motor, uma vez que para o alcance de uma queima completa do propelente
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Tabela 2 – Tipos de injetores.
Tipo de energia

Tipo de injetor
Injetor a jato

Injetores centrı́fugos
Energia do lı́quido

Injetores jato-centrı́fugos

Injetores jato-centrı́fugos
Energia do gás

Injetores jato-centrı́fugos
Energia mecânica

Energia de vibração,
elétrica e outras fontes

Injetores acústicos, ultrassônicos,
eletrostáticos e outros.

Fonte: Adaptado de Fischer (2014)

é necessário ter uma câmara de combustão de maior comprimento, o que
resulta no aumento da massa do sistema. Outra desvantagem é que o
ângulo dos sprays é afetado apenas pelo diâmetro do orifı́cio de descarga
e pela razão entre o comprimento e o diâmetro do injetor. Além disso, a
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Figura 8 – Injetor tipo jato.

Fonte: Adaptado de Fischer (2014)

viscosidade e a tensão superficial do lı́quido bem como a turbulência do
jato emitido exercem forte influencia sobre o desempenho desse tipo de
injetor (FISCHER, 2014).
O injetor centrı́fugo (Figura 10) é constituı́do por uma câmara
de vortex, orifı́cios tangenciais de entrada e um orifı́cio de descarga. O
número de orifı́cios de entrada pode variar entre 2 e 6, sendo que um
maior número de orifı́cios tangenciais de entrada fornece uma melhor
distribuição de massa. Esses orifı́cios estão localizados na câmara de
vortex e são tangenciais à parede da mesma. Neste tipo de injetor, o
propelente lı́quido escoa através dos orifı́cios de entrada e redemoinhos são
formados na parede da câmara. O movimento de rotação do lı́quido faz
com que na saı́da do bocal se forme um filme cônico que é transformado
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Figura 9 – Injetor tipo impinging.

Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001)
num fluxo de gotas, o qual é chamado de spray cônico (MELO, 2011;
FISCHER, 2014).
Figura 10 – Representação esquemática de um injetor tipo centrı́fugo.

Fonte: Adaptado de Melo (2011).
O perfil do filme cônico de propelente lı́quido formado por um
injetor centrı́fugo pode variar de acordo com a pressão de injeção. A
Figura 11 ilustra a variação no aspecto do perfil cônico gerado com o
aumento da pressão de injeção até que seja atingida a pressão ideal de
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trabalho, a qual proporciona a completa atomização do propelente e
ângulo de cone do spray praticamente constante (FISCHER, 2014).
Figura 11 – Efeito do incremento da pressão de injeção em injetores
centrı́fugos.

Fonte: Adaptado de Vásquez (2011).

Com o aumento da pressão de injeção o escoamento do propelente
varia de acordo com as seguintes etapas (VáSQUEZ, 2011; FISCHER,
2014):
• (A) - A velocidade de injeção é relativamente baixa e a desintegração
ocorre devido ao aumento das oscilações axissimétricas induzidas
pela tensão superficial.
• (B) - Ocorre a geração de estruturas helicoidais de lı́quido ligadas
por filmes finos.
• (C) - Ocorre a formação de um cone na saı́da do orifı́cio, mas o
mesmo é contraı́do pelas forças de tensão superficial, gerando um
filme com aspecto de uma cebola.
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• (D) - O aspecto “cebola” se abre e adquiri a forma de uma tulipa
oca com uma terminação irregular.
• (E) - Oscilações são formadas e amplificadas, causando a ruptura
da lâmina a uma distância cada vez menor da saı́da.
A principal vantagem desse tipo em relação aos injetores a jato
é que a desintegração do filme lı́quido na saı́da do injetor centrı́fugo se
inicia em uma menor distância do orifı́cio de descarga. Isto implica em
um menor tempo de residência do propelente na câmara de combustão
e, consequentemente, resulta na diminuição do comprimento da mesma.
Além de uma melhor atomização, quando comparado aos injetores a jato,
os injetores centrı́fugos têm a vantagem de que, para uma dada queda de
pressão e vazão, a geometria pode ser ajustada através de mudanças nas
dimensões do orifı́cio de descarga, dos orifı́cios de entrada e da câmara de
vórtice, com a finalidade de se obter o ângulo de cone do spray desejado e
eliminar possı́veis instabilidades na câmara de combustão. Em aplicações
aeroespaciais, essa propriedade é muito interessante, pois proporciona
ao projetista uma maior flexibilidade no dimensionamento dos injetores
(FISCHER, 2014).
A Figura 12 apresenta um esquema representativo de um injetor
centrı́fugo bipropelente. Esse injetor é caracterizado pela presença de duas
câmaras independentes e concêntricas. A câmara interna é denominada
primária e a câmara externa é denominada secundária. Essa configuração
permite a imposição de nı́veis independentes de rotação a um mesmo
lı́quido ou a lı́quidos diferentes (VáSQUEZ, 2011).
A Figura 13 apresenta a mistura dos propelentes logo após a saı́da do
bocal do injetor, ocorrendo assim, a atomização e mistura dos elementos
simultaneamente.
Os propelentes injetados são queimados progressivamente na câmara de combustão, gerando gases quentes que se expandem. A energia
cinética proveniente da expansão dos gases de exaustão é aumentada
pela tubeira, que pode ser descrita como um bocal contendo uma seção
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Figura 12 – Esquema de um injetor centrı́fugo com duas câmaras independentes.

Fonte: Adaptado de Vásquez (2011).
Figura 13 – Mistura de propelentes num injetor centrifugo dual.

Fonte: Adaptado de Melo (2011).

61

convergente seguida de uma seção divergente. As tubeiras podem ser
classificadas de acordo com a forma da parede da seção divergente. Independentemente do tipo, as principais caracterı́sticas de uma boa tubeira
são: possibilitar a obtenção do maior valor possı́vel de impulso especı́fico,
minimizar a massa inerte da tubeira, ter o menor comprimento possı́vel. A
Figura 14 mostra três principais tipos de tubeiras convergente-divergente:
cônico, em formato de sino (bell shape length), e parabólico (bell shape
shortened ) (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
Figura 14 – Tipos mais comuns de tubeiras.

Fonte: Adaptado de Sutton e Biblarz (2001).
Dentre as tubeiras convergente-divergente, a mais simples é aquela
construı́da em formato cônico, normalmente com semi-ângulo de 15 ◦ na
parede da seção divergente. Esta é a configuração mais antiga e mais
simples. Devido a sua simplicidade e facilidade de fabricação, atualmente,
ainda é bastante utilizada em pequenos motores. Além da tubeira de
formato cônico, outras formas surgiram na busca do aumento de desempenho. Rao (1958) propôs uma tubeira, em forma de sino, cujo coeficiente
de empuxo é superior ao da tubeira com perfil cônico de mesmo comprimento e razão de área. Seu perfil se inicia com um grande ângulo na
seção de expansão (20 ◦ a 50 ◦ ) logo depois da garganta, que é possı́vel
devido ao grande gradiente de pressões neste ponto. Depois, há uma
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reversão gradual do raio de curvatura de modo que na saı́da o ângulo de
divergência seja pequeno, normalmente com um meio ângulo menor do
que 10 ◦ . Atualmente, é a configuração mais comumente utilizada.
Tubeiras cônicas geralmente têm perdas de desempenho inaceitáveis
devido à grande divergência de fluxo. Estas perdas podem ser reduzidas
pelo uso de seções divergentes com contornos que redirecionam o fluxo
de volta para a direção axial. Arcos circulares, contornos parabólicos e
em forma de sino são comumente utilizados para esse fim (HOFFMAN,
1987). Posteriormente, outros autores propuseram tubeiras com menor
comprimento, objetivando reduzir o peso da estrutura sem perda significativa no desempenho do motor-foguete. Dentre os perfis do tipo sino
modificado, o mais empregado é de 80% do comprimento do perfil sino
tradicional (bell shape shortened ). Tal perfil é conhecido como parabólico,
pois a forma da seção divergente da tubeira é aproximada por uma função
parabólica (SUTTON; BIBLARZ, 2001).

