
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E ENGENHARIA  

MECÂNICA  

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO CORROSIVA DE DIFERENTES BIODIESEIS 

SOBRE O AÇO AISI 316 UTILIZANDO MÉTODOS 

ELETROQUÍMICOS E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

 

 

FRANKLIN KAIC DUTRA-PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

JULHO/2016  



FRANKLIN KAIC DUTRA-PEREIRA 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO CORROSIVA DE DIFERENTES BIODIESEIS 

SOBRE O AÇO AISI 316 UTILIZANDO MÉTODOS 

ELETROQUÍMICOS E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e 

Engenharia Mecânica – PPGEM, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

- UFRN, do Centro de Ciência e Tecnologia - 

CCET, como requisito para obtenção do Título 

Mestre em Engenharia Mecânica (área Físico-

Química). 

 

 

 

 

Orientadora: Dra. Salete Martins Alves (UFRN) 

Co-orientadora: Dra. Joana Maria de Farias Barros (UFCG) 

 

 

 

 

NATAL/RN 

JULHO/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte  

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Sistema de Bibliotecas  

Biblioteca Central Zila Mamede / Setor de Informação e Referência 

 

Dutra-Pereira, Franklin Kaic. 

Avaliação da ação corrosiva de diferentes biodieseis sobre o aço 

AISI 316 utilizando métodos eletroquímicos e planejamento 

estatístico / Franklin Kaic Dutra Pereira. - Natal, RN, 2016. 

159f.: il. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr. ª Salete Martins Alves. 

Coorientadora: Prof.ª Dr. Joana Maria de Farias Barros. 

 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em 

Ciências e Engenharia Mecânica. 

 

1. Biocombustíveis - Dissertação. 2. Biodiesel- Dissertação. 3. 

Aço inoxidável- Dissertação. 4. Aço AISI 316- Dissertação. 5. 

Corrosão- Dissertação. 6. Planejamento estatístico- Dissertação. I. 

Alves, Salete Martins. II. Barros, Joana Maria de Farias. III. Título. 

 

RN/UF/BCZM      CDU620.952 

 

 

 

 

 

 

 



FRANKLIN KAIC DUTRA-PEREIRA 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO CORROSIVA DE DIFERENTES BIODIESEIS 

SOBRE O AÇO AISI 316 UTILIZANDO MÉTODOS 

ELETROQUÍMICOS E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO  

 

 

 

Aprovada e apresentada em:   26  / Julho / 2016 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________ 

Prof.ª. Drª. Salete Martins Alves (Orientadora) – UFRN 

____________________________________________ 

Prof.ª. Drª. Joana Maria de Farias Barros (Coorientadora) – UFCG 

____________________________________________ 

Prof.ª. Drª. Tatiana de Campos Bicudo – UFRN 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Gomes da Silva – UFCG 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, 

 #ForaTemer. 

Em seguida, dedico:  

a Lula e Dilma, que sempre lutaram pela educação pública e de 

qualidade para todos. 

A todas as mulheres e LGBTT, que lutaram e lutam diariamente para que 

tenhamos espaço nesta sociedade brasileira machista, homofóbica, racista, 

xenofóbica e misógina.  

Aos meus heróis (in memoriam), Vovô João Dutra e Papai Daniel. 

“Para todos que já tiveram um momento de fraqueza, não vai doer para 

sempre. Então, não deixem isso afetar o que há de melhor em você.” (Anônimo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comme le temps passe vite. En un éclair, la vie que nous 

menions n'est plus qu'un souvenir (...) Certains, bien sûr, ont 

conscience de la rapidité avec laquelle le temps passe. C'est 

pour cette raison qu'ils sont bien décider à obtenir ce qu'ils 

veulent avant qu'il ne soit trop tard”1 

Desperate Housewives - You’re Gonna Love Tomorrow – 5x01 

 

 

Aqui, vos apresento o meu fracasso e o meu sucesso, 

simultaneamente. Não há um vencedor, é um duelo sem fim, 

até a minha última inalação de moléculas de O2.  

