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Introdução 

A combustão de substâncias orgânicas contendo 

enxofre presentes no diesel de petróleo é 

responsável pela emissão de gases (SOx) altamente 

poluentes e causadores da chuva ácida. Neste 

sentido, o uso do diesel com baixo teor de enxofre 

50 ppm (S50) e com 10 ppm (S10) é uma tendência 

mundial. Porém em muitas regiões do Brasil ainda 

se comercializa o diesel com 500 ppm (diesel 

metropolitano) e com 1800 ppm de enxofre (diesel 

interior). A mistura de ésteres metílicos ou etílicos 

(biodiesel) ao diesel ajuda a reduzir o teor de 

enxofre e consequentemente as emissões dos seus 

gases. Porém, com o uso dessas misturas pode 

ocorrer a restrição ao fluxo de combustível e até 

paradas dos veículos por entupimento dos filtros, 

devido à formação de depósitos. Isto tem limitado o 

uso comercial dos ésteres em proporções maiores 

que 5%. Apesar disso, nem a composição química 

das substâncias responsáveis, nem as condições e 

mecanismos de formação tem sido pesquisadas ou 

descritas na literatura até o momento. 

Resultados e Discussão 

O presente trabalho possibilitou identificar a origem 

dos principais depósitos nos filtros e explicar os 

motivos da sua formação permitindo estabelecer 

uma proposta mecanística e de ação para a solução 

dos problemas observados. Foram estudadas 100 

mídias filtrantes de veículos rodando sob condições 

monitoradas com diesel, misturas B5 (com S1800, 

S500 e S50), misturas B5 (S50) com 15% de diesel 

de cana (Farnesano), misturas B20 (com S1800 e 

S500), B30 com S50 e ainda os filtros de veículos 

rodando com biodiesel de soja puro (B100). Os 

resultados do uso de B100 produzido a partir de óleo 

degomado foram comparados com o do uso de um 

B100 refinado através de destilação sob vácuo onde 

observou-se o acúmulo de resíduos como MGs, 

fitoesteróis, tocoferóis e FASEs para o biodiesel de 

óleo degomado. No caso do uso das misturas 

diesel/biodiesel (B5, B20 e B30) observou-se que o 

biodiesel pode passar por uma etapa inicial de 

oxidação dando origem à formação de 

hidroperóxidos,
1,2

 os quais na presença de 

compostos de enxofre como os monobenzo- e 

dibenzotiofenos, sejam eles mono-, di- ou polialquil 

substituídos, transferem oxigênio ao átomo de 

enxofre atuando como agentes oxidantes formando 

sulfóxidos e sulfonas insolúveis nos hidrocarbonetos 

(diesel) ou nos ésteres (biodiesel), os quais se 

depositam na superfície da mídia filtrante 

provocando em alguns casos a saturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso foi confirmado pela análise por microscopia de 

varredura eletrônica/espectroscopia de energia 

dispersiva (MEV/EDS) cujos mapas composicionais 

mostram a presença de enxofre, carbono e oxigênio. 

Os depósitos obtidos foram lavados com hexano e 

acetato de etila, secos e o sólido resultante foi 

submetido à reação de redução com LiAlH4/THF, o 

que permitiu o isolamento e análise/identificação da 

mistura de benzo- e dibenzotiofenos por RMN 
1
H e 

CG/MS. Empregando as mesmas misturas, porém 

aditivadas com 1000 ppm de BHT observou-se uma 

redução significativa dos depósitos formados. Com 

esse aditivo, os melhores resultados em termos de 

extensão de tempo de vida dos filtros foram 

observados no caso da adição ao B5 S50 de 15% 

de Farnesano inibindo quase que totalmente a 

ocorrência da reação de oxidação dos componentes 

de enxofre. No caso do uso da mistura B30-S50 ou 

do biodiesel puro (B100) praticamente nenhum 

depósito é observado desde que o biodiesel utilizado 

tenha sido refinado por destilação sob vácuo. 

Conclusões 

Este trabalho demonstra que a oxidação dos 

compostos de enxofre presentes no diesel é 

responsável pela formação de depósitos 

constituídos por carbono, oxigênio e enxofre 

(sulfóxidos e sulfonas), podendo ser inibida pela 

utilização do BHT. 
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