2.6

Atraso de ignição

Como exposto, existem propriedades de extrema importância em
qualquer tipo de sistema propulsivo, dentre elas o impulso especı́fico e a
velocidade caracterı́stica (SUTTON; BIBLARZ, 2001). Além destas, uma
das grandezas mais importantes para um sistema propulsivo hipergólico
é o atraso da ignição (ignition delay), que representa o tempo entre o
contato do oxidante e combustı́vel e a ignição (DAVIS; YILMAZ, 2014). O
tempo de ignição é importante para o desempenho de um propulsor, pois
retardos na ignição podem gerar picos de pressão indesejáveis no sistema
e até causar explosões e, consequentes, danos ao propulsor (DAVIS;
YILMAZ, 2014).
Para pares não hipergólicos este atraso é definido como o perı́odo
entre a aplicação da energia externa e o inı́cio da combustão. O atraso
de ignição em sistema hipergólicos lı́quidos consiste de uma complexa
interação entre transferência de massa e de calor (fatores fı́sicos), bem
como da cinética de reação de combustão das espécies envolvidas (fatores
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quı́micos) (ALFANO; MILLS; VAGHJIANI, 2006). Considerações teóricas
e experimentais têm mostrado que a ignição de uma mistura combustı́vel
depende dessas interações complexas entre os muitos processos quı́micos e
fı́sicos. Os tempos caracterı́sticos de cada um desses processos combinamse para formar um tempo de atraso de ignição global. Em resumo, o
atraso de ignição global está tipicamente dividido em um atraso fı́sico e
um atraso quı́mico. O atraso quı́mico é determinado pelo potencial de
reação dos dois propelentes. No caso de propelentes gasosos, o atraso fı́sico
representa o tempo necessário para ocorrer o aquecimento, a difusão e a
mistura dos propelentes. No caso de propulsores lı́quidos, o atraso fı́sico é
alongado por processos de atomização e evaporação. Nesse caso o atraso
de ignição é muito influenciado pelo sistema de injeção utilizado e pelas
propriedades fı́sicas dos propelentes: viscosidade, tensão superficial, e
miscibilidade (BARRèRE, 1960; POURPOINT, 2005; ALFANO; MILLS;
VAGHJIANI, 2006).
Na Figura 15, o instante T0 representa o inı́cio da injeção dos
propelentes. Considerando a completa miscibilidade dos propelentes, o
intervalo de tempo T0 a T1 representa o tempo de contato em fase lı́quida.
Durante este intervalo não ocorre aumento de temperatura considerável.
Após o instante T1 inicia uma reação exotérmica em fase lı́quida. Com o
decorrer do tempo a temperatura da mistura tende a aumentar até que
atinja a temperatura de ignição (Ti ). O intervalo T0 a Ti corresponde
ao atraso total de ignição. Como supracitado, é de interesse que o par
hipergólico proporcione o menor atraso de ignição possı́vel.
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Figura 15 – Representação esquemática do atraso de ignição para bipropelentes hipergólicos.

Fonte: Adaptado de Pourpoint (2005).

Atualmente, a necessidade de busca por sistemas propulsivos limpos,
mais eficientes e baratos é uma realidade. Sendo assim, neste estudo foi
proposto o desenvolvimento de um combustı́vel à base de etanol, uma
matriz renovável e bastante abundante no paı́s. Também foi proposta a
utilização de peróxido de hidrogênio concentrado por ser também uma
substância de baixo custo, não tóxica e de fácil manipulação.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório Associado
de Combustão e Propulsão (LCP), do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), em Cachoeira Paulista, SP.
3.1

Concentração do peróxido de hidrogênio

O H2 O2 foi concentrado através de um processo de secagem do
produto a partir de um fluxo em contra corrente de ar quente. A concentração do H2 O2 foi elevada de 70% para algo em torno de 90-95%. Nesse
processo, o H2 O2 70% foi aquecido em três tubos de Ladden (tubos de
aço inoxidável dobrados em U na forma de ziguezague), dispostos em
série, imersos em banho Maria com temperatura controlada em 98 ◦ C.
O fluxo de ar quente tem a função de facilitar a evaporação da água
contida no H2 O2 , que é favorecida pela sua maior pressão de vapor e,
principalmente, ejetar seu vapor do sistema. A eficiência no processo de
concentração depende de fatores como a temperatura do banho, vazão
de entrada do peróxido, vazão de ar e umidade relativa do ar. Todo o
H2 O2 70% utilizado neste trabalho foi gentilmente doado pela empresa
Peróxidos do Brasil Ltda.
3.2

Preparação do combustı́vel

Na prática foi observado que o H2 O2 não é hipergólico com a
maioria dos compostos orgânicos. Normalmente é necessário o uso de
aditivos ao combustı́vel, tais como: catalisadores, promotores e soluções
tampão, de modo que a reação seja factı́vel apresentando baixo atraso de
ignição a temperatura ambiente.
Rusek et al. (1997) sugeriram o emprego do metanol promovido com
uma solução coloidal contendo ı́ons manganês. Todavia esta combinação
se mostrou inadequada para uso em escala comercial, devido à necessidade
de constante ajuste do pH, empregando ácido acético e a alta pureza
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dos componentes envolvidos, para evitar sedimentação das partı́culas e
promover a hipergolicidade.
De acordo com Schumb, Satterfiled e Wentworth (1955), uma
grande quantidade de compostos inorgânicos permite a decomposição do
H2 O2 . Nestes compostos, o cátion, geralmente um metal de transição, é o
principal agente catalı́tico da reação de decomposição (Figura 16), sendo
que os ânions, em regra, são inibidores da mesma.
Sendo assim, inicialmente, foram realizados testes empregando o
H2 O2 e a monoetanolamina promovida com diferentes sais como catalisador, para verificar a atividade destes sais na hipergolicidade da reação.
O catalisador foi adicionado à monoetanolamina de modo a atingir uma
concentração equivalente a 2% m/v do cátion. A Tabela 3 mostra todos
os sais utilizados na preparação dos combustı́veis cataliticamente promovidos. O processo de dissolução dos sais foi realizado com auxı́lio de um
agitador mecânico.
Tabela 3 – Sais utilizados para a preparação dos combustı́veis cataliticamente promovidos.
Exp. Composto
1
Cloreto de cobre (II)
2
Nitrato de cobre (II)

Exp. Composto
11
Sulfato de nı́quel (II)
12
Nitrato de cromo (III)

3

Nitrato de manganês (II)

13

Nitrato de prata

4

Acetato de manganês (II)

14

Nitrato de alumı́nio

5

Sulfato de manganês (II)

15

Nitrato de ferro (III)

6

Acetato de cobalto (II)

16

Nitrato de chumbo (II)

7

Nitrato de cobalto (II)

17

Acetato de potássio

8

Acetilacetonato de nı́quel (II)

18

Permanganato de potássio

9

Cloreto de nı́quel (II)

19

Nitrato de magnésio

10

Nitrato de nı́quel (II)

20

Bissulfito de sódio

A hipergolicidade dos pares testados foi avaliada através do teste
da gota. Este teste consistiu em gotejar uma única gota de H2 O2 70%
sobre uma pequena quantidade de cada um dos combustı́veis preparados
com os diferentes sais solubilizados. O teste foi monitorado com o auxı́lio
de uma câmera fotográfica de alta velocidade da marca FASTEC, modelo
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Fonte: Adaptado de Schumb, Satterfiled e Wentworth (1955).

Figura 16 – Possı́veis elementos para a catalise da decomposição do H2 O2 .

TS3100SC4, operando a uma velocidade de 3000 quadros por segundo.
Este procedimento permitiu verificar a influência de cada sal na reação
hipergólica entre o H2 O2 e a monoetanolamina. O catalisador que apresentou maior eficiência na reação foi selecionado para o desenvolvimento
das subsequentes etapas do trabalho.
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3.3

Otimização do combustı́vel

O Brasil é detentor de uma grande cadeia produtiva de etanol,
um combustı́vel de elevado poder energético. Sendo assim, foi proposta
a incorporação do mesmo à monoetanonamina. A definição de uma
proporção adequada entre etanol, monoetalonamina e catalisador foi
realizada através da metodologia de Planejamento de Experimentos. A
modelagem do processo foi efetuada através do método de superfı́cies
de resposta com um projeto do tipo estrela, ajustando-se os resultados
experimentais obtidos a um modelo quadrático. Os fatores estudados
foram o percentual de Cu2+ (m/v) e a percentagem de etanol (v/v) no
combustı́vel. A resposta de interesse para este sistema foi o tempo de
ignição. A Figura 17 apresenta o projeto utilizado no planejamento dos
experimentos.
Figura 17 – Projeto do tipo estrela utilizado no planejamento de experimentos.
X2
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Fonte: Próprio autor.
As condições utilizadas em cada experimento bem como seus res-
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pectivos nı́veis (X1 e X2 ), são apresentadas na Tabela 4. Neste tipo
de Planejamento as variáveis codificadas (X) estão relacionadas com a
variáveis naturais de acordo com a Equação 3.1.
X=

ε−C

(3.1)

∆
2

onde, C é valor da variável natural no nı́vel central e ∆ é a diferença
entre variável natural nos nı́veis +1 e no nı́vel -1.
Tabela 4 – Tabela de planejamento de experimentos para a otimização
do combustı́vel cataliticamente promovido.
Exp. X1 X2 ε1
1
-1
-1
2
-1
1
3
1
-1
4
1
1
5
0
0
6
0
0
7
0
0
√
8
- 2 √0
9
2
√0
10
2 √
0
11
0
- 2

(% etanol) ε2
30,00
30,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
25,86
40,00
54,14
40,00

(%Cu2+ )
1,25
2,75
1,25
2,75
2,00
2,00
2,00
2,00
3,06
2,00
0,94

Os resultados da variável resposta foram obtidos por imageamento
de alta velocidade utilizando a câmera fotográfica de alta velocidade da
marca FASTEC, operando a uma velocidade de 3000 quadros por segundo
(Figura 18). Em corroboração com o teste da gota foram realizados testes
com injetores do tipo impinging, em que o oxidante e o combustı́vel são
injetados de forma a se colidirem como mostrado na Figura 9.

70

Figura 18 – Câmera de alta velocidade FASTEC TS3100SC4.

