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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o resultado
dos testes feitos para análise de combustão das
substâncias que restaram impregnadas na
esponja poliuretana biodegradável, decorrente
da ação continuada dos hidrocarbonetos, após
35 dias de uso do Gasolimp projeto de produto35 dias de uso do Gasolimp, projeto de produto
de um protetor biodegradável para bomba de
gasolina e cogerador de Energia, colocado em
uma bomba injetora de gasolina, no período de
fevereiro a março de 2008, em um posto de
gasolina da cidade de João Pessoa.

Fig.1 Resíduos da bioespuma poliuretana com pedaços de tecido de algodão



2. Objetivos do Projeto2. Objetivos do Projetoj jj j

GasoGasolimplimp

Diagnosticar os principais agentes tóxicos decorrentes do manuseio da gasolina;

Proporcionar aos trabalhadores segurança e proteção contra os riscos e ameaças
à údà saúde;

Minimizar os agentes poluidores do Meio Ambiente;

Contribuir para o fortalecimento das exigências e normas de proteção ambientalp g p ç
de acordo com a legislação de Segurança e Saúde de Trabalho em vigor;

Fortalecer as políticas de Gestão Ambiental estabelecidas pela CONAMA e
Ministério do Meio Ambiente;

Incentivar as Empresas para a promoção de programas de combate à toxidez
ambiental;

Contribuir para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a Cogeração deContribuir para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a Cogeração de
Energia.



2. Protetor Biodegradável para Bomba de
Gasolina e cogerador de energiaGasolina e cogerador de energia

É confeccionado com um tecido absorvedor composto de fibras naturais de celulose.
A bioespuma poliuretana apresentou excelentes índices de absorção dos resíduos tóxicosA bioespuma poliuretana apresentou excelentes índices de absorção dos resíduos tóxicos
deixados pela gasolina, como:

Monóxido de Carbono (CO) ;Hidrocarbonetos (HCS);
Oxigênio (O); Nitrogênio (NOx)

e Enxofre (SO )

Cálculos percentuais das substâncias extraídas 
da BIOESPUMA POLIURETANA

e Enxofre (SO2).

da BIOESPUMA POLIURETANA

enxofre; 9,76%

nitrogenio; 8,54%

Fig.2

nitrogenio; 8,54%

carbono; 47,7%

oxigênio; 29,1%

hidrogênio; 4,88%
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3. Metodologia

As análises de termogravimetria e calorimetria exploratória foram
realizadas no LACOM (Laboratório da área de pesquisa em Combustíveis e
Materiais) da Universidade Federal da Paraíba. Ambas análises utilizaram
uma massa da amostra de aproximadamente 5,0 mg, com uma razão deuma massa da amostra de aproximadamente 5,0 mg, com uma razão de
aquecimento entre 10ºC/mim até 600ºC. A primeira análise usou uma porta
amostra de platina em atmosfera de ar com 110 mL/min; a segunda utilizou
uma porta amostra de platina em atmosfera de oxigênio com 1400 KPa de

ãpressão.



4. Análise e discussões

Na Fig.3 observam-se três transições; a primeira refere-se ao
processo endotérmico com temperatura de pico de 70.89 C° e os outros
dois, ao processo exotérmico com temperatura de pico de 334.44 e 460.26
C° dit i i t j t ib íd liti ã d liC°, acredita-se que o primeiro evento seja atribuído a volitização da gasolina
e o restante dos eventos a queima do polímero (bioespuma + tecido).
Observa-se que a partir dos 200 C° inicia-se o processo de combustão
liberando energia.g

Fig.3 Curva da análise térmica diferencial (DTA)



5. Análise e discussões

Observamos na Fig.4, cinco (5) elementos de perda de massa, na
qual a primeira corresponde ao processo de volatilização da gasolina em
torno de 20% corroborando com pico de DTG 64,51 C° e os eventos restantesp ,
da bioespuma correspondem a combustão com perda de massa aproximada
13%, 41%, 5% e 18 %. Estes eventos corroboram com o segundo e terceiro
pico demonstrado na fig. 3. Restando um resíduo de massa de 3,58 % de
massamassa.