DUTRA-PEREIRA, F. K. (2016) 

 

 

 

                                                 

 

1 “O tempo passa tão depressa… Num instante, a vida que conhecíamos se vai para sempre. (...). Há 

algumas pessoas que entendem o quão rápido o tempo passa. É por isso que eles são tão determinados para 

conseguir o que querem antes que seja tarde demais. ” 

 Desperate Housewives - You’re Gonna Love Tomorrow – 5x01 

 

http://www.apaixonadosporseries.com.br/categoria/desperate-housewives/
http://www.apaixonadosporseries.com.br/categoria/desperate-housewives/


AGRADECIMENTOS 

 

 Grandiosa é minha lista de agradecimentos, o que me torna uma pessoa de sorte. Já 

dizia Clarice Lispector: “Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que 

vai acompanhado, com certeza vai mais longe”. Vejam onde estou, e não só graças a mim, 

mas sim a nós. 

Agradeço,  

A Deus, por tudo que consegui até agora e por me manter motivado para superar todos 

os obstáculos.  

As minhas divas, rainhas, inspiração, Francinilza e Irene, e meu pai Joaci, por todo 

apoio moral e todo esforço para me fazer chegar até aqui. Em especial, ao meu rei, meu 

guerreiro, meu amado e inesquecível Papai Daniel, onde quer que estejas, eu o amarei 

eternamente!  

Aquelas que são “sangue do meu sangue”, minhas irmãs, pela cumplicidade, 

companheirismo por tudo, Katianny, Meire e Delvânia. Obrigado por sempre estarem ao meu 

lado, com todos meu erros e acertos. Obrigado por cada puxão de orelha, com isso sempre 

aprendi a ser uma pessoa honesta e íntegra. Obrigado por cada ensinamento! 

A Família Dutra & Pereira, por todo incentivo e aparato, desde a minha graduação. 

Aqui faço menção a alguns, que estiveram mais próximos: Tia Karlla, Tia Katinha, Tia 

Nanisa, Tia Nani, Thânia Borges, Filipe, Kádimo Artur, Genilton, Katia Rolim, Tia 

Marinildes, Tia Isa, Tia Corina, Jailma Pereira e Josilma Pereira. 

A Professora Dra. Salete, que acreditou em mim, quando eu menos acreditava. Por ter 

dedicado esse tempo em ajudar-me, orientar-me, aconselhar-me e conduzir-me até aqui, como 

também por ter aceito cada palavra, durante este trabalho. Acredito que fiz uma amizade que 

vai além da academia! Minha gratidão excepcional.  

A Professora mais diva da UFCG-CES, Dra. Joana Barros (“Eu aprendi as 

desigualdades de Clausius e Maxsuel, por que não aprendo a descer até o chão?”), por 

acreditar em mim e ter-me co-orientado, com competência e atenção, durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Que essa pareceria se prolongue por muito tempo! Amo sem 

limites.  

A Professora Dra. Tatiana Bicudo, pela disponibilidade em contribuir com este 

trabalho. 

A todos os professores desta Instituição, que de uma maneira ou de outra, me 

proporcionaram sempre saber mais, especialmente ao Professor Dr. João Telésforo.  

Em particular, agradeço ao meu pai de iniciação científica, Professor Dr. Paulo Sérgio, 

que com muita paciência e dedicação, soube me orientar nos meus primeiros períodos de 

graduação. Por estar contribuindo pela segunda vez nessa minha jornada, participando das 

arguições, meu muito obrigado.  

Agradeço a duas amigas que fiz logo ao iniciar essa jornada, por receber a todos os 

alunos que precisam fazer uso do Laboratório de Química da ECT, as técnicas Patrícia e 

Rafaela, meu muito obrigado. 