Fonte: Próprio autor
3.4

Testes no propulsor

Com base nos dados obtidos no Item 3.3, o combustı́vel foi preparado da seguinte maneira: sob agitação intensa, foi feita a mistura da
monoetanolamina com etanol absoluto. Em seguida, foi adicionado nitrato
de cobre trihidratado à mistura. Considerando a densidade dos produtos empregados, é possı́vel calcular a fração mássica de cada composto
presente no combustı́vel, conforme mostrado na Tabela 5.
Tabela 5 – Frações mássicas dos propelentes
Propelentes
Combustı́vel
Composto
Fração
1
Monotanolamina
Etanol
Cu(N O3 )2 .3H2 O 2

1
2

mássica (%)
61,0
30,1
8,9

Oxidante
Composto Fração mássica (%)
H2 O2
90,0
H2 O
10,0

Fórmula quı́mica: C2 H2 NO; massa molar: 61,08 g/mol; calor de formação: -507,5
kJ/mol (NIST, 2017)
Nitrato de cobre trihidratado; massa molar: 241,6 g/mol; calor de formação: -305,5
kJ/mol (PERRY; GREEN, 1997)
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Através dos dados apresentado na Tabela 5 foi realizado um estudo
acerca de alguns parâmetros necessários para o projeto do propulsor.
Inicialmente, foram consideradas todas as condições ideais teóricas para
um motor foguete. Os parâmetros ideais foram obtidos através do software CEA-NASA, adotando escoamento isentrópico unidimensional em
condição de equilı́brio durante a expansão. Para isso, foram impostas as
seguintes condições de projeto: pressão de câmara igual a 5 bar, empuxo
teórico de 50 N, pressão externa igual a 0,96 bar e eficiência global igual a
100%. No entanto, aspectos como a eficiência de combustão e a eficiência
da tubeira devem ser considerados e, normalmente, são funções de fatores
como: tipo de propelente, sistema de injeção, tipo de tubeira, dentre
outros. As eficiências de combustão e expansão, bem como outros parâmetros propulsivos, foram estimados através do software RPA Standard
Editionr . A Tabela 6 mostra os parâmetros teóricos extraı́dos do software
CEA-NASA adotando condições teóricas ideais e os dados corrigidos,
gerados pelo software RPA Standard Editionr empregando as eficiências
estimadas.
Tabela 6 – Parâmetros propulsivos.
Parâmetro
Valores teóricos Valores corrigidos
Pressão de câmara
5,00
5,00
Pressão externa
0,96
0,96
Empuxo teórico
50,00
50,00
Eficiência de combustão
1,00
0,95
Eficiência de expansão
1,00
0,99
RO/F
3,86
3,72
T1 (K)
2442,36
2446,37
T2 (K)
2014,41
2006,35
M (g/mol)
21,87
22,18
Ae /At
1,56
1,55
∗
c (m/s)
1515,80
1444,85
Isp (s)
170,00
157,73
Cf
1,10
1,07

Todo dimensionamento do projeto foi baseado na condição corrigida,
na qual foi considerada uma eficiência global de 0,94. A partir dos dados
apresentados na Tabela 6 e da Equação 3.2 foi possı́vel determinar a vazão
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mássica total de propelentes a ser injetada na câmara de combustão.

ṁ =

F
CF c∗

(3.2)

onde, ṁ é a vazão total de propelente, F o empuxo teórico, CF 3 é o
coeficiente de empuxo e c∗ é a velocidade caracterı́stica.
A vazão total calculada foi de 32,2 g/s. Considerando a razão de
mistura ótima igual a 3,7, tem-se uma vazão de 25,4 g/s de oxidante
e 6,8 g/s de combustı́vel. Uma vez definida a vazão de propelente, foi
realizado o dimensionamento da câmara de combustão e da tubeira.
Os cálculos foram realizados com o auxı́lio do software RPA Standard
Editionr . Além dos parâmetros até aqui determinados, foi necessário
estimar o comprimento caracterı́stico (L∗ ) da câmara de combustão. Essa
estimativa foi realizada de acordo com as Equações 3.3 e 3.4 (BARRèRE,
1960).


m g0
T1
Vc =
8 pc M M
L∗ =

!3
2

(3.3)

Vc
At

(3.4)


onde, Vc é o volume da câmara, pc a pressão de câmara, m a vazão de
propelente, g0 a aceleração da gravidade, T1 a temperatura de câmara
e, M M a massa molecular dos gases de exaustão. O comprimento caracterı́stico obtido foi de aproximadamente 1,5 m. Além disso, outras
considerações foram adotadas: tubeira do tipo cônica com convergente
de 30◦ e divergente de 7, 5◦ (meio ângulo). A Figura 19 apresenta as
dimensões obtidas utilizando o software RPA Standard Editionr .
3

O coeficiente de empuxo é definido como o empuxo dividido pela pressão na câmara
e pela área da garganta. Esse parâmetro é função das propriedades dos propelentes
(razão dos calores especı́ficos), da razão de área da tubeira, da razão de pressões na
tubeira (p1 /p2 ), e é independente da temperatura na câmara. Para um valor fixo
de p1 /p3 , o coeficiente de empuxo e o empuxo apresentam valor máximo quando
p2 = p3 (SUTTON; BIBLARZ, 2001).
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Figura 19 – Dimensões do motor foguete utilizado.

Fonte: Próprio autor.

A próxima etapa do trabalho foi o desenvolvimento de um componente de suma importância em um sistema propulsivo, o sistema de
injeção. Para ser eficiente um injetor deve satisfazer alguns requisitos
básicos, tais como: (i) garantir uma injeção contı́nua dos propelentes
na câmara de combustão; (ii) injetar a quantidade mássica exata dos
propelentes de modo a manter a razão de mistura desejada; (iii) garantir
a desfragmentação imediata da folha de lı́quido; (iv) atomizar os lı́quidos
de forma adequada, garantindo uma dispersão do tamanho de gotas que
leve a um processo de combustão eficiente e; (v) obter uma distribuição
homogênea do propelente na câmara de combustão (SAVONOV, 2011).
Neste trabalho foi utilizado um injetor do tipo dual centrı́fugo que, de
acordo com a literatura, propicia uma mistura mais eficaz dos propelentes
quando comparado aos injetores do tipo jato.
Todos os cálculos dos injetores são descritos no trabalho de Savonov
(2011). O injetor de combustı́vel é constituı́do, basicamente, de uma
câmara de vortex e três orifı́cios tangencias de entrada. Já o injetor de
oxidante é constituı́do de uma câmara de vortex e seis entradas tangenciais.
A Figura 20 mostra uma representação do sistema propulsivo fabricado.
Os desenhos técnicos dos injetores são apresentados nos Anexos A e B.
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Figura 20 – Representação do motor foguete utilizado.

Fonte: Próprio autor.

Na sequência, foi projetada uma balança de empuxo para a realização do teste do motor. Conforme mostrado na Figura 21, a balança é
composta por um suporte externo em aço, lâminas flexı́veis de aço mola
de 0,2 mm de espessura e uma célula de carga de 30 kg, acoplada a um
amplificador de sinal e apoiada na seção de injeção.
Por fim, foi montado um sistema de alimentação e de aquisição de
dados, concluindo o projeto da bancada de teste. A Figura 22 apresenta
um diagrama simplificado da bancada utilizada nos testes: (1) regulador
de pressão, (2) linha de alimentação, (3) válvula esfera, (4) válvula eletropneumática, (5) medidor de vazão, (6) válvulas one way, (7) propulsor,
(8) balança de empuxo, (9) célula de carga, (10) sistema de aquisição de
dados (temperatura, pressão e empuxo).
O sistema de alimentação é constituı́do basicamente de um tanque
de nitrogênio comercial para pressurização, um tanque de armazenamento
de H2 O2 , um tanque de armazenamento de combustı́vel, linhas de ali-
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Figura 21 – Balança de empuxo.

Fonte: Próprio autor

mentação dos propelentes em aço inoxidável e, linha de ar comprimido
para acionamento das válvulas eletropneumáticas. As linhas de H2 O2 e
combustı́vel foram pressurizadas a uma pressão manométrica igual a 10
bar.
O sistema de medição e controle é constituı́do por sensores, controladores e sistema de aquisição de dados (datalogger). A aquisição
automatizada dos dados foi feita por meio do módulo FieldLogger da
marca NOVUS, mostrado na Figura 23, o qual possui 8 canais analógicos, 8 canais digitais e 2 relés, com frequência de aquisição de 1000 Hz,
compartilhada entre os canais.
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Figura 22 – Representação esquemática do sistema propulsivo de bancada.

Fonte: Próprio autor

Figura 23 – Datalogger FieldLogger.

Fonte: Manual do usuário.

O controle de abertura e fechamento das válvulas de injeção do
oxidante e do combustı́vel foi realizado através do uso de um temporizador
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digital microprocessado da marca COEL modelo TT34, com acionamento
à distância (Figura 24).
Figura 24 – Temporizador para abertura e fechamento automático das
válvulas.