Fig. 4 Curva Termogravimétrica do polímero e tecido de algodão



5. Análise e discussões

Na Fig. 5 e Fig. 6 as análises de calorimetria exploratória diferencial
pressurizada (PSDC) apresentam três transições exotérmicas: a
primeira, atribuída a combustão da gasolina (TP de 228.54 C°); a segunda e
terceira corresponde ao biopolimero em 264 8 C° e 549 84 C° Observa se que aterceira corresponde ao biopolimero em 264.,8 C° e 549,84 C°. Observa-se que a
gasolina é o primeiro agente de combustão da bioespuma, logo após, inicia-se
o processo de combustão da bioespuma de forma gradual e lenta com
temperatura de pico de 264,58 C° liberando 3.584 J/gr. Provavelmente, nessasp p g
duas etapas ocorreu a queima do material acima de 96 % da bioespuma e do
tecido do produto.

Fig.5 Curva PDC – Dinâmica do polímero



5. Análise e discussões

Observamos na Fig.6 uma transição exotérmica em fração de minutos
entre o intervalo de 46,2 minutos a 46,5 minutos, correspondendo à queima do
resíduo da bioespuma, liberando uma energia de 1,600 J/g.

Fig.6 Curva DSC – Isotérmica do Biopolimero



Conclusão 

As análises termogravimétricas realizadas apresentaram
resultados bastante satisfatórios quanto ao teor de combustão e de
queima do produto, apresentando um resíduo no valor de 3% em
função da massa diagnosticada. Como também verificada na análise
de PDSC que o processo de queima da bioespuma uma liberação dede PDSC que o processo de queima da bioespuma uma liberação de
energia de 5184 J/g. Em suma os resultados obtidos demonstram que
o produto Gasolimp (Bioespuma Poliuretana) é um Cogerador de
Energia altamente viável como agente de desenvolvimento e fonte
energética.



Processo Cogeração de Energia:
Projeto GasoGasolimplimp (estágio 1)

Abastecimento

Absorção:
‐monóxido de carbono;

Derrama‐se entre 5
e 8 gotas de 
gasolina por 

Retenção na 
bioespuma 
GasoGasolimplimp

;
‐ hidrocarboretos;
‐ oxigênio;
‐ nitrogênio;g p

abastecimento
pp

‐ enxofre.



Processo Cogeração de Energia:
Projeto GasoGasolimplimp (estágio 2)Projeto GasoGasolimplimp (estágio 2)

Absorção

Tempo de ‐ Prevenção Q lid d d idTempo de 
exposição na 
bomba de 
gasolina: 30 dias

Prevenção
‐ toxicológica;
‐Riscos      
ocupacionais.

‐ Qualidade de vida;
‐Melhores condições 
de trabalho.   

gasolina: 30 dias ocupacionais.



Processo Cogeração de Energia:
Projeto GasoGasolimplimp (estágio 3)Projeto GasoGasolimplimp (estágio 3)

Destino

Processo de revitalização

T f ã d íd

ç

Transformação dos resíduos com 
características de combustão

‐ Processo de adequação; 
t it dtriturado;
‐Transformado em pequenos 
pedaços e compactado.



Processo Cogeração de Energia:
Projeto GasoGasolimplimp (estágio 4)j pp ( g )

Substituição do 
carvão vegetal

U i Fáb iUsinas ‐ Fábricas

Combustão em 
mais de 200º C

Cogerador de 
Energía CDR



Quanto à Legislação Ambiental:

Atendimento  das  normas de 
Proteção Ambiental – Segurança; 
Saúde no Trabalho.

Diminuição dos agentes contaminantes

Desenvolvimento de tecnologías para  
Produção energética CDRProdução energética ‐ CDR
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