Agradeço o companheirismo dos meus alunos de Iniciação Científica: Emanuel 

Macêdo e Maria Thereza, as quai sou grato pelo companheirismo e parceria. 

Aos meus amigos-irmãos, o Quarteto Fantástico, que trago desde a 7ª série do Ensino 

Fundamental, porque sem o apoio, as risadas roubadas, o companheirismo, eu não teria 

chegado nem perto de onde estou. Meu muito obrigado por todos “kikiki”: Wágner Dantas, 

Amanda Roque, Paula Targino, do “José Olímpio Maia”, em Brejo do Cruz/PB, para todo o 

sempre!  

Um dia li que “afinidade não se explica, amizade não se força, confiança não se obriga 

e sentimento não se controla”. Nós somos a cópia fiel e verdadeira desta frase, por isso só 

tenho agradecer ao CH3CH2OH, por ter unido os OKAIDA’S FAMILY. Literalmente uma 

família tradicional brasileira, que me suporta em todos os aspectos, ébrio e sóbrio. Vocês são 

os melhores amigos que eu poderia ter: “as manas”: Crisalvinha, Thaíse, Andreia, Mikaelly, 

Giuliane, Gicarla, Michelly – “as Gi”: Marina, Luana e Bertoldo, “aszamigas”: Victor e 

Júnior. Obrigado pelo carinho enorme que vocês têm comigo! 

Ao elo de amizade, que construí no decorrer de minha vida acadêmica, na 

Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité – PB, que faço menção aqui nesses 

agradecimentos: Francisquinha (Francisca Taíse), Milena Faccio, John Anderson, Rayane, 

Adenilza, Íris, Wágner e Vanilda, Fabrícia. 

A vida nos surpreende a cada segundo e, de repente, o que era esquecido volta do 

nada, unindo o que jamais pensou em ser unido. Sei que nada na vida é por acaso, todo meu 

amor, carinho, apoio, lealdade e fidelidade a Saimonton Tinôco. A ele, não necessitava 

escrever, seriam dele os agradecimentos, a epígrafe, o prólogo, as linhas, os pontos finais, 

vírgulas e acentos. O todo! Obrigado, inclusive pelo presente de conhecer pessoas 

maravilhosas, as tias das futuras “peppinhas”: Ylde, Jaadiane, Luciane.  

 A minha amada amiga, que intitulo como filha, que sempre esteve a me ajudar, 

principalmente nos momentos que eu estava frágil e desprovido de conhecimento. Me sinto 

muito feliz e realizado por ter você em minha vida, você é motivo de orgulho, admiração e 

felicidade. O que sinto por você é o amor mais sincero, profundo, honesto e incondicional, 

que só um pai pode sentir por uma filha. Por isso que você é minha filha de alma e de 

coração! Marinalva Trajano, meu muito obrigado!  

As minhas amigas, que sempre estão presentes para me alegrar e me fazerem saber que 

cada dia é uma luta, mas que sempre venceremos: Erinéia, Ana Emília, Karol, Valdicleide, - 

as “Chibas do 303”. 

Aos amad@s amig@s, que moraram comigo em minha estadia entre Cuité/PB e 

Natal/RN, viabilizando todos os momentos precoces em minha vida e me suportando: Larissa 

Dutra, Marina Fernandes, Giuliane Lins, Ivanielma Souza, Mônica Moraes, Josileide Santos e 

Moacir Moraes.  

Ao GET (Grupo de Estudo de Tribologia e Integridade Estrutural), que me acolheu tão 

bem. Aqui faço menção a alguns ‘getianos’: Fernando, Joãozinho, Juliana, Gracilene, Joana, 

Gabriela, Fabiana, Eugênio, Edilson, Jarbas, Mousinho, Edália, Aldenora, Benevides, Sr. 

Ricardo. 

Ao grupo de fomento CAPES. 

A todos, meu MUITO OBRIGADO! 