Fonte: Manual do usuário.
Para uma correta análise dos resultados, é de suma importância
conhecer a vazão instantânea de oxidante e combustı́vel que é injetada na
câmara de combustão. Para isso, foram utilizados dois medidores de vazão
mássica da marca Flomec modelo OM006 (Figura 25 (a)), totalmente
confeccionados em aço inox 316L, juntamente com contadores de pulsos.
Este medidor de vazão funciona mediante um sistema de engrenagens
ovais com um pequeno ı́mã, que por efeito Hall registram pulsos elétricos
em seu circuito interno, conectado ao datalogger através do contador de
pulsos. Na linha de oxidante foi utilizado um contador de pulsos da marca
Precision Digital Corporation modelo PD6300 ProVu (Figura 25 (b)),
já na linha de combustı́vel foi utilizado um contador da marca NOVUS
modelo N1500FT (Figura 25 (c)).
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Figura 25 – Componentes do sistema de medição de vazão de propelente.
(b)

(a)

(c)

Fonte: Manual do usuário.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1

Concentração do Peróxido de Hidrogênio

Esta etapa consistiu em projetar e fabricar um concentrador portátil
de H2 O2 , visando a obtenção do propelente a 90-95% em massa, partindo
do H2 O2 70%. Esta unidade foi construı́da com de tubos de Ladden, na
forma de U, em aço inoxidável 316L, dispostos em série, inseridos em um
banho Maria. Foram utilizados também três sopradores de ar, com filtros
de ar e inversores de frequência para controle do fluxo de ar. Uma bomba
peristáltica de quatro canais injetava o H2 O2 em cada tubo, retirando
o produto concentrado de um e inserindo no outro tubo. A Figura 26
mostra uma representação do sistema de concentração de H2 O2 .
A Figura 26 ilustra os três segmentos de concentração do aparelho.
O H2 O2 70% é injetado no primeiro tubo de Ladden, pela parte superior,
descendo em ziguezague pelo tubo em contra corrente com o ar quente. O
produto é retirado continuamente pela parte inferior do tubo e reinjetado
na parte superior do segundo tubo com uma concentração superior a
inicial. Parte do material é arrastado pelo fluxo de ar quente, saindo pela
parte superior do tudo (Figura 26(c) e (d)). A mesma operação é feita
no segundo e terceiro tubos de Ladden. No final do processo o produto
é coletado a uma concentração entre 90-95% e, finalmente, diluı́do à
concentração desejada.
Nesse sistema, a concentração final do H2 O2 pode ser controlada
tanto pelo fluxo de ar quanto pelo fluxo mássico do H2 O2 70% injetado.
O material que é arrastado pelo fluxo de ar quente passa por um sistema
de condensação, resultando em uma solução de H2 O2 60% em massa,
porém com menor teor de estabilizantes originários do produto inicial.
Essa solução, por sua vez, pode ser reinjetada no concentrador, porém
deve ser estabilizada com estanato de bário, o que resulta em peróxido
concentrado (90-95% m/m) e uma solução de peróxido de concentração
em torno de 50% em massa. A Figura 27 mostra o sistema desenvolvido
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Figura 26 – Representação do sistema de concentração de H2 O2 .
(a)

(b)

(d)

(c)
Entradas de ar
Entradas
de peróxido

Isolamento

Saídas de ar

Saídas de Peróxido

Fonte: Próprio autor.

no LCP para a concentração de H2 O2 para fins aeroespaciais.
Esta metodologia permitiu uma produção diária em torno de 10 Kg
de H2 O2 90-95% a um rendimento de 50%, ou seja, a partir de 1 kg de
H2 O2 70% foi obtido 0,5 kg de H2 O2 concentrado. Assim, foi possı́vel fazer
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Figura 27 – Unidade concentradora de H2 O2 .

Fonte: Próprio autor.

uma estimativa de custo de produção do H2 O2 concentrado em laboratório,
produzido nesta unidade de concentração. Atualmente, o H2 O2 70% pode
ser adquirido por um custo em torno de US$ 1,00/kg (Peróxidos do
Brasil). Como o rendimento é de 50%, o custo passaria a US$ 2,00/kg. O
custo energético do sistema é de aproximadamente US$ 1,80/kg de H2 O2
concentrado produzido. Sendo assim, o custo total de produção do H2 O2
90-95% seria algo em torno de US$ 3,80/kg. No entanto, o H2 O2 50%,
produzido como subproduto, também apresenta valor agregado (US$
300,00/tonelada) e pode ser direcionado a diversos processos industriais,
o que por sua vez, reduziria o custo de produção do H2 O2 concentrado
para aproximadamente US$ 3,50/kg, enquanto o tetróxido de nitrogênio,
oxidante tradicionalmente empregado em propulsão, custa cerca de US$
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410,00/kg (preço em abril de 2017).
Vale salientar que esse equipamento de concentração é único no paı́s
e tem despertado interesse de empresas privadas, como o da Peróxidos
do Brasil Ltda, que em suas visitas ao laboratório, demonstrou grande
interesse em parceria no projeto para o desenvolvimento de uma unidade
em escala laboratorial e piloto.
4.2

Preparação dos combustı́veis

A hipergolicidade dos propelentes foi avaliada através do teste da
gota, conforme descrito no item 3.2. O processo de ignição se baseia na
decomposição inicial do H2 O2 concentrado, aquecendo, vaporizando e
inflamando o combustı́vel. A velocidade deste evento está relacionada
ao caráter altamente reativo e ao grau de miscibilidade entre H2 O2 e o
combustı́vel utilizado. A decomposição energética do H2 O2 concentrado
promove a vaporização e a atomização do combustı́vel, levando à autoignição do sistema, uma vez que o calor liberado possibilita o alcance da
temperatura de igniçao.
Inicialmente, foram testados diferentes pares hipergólicos, empregando H2 O2 como oxidante e a monoetanolamina, catalisada com diferentes materiais, como combustı́vel. Os resultados apresentados na Tabela
7 mostram que, dentre todos os sais empregados como catalisador, o
nitrato e o cloreto de cobre foram aqueles mais eficientes na decomposição do H2 O2 , promovendo a ignição hipergólica do sistema. A Figura
28 apresenta o teste da gota do peróxido de hidrogênio concentrado com
o combustı́vel catalisado com nitrato de cobre. Nesta Figura é possı́vel
observar que a decomposição do H2 O2 concentrado promove a atomização
e a vaporização do combustı́vel, levando à autoignição do sistema.
Na verdade, a decomposição do H2 O2 é catalisada por complexos de
cobre que são formados com a monoetanolamina. O cobre, por natureza,
exibe diferentes propriedades quı́micas e espectroscópicas, presumivelmente devido aos diferentes tipos de ligação e números de coordenação
que este elemento pode fazer. Desta forma, é possı́vel a formação de
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Tabela 7 – Resultados do teste da gota para os diferentes pares hipergólicos
testados.
Exp.
Composto
Reação
1
Nitrato de cobre
Hipergólica
2
Cloreto de cobre
3
Nitrato de manganês
4
Acetado de manganês
Decomposição vigorosa
5
Nitrato de chumbo
6
Sulfato de manganês
7
Acetato de cobalto
Decomposição rápida
8
Nitrato de ferro
9
Permanganato de potássio
10
Nitrato de cobalto
Decomposição média
11
Acetilacetonato de nı́quel
12
Acetato oe potássio
13
Bissulfito de sódio
14
Cloreto de nı́quel
15
Nitrato de alumı́nio
16
Nitrato do cromo
Decomposição lenta
17
Nitrato de magnésio
18
Nitrato de nı́quel
19
Nitrato de prata
20
Sulfato de nı́quel

diferentes geometrias para os complexos de sais cúpricos e monoetanolamina (CASASSAS; GUSTEMS; TAULER, 1989). De acordo com a
literatura, a monoetanolamina pode complexar com o cobre em diferentes relações estequiométricas, gerando diferentes compostos, tais como:
[Cu(Mea)]2+ , [Cu(Mea)2 ]2+ , [Cu(Mea)3 ]2+ , [Cu(Mea)4 ]2+ (DAVIES; PATEL, 1968; HOFFMANN et al., 2003; PANKRAS; COOPER; WYLIE,
2012; SCHEIMAN, 1962). Devido a sua bifuncionalidade, a monoetanolamina pode formar ligações coordenadas com o cobre através do átomo de
oxigênio do grupo hidroxila e do átomo de nitrogênio do grupo amina.
Entretanto, o oxigênio neutro é um doador fraco e a monoetanolamina
tende a agir como um ligante monodentado quando o grupo OH não está
desprotonado, isto é, embora seja um composto bifuncional, a monoetanolamina, na maioria das reações, apresenta caracterı́sticas de aminas e
amônia (PANKRAS; COOPER; WYLIE, 2012).
A determinação do complexo formado pode ser estudada por Espec-
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Figura 28 – Teste da gota do combustı́vel catalisado com o nitrato de
cobre.

Fonte: Próprio autor.

trofotometria UV-Visı́vel, pois cada um dos possı́veis complexos formados
apresentam um comprimento de onda caracterı́stico de absorção. A Figura 29 mostra o espectro do combustı́vel à base de monoetanolamina e
nitrato de cobre.
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Figura 29 – Espectro de absorção no UV-visı́vel.
1
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Fonte: Do autor

Na Figura 29 é possı́vel notar a presença de um banda de absorção
entre 475 a 750 nm. Nessa região, identifica-se a presença de um pico em
λ = 600 nm que pode ser atribuı́do à presença do complexo [Cu(Mea)4 ]2+
(CASASSAS; GUSTEMS; TAULER, 1989; OJIMA; SONE, 1961). A
predominância deste complexo é caracterı́stica de soluções com excesso
do amino álcool, como no caso do presente trabalho (HOFFMANN et al.,
2003; PANKRAS; COOPER; WYLIE, 2012). FLANNERY et al. (1955)
realizaram estudos polarográficos de complexos de monoetanolamina
e cobre (II) em solução aquosa, com excesso de monoetanolamina. Os
autores observaram que as ligações coordenadas ocorrem, predominantemente, no grupo amino, justificando uma maior incidência do composto
[Cu(Mea)4 ]2+ , conforme observado na Figura 29 (JENSEN, 1971).
Aparentemente a decomposição do H2 O2 é uma reação relativamente simples, porém esse processo envolve mecanismos complexos com
muitas reações. As Equações 4.1 a 4.6 apresentam um provável mecanismo para a reação de decomposição do H2 O2 por complexos de
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Cu(II)-monoetanolamina (SALEM; SALEM; GEMEAY, 1994).

