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Resumo: Biodiesel é um combustível mais corrosivo e 

susceptível a degradação que o diesel. O objetivo desse 

trabalho é avaliar o efeito do aditivo TBHQ na taxa 

de corrosão do cobre, latão e aço carbono quando 

imersos em biodiesel de soja ao comparar com os 

resultados em biodiesel sem antioxidante. O aditivo se 

mostrou eficaz para o aumento do período de indução do 

biodiesel de 3,7h para 22h, porém o teor de água 

ultrapassou o limite estabelecido pela ANP. O TBHQ é 

um antioxidante, que atua como inibidor de corrosão. 

1 . I ntrodução 
O biodiesel se assemelha ao diesel de petróleo nas suas 

principais características físicas, e por esse motivo 

considera-se uma ótima alternativa ao combustível fóssil 

utilizado em motores de ciclo diesel. Porém, o biodiesel 

se difere do diesel de petróleo em sua estrutura química, 

possuindo um número elevado de insaturações que 

favorecem a degradação oxidativa e térmica do 

biocombustível [1]. A instabilidade oxidativa torna-se 

um sério problema ao armazenar o biodiesel por longo 

prazo.   Reações de oxidação são aceleradas por 

oxigênio, água, luz, calor e íons metálicos [2]. A 

degradação do biodiesel pode alterar significativamente 

suas propriedades físicas e químicas. Em um motor, o 

combustível entra em contato com uma variedade de 

peças metálicas, sendo o cobre o metal mais atacado 

pelo biodiesel [3]. Portanto, o biodiesel é mais corrosivo 

aos materiais metálicos do que o diesel de petróleo, a 

não ser que seja modificado ou tratado com aditivos, 

que são antioxidantes que inibem o processo de 

oxidação e melhoram a qualidade do biodiesel. A 

estabilidade do biodiesel na presença de antioxidantes 

vem sendo estudada por vários pesquisadores. O 

antioxidante TBHQ (tercbutil-hidroquinona) foi 

avaliado como um dos melhores antioxidantes 

sintéticos para biodiesel de soja. Os antioxidantes atuam 

na inativação ou remoção dos radicais livres formados 

durante as etapas de iniciação ou propagação das 

reações de oxidação dos ácidos graxos presentes no 

biodiesel [4]. 

2. Metodologia 
O biodiesel de soja foi obtido por reação de 

transesterificação do óleo de soja refinado com etanol 

na presença de etóxido de sódio como catalisador. O 

biodiesel de soja foi purificado com solução de HCl 

0,2 mol/L e desumidificado por aquecimento. O 

biodiesel foi analisado por cromatografia gasosa 

acoplada a uma espectrometria de massa (GC-MS) para 

análise da sua composição química. O biodiesel foi 

caracterizado para controle de qualidade segundo 

especificações estabelecidas pela ANP (Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 

Foram feitas análises para determinar o teor de água, 

número de ácidos totais, viscosidade, densidade e 

medida de estabilidade á oxidação. Em seguida, foi 

adicionado o aditivo, o antioxidante TBHQ na 

concentração  de 1000  ppm.  As mesmas análises foram  

 

 

 

realizadas antes e após a exposição dos diferentes metais 

para caracterização da degradação pelos íons metálicos. 

Para a avaliação do comportamento frente à corrosão foi 

realizado ensaios de perda de massa de acordo com a 

norma ASTM G1. Os testes de imersão foram realizados 

a 25 ºC na presença e ausência de TBHQ, sem a 

incidência de luz natural. As amostras de cobre, latão e 

aço-carbono foram previamente preparadas, sendo o 

tempo de exposição ao biodiesel de 120 horas. 

3. Resultados 
Notou-se um aumento no período de indução do 

biodiesel aditivado com TBHQ comparado com o não 

aditivado, logo o uso do aditivo no biodiesel é favorável 

para melhorar as condições de estocagem e 

armazenamento, retardando a degradação do biodiesel 

(reações de oxidação). O período de indução à 

oxidação aumentou de 3,7 h para 22 h na presença de 

TBHQ (1000 ppm). Porém o aumento do teor de água 

ocasionado pelo aditivo TBHQ contribuiu para a 

corrosão dos metais, a menos que a molécula do aditivo 

tenha efeito inibidor de corrosão.  Dessa forma, foi 

avaliada a influência do aditivo TBHQ na corrosividade 

e degradação do biodiesel. Na presença do aditivo, na 

concentração de 1000 ppm, os metais apresentam 

comportamento semelhante ao observado no biodiesel 

não aditivado, sendo o latão  menos resistente  que o 

cobre e o aço carbono. No entanto, percebeu-se a 

redução na taxa de corrosão por conta da presença do 

aditivo TBHQ. Os resultados dos parâmetros de 

qualidade também ultrapassaram o limite exigido pela 

ANP na presença de TBHQ. 

4. Conclusões 
Baseado nos resultados apresentados é possível concluir 

que as moléculas de TBHQ atuam  como inibidor de 

corrosão pelo processo de adsorção na superfície 

metálica,  levando a formação de um filme protetor. 

Entretanto, a degradação do biodiesel de soja é 

catalisada pelos íons metálicos, para  curto  tempo  de 

exposição, até mesmo na presença de antioxidante. 
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