+
−
2 H2 O2 −
)−
−*
− 2 H + 2 HO2

(4.1)

II
+
[CuII Mea4 ]2+ + HO2 − −
)−
−*
− [Cu Mea4 (HO2 )]

(4.2)

I
∗ +
[CuII Mea4 (HO2 )]+ −
)−
−*
− [Cu Mea4 (HO2 )]

(4.3)

I

−
∗ + HO2

[Cu Mea4 (HO2 )] −−−→ [CuII Mea4 (HO2 )O2 ]

(4.4)

[CuII Mea4 (HO2 )O2 ] −−→ [CuII Mea4 ]2+ + 2 OH− + O2

(4.5)

2 H+ + 2 OH− −−→ 2 H2 O

(4.6)

Com o processo de decomposição do H2 O2 , inicia-se a volatilização
do combustı́vel e a geração de O2 a alta temperatura, o que pode ocasionar
a autoignição do sistema. De acordo com a literatura, a autoignição pode
ocorrer de acordo com os seguintes mecanismos: de ramificação de cadeia,
térmico ou uma combinação dos dois.
4.2.1

Ramificação de cadeia

A ignição por ramificação de cadeia se baseia em reações de iniciação,
ramificação, propagação e terminação de cadeia, em que a taxa de reação
aumenta, devido às etapas de ramificação, que provocam o crescimento
exponencial dos centros de propagação da cadeia. Com intuito de ilustrar
um sistema reacional com todas essas etapas é apresentado um modelo
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cinético simplificado (Equações 4.7 a 4.12) (GLASSMAN; YETTER,
2008).
k

M −−1→ R

K2

−−
R+M )
−*
− αR + M
K3

−−
R+M )
−*
− P+R
K4

R+M −
)−
−*
−I
K5

R + O2 + M −
)−
−*
− RO2 + M
K6

R−
)−
−*
−I

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

A Equação 4.7 representa uma reação de iniciação, onde M é uma
molécula de reagente formando um radical R. A Equação 4.8, uma reação
de ramificação, onde M’ é uma outra molécula reativa, e α é qualquer
valor superior a 1. Já e Equação 4.9 representa uma reação de propagação,
onde é formado um produto P e uma molécula do radical R. Enquanto a
Equação 4.10, uma etapa de terminação em fase gasosa, formando uma
molécula intermediária estável I, a qual pode reagir tanto quanto, ou
ainda mais do que M. A Equação 4.11 representa, essencialmente, um
passo de terminação da cadeia em altas pressões. E a Equação 4.12 é um
passo de terminação de superfı́cie que forma os intermediários menores I’.
A questão a ser considerada é o valor necessário de α para o
sistema ignitar. Essa condição é determinada pela taxa de formação do
produto principal, P (produtos de reação). Os radicais, “R”, formados são
extremante reativos, sendo assim pode-se assumir que já são consumidos
imediatamente após a sua formação. Portando, em uma abordagem
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inicial mais simplificada pode-se considerar a sua concentração em estado
estacionário (Equação 4.13) (GLASSMAN; YETTER, 2008).
d[P ]
= k3 [R][M ]
dt

(4.13)

d[R]
= k1 [M ] + k2 (α − 1)[R][M ] − k4 [R][M ] − k5 [O2 ][R][M ] − k6 [R] = 0
dt
(4.14)
[R] =

k1 [M ]
k4 [M ] + k5 [O2 ][M ] + k6 − k2 (α − 1)[M ]

(4.15)

Substituindo a Equação 4.15 na Equação 4.13 tem-se:
d[P ]
k1 k3 [M ]2
=
dt
k4 [M ] + k5 [O2 ][M ] + k6 − k2 (α − 1)[M ]

(4.16)

Na condição de ignição, a variação da concentração de produtos
]
deve ser tão alta quanto possı́vel, ou seja, d[P
dt tende ao infinito e, por
consequência, o denominador da Equação 4.16 deve tender a zero. Deste
modo tem-se:
k4 [M ] + k5 [O2 ][M ] + k6 − k2 (α − 1)[M ] = 0

α = 1+

k4 [M ] + k5 [O2 ][M ] + k6
k2 [M ]

αcrit = 1 +

k4 [M ] + k5 [O2 ][M ]
k2 [M ]

(4.17)

(4.18)

(4.19)

Então, para uma determinada condição de temperatura e pressão,
em que αreação > αcrit , tem-se uma dada condição de ignição. A reação
do sistema H2 - O2 é um exemplo em que, para determinadas condições
de temperatura e pressão, ocorrem explosões por ramificação de cadeia. A
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Figura 30 identifica os limites de explosão de uma mistura estequiométrica
de H2 e O2 (GLASSMAN; YETTER, 2008).

Figura 30 – Limites de explosão de uma mistura estequiométrica de H2 e
O2 .

Fonte: Adaptado de (GLASSMAN; YETTER, 2008)

Contudo, sabe-se que existe um determinado intervalo de indução para atingir a condição crı́tica de explosão ou ignição. Portanto, é
necessária uma análise mais aprofundada que considere o sistema em
regime transiente, ou seja, considerando a concentração de R como uma
função do tempo. Esta abordagem é originaria de trabalhos realizados
por SEMENOV (1935) e HINSHELWOOD (1940) e tem como ponto
de partida a Equação 4.14. Todavia, aqui não é considerada em estado
estacionário. A taxa de variação global da concentração de radicais R é
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expressa pela Equação 4.20.

d[R]


= ω 0 + kb [R] − kt [R] = ω 0 + φ[R]
dt

(4.20)



onde, ω 0 é a taxa de iniciação de uma concentração muito pequena de
radical, kb e kt são as taxas de ramificação e terminação, respectivamente,
e φ é a diferença entre as taxas de ramificação de terminação.
As constantes kb , kt e φ são dependentes das condições fı́sicas do
sistema. Em particular, a temperatura e a pressão, que são os principais
fatores. No entanto, kb é muito mais dependente da temperatura do que kt ,
uma vez que nas etapas de terminação ocorrem reações de recombinação,
as quais possuem baixa energia de ativação, logo são pouco dependentes
da temperatura. A maioria das reações de ramificação e propagação
podem apresentar valores significativos de energia de ativação, logo, são
mais dependentes da temperatura. Portanto, o sinal pode alterar com o
aumento da temperatura, sendo negativo a baixas temperaturas e positivo
a altas temperaturas. Sendo assim, a altas temperaturas, d[R]
dt é uma função
crescente, já a baixas temperaturas, d[R]
dt → 0. Logo, a concentração de


R se aproxima de um limite fixo ωφ , portanto, não ocorre ignição. Então,
para uma dada condição de pressão, a temperatura correspondente a
φ = 0 será a temperatura crı́tica, abaixo da qual não ocorrerá a ignição
(GLASSMAN; YETTER, 2008).
Para estimar o tempo no qual ocorre a ignição, considera-se que no
tempo zero a concentração de R seja igual a zero. Portanto, integrando a
Equação 4.20 tem-se:



i
ω 0 h φt
[R] =
e −1
φ

(4.21)

Se a formação de um radical for acompanhada da formação de j
moléculas do produto final (P), a expressão para a taxa de formação do

91

produto final torna-se:


i
d[P ]
jk ω 0 h φt
ω=
= jkb [R] = b
e −1
dt
φ



(4.22)

Através da Equação 4.22 é possı́vel notar que se eleva exponencialmente, uma vez que kb > kf . A taxa de formação de radicais se eleva

até determinado valor que propicie a ignição do sistema (ω ig ), o qual
está relacionado a um tempo de ignição por ramificação de cadeia, τc
(GLASSMAN; YETTER, 2008).




Na Equação 4.22, para ω=ω ig e, eφτc é muito maior que 1. Portanto,
tem-se:


jk ω
ω ig = b 0 eφτ
φ






(4.23)



ω0φ 
1

τc ' ln 
 
φ
jkb ω 0

(4.24)

Como kb é muito maior que kf , pode-se considerar que φ ∼
= kb
Assim, o atraso de ignição por ramificação de cadeia pode ser estimado
conforme a Equação 4.25 (GLASSMAN; YETTER, 2008):
τc =

const
φ

(4.25)

Através da Equação 4.25 pode-se concluir que o atraso de ignição
é, essencialmente, dependente das taxas de ramificação e de terminação.
4.2.2

Térmico

O conceito de ignição não pode ser tratado como um fenômeno
puramente quı́mico. Considerações térmicas desempenham um papel
fundamental na ignição de fases condensadas e são cruciais para o entendimento desse conceito. Essa teoria baseia-se em um conceito muito
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simples: quando a taxa de liberação de energia térmica pela reação for
maior do que a taxa de dissipação de energia térmica (perda), tem-se
uma condição explosiva ou de ignição. Quando ocorre o contrário, a
explosão térmica é impossı́vel. Já quando as duas taxas são iguais, tem-se
a condição crı́tica de ignição.
Semenov foi o primeiro a apresentar e discutir os conceitos de
ignição térmica de forma analı́tica. Em sua teoria, Semenov considera
o progresso da reação de combustão de uma mistura gasosa em um
recipiente a uma temperatura inicial, T0 , cujas paredes são mantidas à
essa mesma temperatura como mostrado na Figura 31 (GLASSMAN;
YETTER, 2008; POURPOINT, 2005).

Figura 31 – Perfil de temperatura do sistema adotado pela teoria Semenov.

Fonte: Adaptado de Glassman e Yetter (2008).

A quantidade de calor liberado devido à reação quı́mica por unidade

de tempo (qg ) nesse sistema, pode ser escrita de uma forma simplificada,
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como:

−E



−E

qg = V QACana Cbnb e RT = V QAρn y n e RT

(4.26)

onde, V é o volume, Q o calor da reação, A o fator pré-exponencial,
C a concentração, n a ordem de reação, E a energia de ativação, R a
constante dos gases, T e temperatura, ρ a densidade e y a fração mássica.
De forma análoga, a quantidade de calor perdido por unidade de

tempo, (qp ) pode ser escrita como:



qp = hS(T − T0 )

(4.27)

onde, h é o coeficiente de troca de calor por convecção e S é área da
superfı́cie das paredes do recipiente.


A taxa de liberação de calor (qg ) é uma função da pressão através
do termo densidade. Já a taxa de perda de calor é uma função menos
sensı́vel a pressão, pelo coeficiente de transferência de calor por convecção.

Sendo assim, a função qg apresenta um comportamento exponencial, já

qp é uma função linear da temperatura da mistura. A Figura 32 mostra
a taxa de geração e de perda de calor de uma mistura reacional para
diferentes pressões iniciais (P1 > P2 > P3 ), um coeficiente de troca de
calor (h) e temperatura da parede do recipiente (T0 ).
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Figura 32 – Taxa de geração e de perda de calor de um sistema em função
da temperatura para diferentes pressões.

Fonte: Adaptado de Glassman e Yetter (2008).

Um sistema a pressão P3 , cuja temperatura inicial é T0 , aquecerá
espontaneamente até o ponto “a”, uma vez que nesse ponto é atingida
uma condição de equilı́brio entre o calor gerado e perdido. Se o sistema
sofre alguma perturbação de modo a elevar a temperatura a valores
superiores a Ta , a taxa de perda de calor se torna superior a taxa de
geração e o sistema volta ao estado de equilı́brio representado por “a”.
Porém, se provocada uma grande perturbação no sistema, de modo a
elevar a temperatura a valores superiores a Tb , ocorrerá a autoignição


térmica do sistema, uma vez que q g passa a ser superior a q p .
Se a pressão inicial é aumentada, a curva de liberação de calor se
desloca para valores mais elevados, os quais são proporcionais a P n (ou
ρn ). Para a obtenção de uma condição de ignição, a qualquer temperatura
de entrada (T0 ), assumindo que h não é uma função da pressão, a pressão

inicial deverá ser aumentada a um valor mı́nimo que torne a curva q g


tangente a reta q p (ponto “c”). Na Figura 32, esta pressão é representada

95

pela pressão P2 . Portanto, o ponto “c” representa a temperatura de ignição
do sistema.
A temperatura de ignição térmica do sistema só é alcançada após
determinado intervalo de tempo, o qual está relacionado ao perı́odo
necessário para que o sistema atinja a temperatura de ignição. Admitindo
a perda de calor como desprezı́vel em sistema contendo um combustı́vel
e um oxidante, este perı́odo pode ser determinado através da Equação
4.28 (POURPOINT, 2005).
R2 T03
ρcomb.
τt =
1+
EAQ (ρcomb. + ρoxid. )
ρoxid.

!

!

−E
ρoxid.
CPcomb. +
CPoxid. e RT0
ρcomb.

(4.28)

Como exposto, existe uma combinação de tempos de indução que
compõem o intervalo de tempo, do momento que o oxidante entra em
contato com o combustı́vel até a ignição. Dentre os sais de cobre utilizados
como material catalı́tico, o nitrato foi o aquele que apresentou menor
atraso de ignição. Sendo assim, o combustı́vel contendo nitrato de cobre
foi o escolhido para a continuação do trabalho.
Sendo assim, o par hipergólico contendo nitrato de cobre foi o
escolhido para a continuação do trabalho, pois através decomposição
do H2 O2 concentrado para aquecer, vaporizar e inflamar o combustı́vel,
promoveu a ignição do sistema em um menor intervalo de tempo.
4.3

Otimização do combustı́vel

Após definido o catalisador a ser empregado, foi realizado um
estudo sobre a influência do teor de cobre no combustı́vel cataliticamente
promovido e da concentração de etanol em monoetanolamina no atraso
de ignição do par hipergólico. Para análise deste processo foi utilizado
um modelo de superfı́cie de resposta de ordem 2 para relacionar o tempo
de atraso da reação com os teores de catalisador e etanol no combustı́vel.
A Tabela 8 mostra a matriz de planejamento e os resultados observados
experimentalmente em cada combinação de nı́veis. Os resultados foram
obtidos utilizando o teste da gota, ou seja, gotejando uma gota de H2 O2
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90% sobre o combustı́vel e monitorando a reação com uma câmera de
alta velocidade.

Tabela 8 – Resultados obtidos através do planejamento estrela realizado
para a otimização do combustı́vel cataliticamente promovido.
Exp. X1 X2 ε1
1
-1
-1
2
-1
1
3
1
-1
4
1
1
5
0
0
6
0
0
7
0
0
√
8
- 2 √0
9
2
√0
10
2 √
0
11
0
- 2

(% etanol) ε2
30,00
30,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
25,86
40,00
54,14
40,00

(%Cu2+ ) τ (ms)
1,25
33,26
2,75
22,00
1,25
42,00
2,75
21,66
2,00
19,66
2,00
20,66
2,00
21,00
2,00
23,00
3,06
24,66
2,00
29,00
0,94
44,5

Os dados obtidos foram ajustados a um modelo quadrático. As
Figuras 33 e 34 exibem, respectivamente, os gráficos da superfı́cie de
resposta e das curvas de nı́vel obtidos através dos dados experimentais. A
Equação 4.29 mostra a expressão obtida através dos resultados do teste
da gota.

τ = 20, 445 + 2, 114X1 − 7, 467X2 + 2, 638X12 + 6, 955X22 − 2, 266X1 X2
(4.29)
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Figura 33 – Curva de superfı́cie de resposta, mostrando o atraso de ignição
em função da percentagem de etanol e Cu2+ .
40

35
40
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30
30
1

20
1,5

25

0
1

0,5
X2

0

20
−0,5

−1
−1

X1

Fonte: Próprio autor.

A Tabela 9 apresenta a análise de variância (ANOVA) para o modelo
encontrado. Através do teste F, com grau de confiança de 95%, foi possı́vel
determinar que o modelo é significativo e ajusta adequadamente os dados
experimentais.
Tabela 9 – Análise de variância (ANOVA) do planejamento estrela.
Fonte
G.L. S.Q. M.Q. Fcalc Ftab
Regressão
5
714,14 154,83 240,42 5,05
X1
1
35,63 35,63 55,33 6,61
X2
1
444,73 444,73 690,60 6,61
X12
1
38,97 38,97 60,52 6,61
2
X2
1
270,94 270,94 420,72 6,61
X1 .X2
1
20,55 20,55 31,91 6,61
Erro
5
3,22
0,64
Falta de ajuste
3
2,26
0,75
1,56
9,55
Erro puro
2
0,96
0,48
Total
10
777,36

R2
0,991
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Figura 34 – Curvas de nı́vel, mostrando o atraso de ignição em função da
percentagem de etanol e Cu2+ .
1,5
55
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−1
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−1,5

25
−1

−0,5

0
X1

0,5

1

1,5

Fonte: Próprio autor.

Uma vez determinado que o modelo é significativo, determinou-se a
condição que proporciona o menor atraso de ignição através da derivação
parcial da Equação 4.29, conforme as Equações 4.30 e 4.31.
∂τ
=0
X1

(4.30)

∂τ
=0
X2

(4.31)

∂τ
onde X
é a derivada parcial do atraso de ignição em relação a percentagem
1
∂τ
de etanol e X
é a derivada parcial do atraso de ignição em relação ao
2
teor de Cu2+ .

Os valores encontrados para as variáveis codificadas, X1 e X2 , são
- 0,18 e 0,51, respetivamente. Sendo assim, através da Equação 3.1, tem-se
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que os valores das variáveis naturais, ε1 e ε2 , são iguais a 38,2% v/v e 2,4%
m/v, respectivamente. Substituindo os valores ótimos codificados de X1
e X2 na Equação 4.29, é esperado um atraso de ignição de 18,3 ms. Para
a comprovação do modelo encontrado, foi realizado um teste utilizando a
condição ideal delineada pelo Planejamento de Experimento. O resultado
obtido foi um atraso de ignição médio igual a 15,7 ms (Figura 35). Vale
salientar, que também foram realizados testes utilizando como combustı́vel
a monoetanolamina pura, promovida com a mesma concentração de
catalisador utilizada na mistura ótima de etanol e monoetanolamina.
Para estes testes foi encontrado um atraso de ignição médio igual a 36,1
ms. Estes dados evidenciam que, além da adição ser interessante do ponto
de vista ambiental e econômico, também é favorável do ponto de vista
propulsivo, pois o etanol torna a mistura mais reativa, evaporando antes
da monoetanolamina, favorecendo uma ignição mais rápida. Além disso,
a adição de etanol à monoetanolamina reduz significativamente o custo
de produção, em laboratório, do combustı́vel, uma vez que o álcool é o
constituinte de menor custo da mistura. Atualmente, a monoetanolamina
é adquirida pelo LCP por US$ 12,00/kg, enquanto o etanol é comprado
por US$ 2,00/kg. O custo total de produção desse propelente foi cerca
de US$ 10,00/kg, ou seja, valor muito inferior ao da hidrazina que está
sendo importada pelo LCP ao preço de US$ 216,00/kg.
Além do teste da gota, foram também realizados testes empregando injetores do tipo impinging jets, monitorados por câmera de alta
velocidade. Entretanto, nesta etapa foi efetuado previamente um estudo
teórico sobre as condições de estequiometria da reação através do software
CEA-NASA. Utilizando H2 O2 90% como oxidante e o combustı́vel de
composição ótima (61,0% de monoetanolamina, 30,1% de etanol e 8,9%
de nitrato de cobre trihidratado em massa), a estequiometria da reação
é alcançada quando se utiliza uma razão de mistura (RO/C ) em torno
de 3,7. Os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados
obtidos são apresentados na Tabela 10.
A Figura 36 mostra imagens obtidas durante o experimento 2
apresentado na Tabela 10. Estas imagens mostram claramente que o
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Figura 35 – Teste da gota do combustı́vel catalisado com o nitrato de
cobre.

Fonte: Próprio autor.

Tabela 10 – Resultados obtidos a partir dos testes impinging jets.
Experimento
1
2
3
Média

Atraso de ignição (ms)
13,00
12,50
17,50
13,33 ± 2,75

H2 O2 ao entrar em contato com combustı́vel se decompõe, elevando a
temperatura do sistema, o que favorece a vaporização do etanol, que uma
vez em fase gasosa, auto ignitam através de mecanismos térmicos e/ou de
cadeia. O tempo de indução da reação foi de aproximadamente 13 ms.
Os atrasos de ignição (Tabela 10) são significativamente menores
do que aqueles encontrados no teste da gota. Isso se deve ao fato de que
no teste com jatos, os propelentes entram em contato com maior energia,
uma vez que no teste da gota a energia inicial do sistema se resume
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Figura 36 – Teste impinging jets do experimento 2.

Fonte: Próprio autor.
apenas energia potencial gravitacional da gota.
4.4

Testes no propulsor

Os testes foram realizados no Banco de Teste em Condições Ambientais do Laboratório Associado de Combustão e Propulsão, do INPE
de Cachoeira Paulista, SP. As Figuras 37 (a) e (b) exibem imagens dos
sistemas de alimentação e aquisição, respectivamente.
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Figura 37 – Sistemas de alimentação e aquisição utilizados no teste.
(a)

(b)

Fonte: Próprio autor.
As Figuras 38 e 39 apresentam os perfis dos cones formados pelos
injetores de combustı́vel e oxidante, respectivamente. Os experimentos
foram conduzidos utilizando um diferencial de pressão de 5 bar, o mesmo
utilizado no teste do propulsor. As imagens obtidas por meio de uma
câmera de alta velocidade, com uma taxa de 2000 quadros por segundo,
mostram o comportamento dos propelentes desde a abertura das válvulas
até o alcance de um fluxo constante.
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Figura 38 – Teste do injetor de combustı́vel.

Fonte: Próprio autor.
Conforme discutido no item 2.5, o filme cônico de propelente pode
apresentar diferentes configurações. A Figura 38 permite a observação
de um perfil cônico com aspecto de “cebola”, em que ocorre a formação
de um filme cônico na saı́da do orifı́cio de descarga. Já na Figura 39 é
possı́vel observar a formação de uma lâmina cônica reta de propelente no
injetor de oxidante.
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Figura 39 – Teste do injetor de H2 O2 .

Fonte: Próprio autor.

A utilização de peróxido concentrado inviabiliza a obtenção de
imagens para a avaliação da mistura entre combustı́vel e oxidante, uma
vez que é produzida uma chama intensa já nos primeiros instantes de
teste. Sendo assim, o peróxido de hidrogênio foi substituı́do por água,
substância que em sistemas de injeção apresenta comportamento similar
ao do peróxido de hidrogênio. Os testes foram realizados nas mesmas
condições de pressão e monitoramento dos apresentados nas Figuras
38 e 39. Os resultados são apresentados na Figura 40, na qual pode-se
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observar que a válvula de oxidante só foi aberta após o alcance de um
fluxo estável de combustı́vel. Por meio dessas imagens, é possı́vel notar a
que a água, que escoa pelo orifı́cio interno de descarga, cruza o fluxo de
combustı́vel promovendo a desintegração do mesmo, formando um spray
cônico homogêneo.
Figura 40 – Teste da mistura dos propelentes utilizando água e combustı́vel.

Fonte: Próprio autor.
Apesar não terem sido empregadas técnicas eficientes para a medição do tamanha de gota, é possı́vel concluir que o sistema de injeção
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promoveu uma atomização satisfatória dos propelentes, bem como uma
perfeita mistura entre combustı́vel e oxidante, o que por sua vez proporciona uma queima homogênea.
A Figura 41 mostra a bancada de testes utilizada nos ensaios do
propulsor. O motor foi montado na vertical para evitar eventual acúmulo
de material dentro da câmara de combustão, o que pode causar a explosão
do sistema.
Figura 41 – Bancada de testes.

Fonte: Próprio autor.

As Figuras 42 (a) e 42 (b) mostram imagens do sistema de injeção
aberto e do motor foguete em funcionamento, respectivamente. Inicialmente, foram realizados testes com o injetor aberto, ou seja, sem o
acoplamento da câmara de combustão, para a calibração das vazões de
oxidante e de combustı́vel. Ainda, foi avaliado o atraso de ignição do
sistema de injeção empregando o injetor do tipo dual centrı́fugo, o qual
foi também da ordem de 13 ms. A imagem na Figura 42 (a) revela que
desempenho do sistema de injeção foi bastante satisfatório, uma vez que
o mesmo proporcionou uma rápida e eficaz mistura dos propelentes e,
consequentemente, uma combustão uniforme.
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Figura 42 – Imagens do sistema de injeção e do propulsor em funcionamento.
(a)

(b)

Fonte: Próprio autor.
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Na sequência, a câmara de combustão foi acoplada ao sistema de
injeção para o teste do sistema propulsivo. A Figura 43 apresenta as
pressões de injeção e as vazões dos propelentes obtidas neste teste. É
possı́vel perceber que não existe uma perfeita sincronia entre as válvulas
utilizadas, isto porque são válvulas eletropneumáticas convencionais que
não são capazes de proporcionar um tempo de resposta adequado para
aplicações aeroespaciais. Os dados apresentados na Figura 43 (a) revelam
que a vazão de combustı́vel difere da vazão inicialmente calculada. Esta
diferença pode ser atribuı́da ao processo de usinagem do sistema de injeção.
Por se tratar de um motor de pequeno porte (50 N), os orifı́cios de injeção
são bastante ı́nfimos (0,42 x 0,42 mm para o combustı́vel e 0,60 x 0,72 mm
para o oxidante). Portanto, qualquer variação nas dimensões dos orifı́cios
do injetor, causam certamente modificações na vazão dos propelentes,
podendo ser ajustadas pela variação da pressão de injeção, porém isso
não foi feito neste trabalho, uma vez que para o alcance da vazão de
projeto, a pressão de injeção deveria ser reduzida a um valor que não
fornece um diferencial de pressão confiável para a realização do teste sem
que ocorra retorno de propelente.
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Figura 43 – Curvas de pressão de injeção e vazão de propelente.
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Fonte: Próprio autor.
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As curvas de pressão de câmara e empuxo são apresentadas na
Figura 44. A partir desses dados foi possı́vel determinar a velocidade
caracterı́stica obtida durante o teste por meio da Equação 4.32.
c∗ =

p1 A t
.
m

(4.32)



onde, p1 é a pressão de câmara, m, é a vazão total de propelente e At é a
área da garganta.
A partir dos dados apresentados na Figura 44, também foi possı́vel
determinar o impulso especı́fico real obtido durante o teste através da
Equação 4.33.

Isp =

F


(4.33)

mg0



onde, F é o empuxo, m, é a vazão total de propelente e g0 é a aceleração
da gravidade ao nı́vel do mar.
Os dados de velocidade caracterı́stica e impulso especı́fico são
apresentados na Figura 45.
Apesar dos valores de projeto dos parâmetros: pressão de câmara
e empuxo terem sido atingidos, a velocidade caracterı́stica e o impulso
especı́fico se mostraram um pouco inferiores ao estimado, conforme apresentado na Tabela 6 (1445 m/s e 157 s, respectivamente). Isto pode ser
atribuı́do ao fato da vazão de combustı́vel diferir do seu valor de projeto.
Uma maior vazão de combustı́vel reflete em uma diminuição da razão de
mistura (RO/C ), e assim uma condição de operação diferente da ótima
estimada. A razão ótima calculada foi de aproximadamente 3,7. Porém a
vazão de 9,8 g/s medida durante o teste implicou em uma redução desta
razão para 2,6, o que implica, consequentemente, em uma redução desses
parâmetros. A Figura 46 mostra os valores teóricos ideias da velocidade
caracterı́stica e do impulso especı́fico em função da razão de mistura.
Para RO/C igual a 2,6 espera-se, em teoria de acordo com o software
CEA-NASA, c∗ de cerca de 1443 m/s e impulso especı́fico de aproxima-
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Figura 44 – Curvas de pressão de câmara e empuxo.
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Fonte: Próprio autor.
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Figura 45 – Curvas de velocidade caracterı́stica e impulso especı́fico.
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Figura 46 – Impulso especı́fico teórico em função da razão de mistura.
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Fonte: Próprio autor.

damente 152 s. No entanto, neste trabalho foi considerada uma eficiência
global de 94%, sendo assim esses valores decrescem para 1356 m/s e 143 s,
respectivamente. Resultado este, muito próximo àqueles apresentados na
Figura 45. Além do menor desempenho, devido à diferença de vazão do
combustı́vel, tem-se ainda a dificuldade de fabricação de uma tubeira
que propicie uma expansão ótima. Na imagem apresentada na Figura
42 (b) é possı́vel notar a presença de diamantes de choque, ou disco
de Mach, que são formados sempre que um fluxo sai de um bocal em
velocidades supersônicas e a uma pressão diferente da atmosfera externa,
o que também contribui para uma diminuição do desempenho do sistema
propulsivo.
Apesar dos obstáculos relativos à usinagem do propulsor, os resultados obtidos mostram que o desempenho do propulsor é concordante com o
projetado. Sendo assim, pode-se fazer uma comparação teórica entre o par
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hipergólico empregado e outros propelentes tradicionalmente utilizados.
Assim, a Tabela 11 apresenta uma comparação do impulso especı́fico e a
densidade de impulso especı́fico do par hipergólico utilizado no presente
trabalho em relação a outros propelentes frequentemente empregados em
missões espaciais. Os dados apresentados nesta tabela foram obtidos com
o auxı́lio do software CEA-NASA, considerando escoamento isentrópico
unidimensional em condição de equilı́brio durante a expansão, condição
estequiométrica para todos os pares, pressão de câmara igual a 5 bar e
pressão externa igual a 960 mbar.
Tabela 11 – Impulso especı́fico e densidade de impulso especı́fico.
Oxidante
Combustı́vel
LOX
Etanol
LOX
RP1
N2 O4
MMH
N2 O4
N2 H4
H2 O2 90%
Etanol
H2 O2 90%
N2 H4
H2 O2 90% Etanol-Etanolamina-Cu2+

Isp (s) ρIsp
188,5
195,7
192,1
196,3
174,3
186,8
170,0

(kg.s/m3 )
185,6
204,9
237,4
243,1
222,4
235,8
223,6

Os valores de densidade de impulso especı́fico mostram que o desempenho dos propelentes utilizados neste trabalho é bastante competitivo
com os demais propelentes mostrados na Tabela 11, pois apresentam uma
mesma faixa de densidade de impulso especı́fico, porém o custo deste
par hipergólico é bem inferior àqueles tradicionalmente empregados. Vale
ainda ressaltar que nem todos os pares apresentados na Tabela 11 são
hipergólicos, fato este que adiciona mais complexidade ao sistema propulsivo. Além disso, H2 O2 , etanol e monoetanolamina não são criogênicos,
como em alguns dos casos apresentados, o que eleva em muito o custo do
sistema propulsivo e, ainda, tratamos com propelentes limpos, facilitando
o manuseio e não sendo agressivos ao ambiente.
Com auxı́lio do software CEA-NASA, também foi possı́vel constatar
que a adição de etanol ao sistema, além de reduzir o atraso de ignição
da reação hipergólica, também incrementa a eficiência do combustı́vel
elevando o impulso especı́fico do sistema com monoetanolamina pura de
166 s para 170 s quando misturada ao etanol.
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Além dos obstáculos encontrados em relação à usinagem do sistema
de injeção, também foi encontrada dificuldade na medição da temperatura
de câmara. Os sensores disponı́veis para tal medição eram termopares
do tipo S com bainha cerâmica e diâmetro de 1/8”, cuja eficiência na
transferência de calor para o par metálico é baixa. Sendo assim, existe
grande atraso nas medidas, o que interfere fortemente na caracterização
em testes de curta duração, fazendo com que os valores de temperatura
medidos pelo sistema não coincidam com os valores reais. Por esse motivo,
os dados de temperatura não foram discutidos no presente trabalho. Vale
ressaltar que o sistema propulsivo foi confeccionado em aço inoxidável,
material este que possui temperatura de fusão inferior a temperatura
adiabática de chama esperada (1800◦ C) para a condição de operação
empregada, o que inviabilizou a realização de testes longos.
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5 CONCLUSÕES

Os estudos realizados neste trabalho permitiram a obtenção das
seguintes conclusões:
(i) - É possı́vel concentrar o H2 O2 com segurança em laboratório, empregando a metodologia da secagem em contra fluxo de ar quente, pois o
sistema foi projetado para não exceder uma carga contı́nua de 15 g de
H2 O2 dentro de cada tubo durante o processo de concentração;
(ii) - O H2 O2 90% é hipergólico com a monoetanolamina catalisada com
sais de cobre, porém os tempos de indução desta reação são superiores a
36 ms. Estes elevados atrasos podem levar a acúmulos de propelentes na
câmara de combustão do motor foguete e eventual explosão na mesma;
(iii) - Diferentes materiais catalı́ticos foram investigados para promover
cataliticamente a monoetanolamina, mas apenas o cloreto e o nitrato de
cobre foram eficientes na decomposição do H2 O2 , sendo que o nitrato
apresentou o menor atraso de ignição desta reação;
(iv) - O nitrato de cobre, quando misturado a monoetanolamina forma um
complexo ativo na decomposição do H2 O2 , promovendo a decomposição
seguindo, inicialmente, o mecanismo de ramificação da cadeia, precedido
pelo mecanismo térmico;
(v) - A metodologia de Planejamento de Experimentos foi muito útil para
a definição da carga ideal de catalisador no sistema e para diluição do
combustı́vel com etanol, buscando sempre a maior eficiência do sistema;
(vi) - Através do estudo de otimização do combustı́vel conduziu a um
produto contendo cerca de 61,0% de etanolamina, 30,1% de etanol e 8,9%
de Cu(N O3 )2 .3H2 O em massa, o qual apresentou os menores valores de
atraso de ignição do sistema;
(vii) - Os testes empregando os injetores do tipo impinging jets para
a mistura de H2 O2 90% e etanol/etanolamina apresentaram atrasos de
ignição bastante satisfatórios (12,5 ms), o que sugere o uso deste par
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hipergólico em motores foguete;
(viii) - A partir dos testes com injetores impinging jets foi possı́vel elucidar
o processo de autoignição do sistema. As imagens mostram claramente
que o H2 O2 ao entrar em contato com combustı́vel se decompõe, gerando
calor e promovendo a vaporização dos propelentes, uma vez em fase
gasosa, o sistema entra em ignição através de mecanismos térmicos e/ou
de cadeia;
(ix) - A adição de etanol ao sistema reduziu o tempo de indução da reação
hipergólica, provavelmente devido a este produto apresentar menor ponto
de fulgor que a monoetanolamina;
(x) - Cálculos também identificam que a adição de etanol incrementa a
eficiência do combustı́vel elevando o impulso especı́fico do sistema com
monoetanolamina pura de 166 s para 170 s quando misturada ao etanol;
(xi) - A comparação da densidade impulso especı́fico do par hipergólico
H2 O2 90%-etanol/etanolamina com aquele mais frequentemente utilizado, N2 O4 -monometilhidrazina mostra que o combustı́vel a base de
monoetanolamina e etanol é bastante competitivo;
(xii) - Do ponto de vista ambiental não há comparação, pois o H2 O2 , a
monoetanolamina e o etanol não são tóxicos, enquanto a hidrazina e seus
derivados são cancerı́genos e o N2 O4 é fatal em curtas exposições a baixas
concentrações. Já do ponto de vista econômico, a comparação é muito
favorável ao par hipergólico utilizado neste trabalho.
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6 PERSPECTIVAS E SUGESTÕES

A Agência Espacial Brasileira se manifestou interessada no desenvolvimento de um motor de apogeu para satélites empregando estes
propelentes limpos. Entretanto, ainda não foram apresentados os requisitos deste motor foguete, porém sugerimos algumas melhorias para a
continuação deste projeto:
(i) - Vale lembrar que encontramos problemas na sincronização das válvulas de alimentação do sistema bipropelente, sendo assim sugerimos o
emprego de válvulas mais sofisticadas e precisas;
(ii) - Tivemos também problemas com a vazão do combustı́vel, devido
às imprecisões no processo de usinagem do injetor, sendo assim, será
necessário procurar prestadores de serviço de usinagem que confeccionem
injetores com maior exatidão;
(iii) - As medidas de temperatura não foram possı́veis no presente trabalho. Tentamos utilizar termopares do tipo S encamisados com material
cerâmico, porém a transferência térmica neste tipo de sensores não é
muito eficiente, gerando retardos na leitura da medida. Sendo assim,
propomos o emprego de termopares sem encapsulamento ou com bainhas
extremamente finas;
(iv) - A temperatura adiabática desta reação, em condição estequiométrica,
gira em torno de 2200◦ C, sendo assim, torna-se necessário o emprego
de ligas aeroespaciais resistentes à temperatura, sugere-se assim, o uso
de ligas Ti6Al4V e a confecção da câmara de combustão empregando
manufatura aditiva, através da técnica de Sinterização Seletiva a Laser
(SLS). Cumpre ressaltar que, para tanto, já mantemos colaboração com a
Divisão de Tecnologias Tridimensionais (DT3D) do Centro de Tecnologia
da Informação (CTI) Renato Archer.
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APÊNDICE A – DIVULGAÇÃO NA MÍDIA

Os resultados deste trabalho foram divulgados (28 de fevereiro de
2017) pela Rede Bandeirantes de Televisão em rede regional (Band Cidade)
e em abrangência nacional (BandNews). Atualmente, a matéria pode ser
vista no link: https://www.youtube.com/watch?v=w4n5K1W3caE.
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