DUTRA-PEREIRA, F. K. Avaliação da ação corrosiva de diferentes Biodieseis sobre o 

aço AISI 316 utilizando métodos eletroquímicos e planejamento estatístico. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Mecânica). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. 

Natal, RN.  2016.  

 

 

RESUMO 

O biodiesel e o diesel são substâncias orgânicas e corrosivas, que podem atacar tanques de 

combustíveis metálicos, hastes de conexão, sistemas de tubulações, aço de transporte e 

armazenamento, dentre outros constituintes metálicos. Atualmente, metais e aços, a exemplo 

do aço AISI 316, estão sendo cada vez mais usados em tanques de transporte e 

armazenamento de biocombustíveis. Com tais pressupostos, o objetivo do trabalho foi avaliar 

e comparar a ação corrosiva de diferentes biodieseis sobre o aço AISI 316. A metodologia 

consistiu na análise fisico-química dos óleos de soja, girassol e mamona, posteriormente os 

biodeiseis foram sintetizados através da reação de transesterificação pelas rotas metílica e 

etílica, fazendo uso do KOH como catalisador. Os biocombustíveis foram caracterizados 

seguindo as normas American Society of Testing Materials (ASTM) e por Espectroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Avaliou-se também o B7 disponível 

comercialmente. As estabilidades térmicas foram avaliadas via Termogravimetria (TG, DTG 

e DTA) e Calorimetria Exploratória Diferencial Dinâmica (DSC). O ensaio de corrosão 

consistiu em teste de imersão do aço em estudo, em diferentes horas. Foram utilizadas as 

medidas de Polarização Potenciodinâmica Linear (PPL) e Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE), para a avaliação eletroquímica de corrosão. Posteriormente, o aço foi 

analisado através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), acoplado ao Espectrômetro 

de Energia Dispersiva de Raios X (EDS), e foi realizado análise química via Fluorescência de 

Raio X (FRX). Os resultados comprovaram que os biodieseis estão conforme as normas 

específicas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os 

conjuntos das técnicas indicaram que houve perda de massa e a análise da superfície 

evidenciou corrosão localizada por pitting. Com as curvas de polarização e impedância 

eletroquímica, observou-se que todos os biocombustíveis são agentes corrosivos, portanto, 

redutores. O B7 é o fluído que mais corrói os corpos de prova, fazendo uma nucleação de 

óxido, formando a passivação metálica após serem atacados pelo biocombustível. Por meio do 

FRX, observou-se que os biocombustíveis foram contaminados por metais de transição, 

quando expostos ao aço, catalisando reações de degradação dos biocombustíveis formando 

hidroperóxidos, o que se confirmou pelas mudanças nas vibrações dos espectros do FTIR. O 

tratamento estatístico comprovou que o modelo é aceitável e confiável, pois a análise de 

ruídos está próxima à linha padrão. O Modelo de Superfície de Resposta (MSR) indicou que o 

tempo de imersão é o fator que mais influencia na taxa de corrosão nos biodieseis sintetizados 

pela rota metílica, enquanto o índice de acidez é o que mais influencia nos ésteres etílicos.  

 

Palavras-chave: Biodiesel. Biocombustíveis. Aço inoxidável. AISI-316. Corrosão. 

Planejamento estatístico. 



DUTRA-PEREIRA, F. K. Evaluation of corrosive action of different biodiesels on the 

Stainless steel AISI 316 using electrochemical methods and planning statistical.  
Dissertation (Masters degree in Engineering Mechanics). Federal University of Rio Grande 

do Norte, UFRN. Natal, RN.  2016.  

 

 

ABSTRACT 

Biodiesel and diesel are organic and corrosive substances that can attack metal fuel tanks, 

connecting rods, piping systems, transportation and storage of steel, among other metallic 

constituents. Currently, metal and steel, such as the AISI 316 steel, are being increasingly 

used in tanks for transport and storage of biofuels. With such assumptions, the study aimed to 

evaluate and compare the corrosive action of different biodiesels on steel AISI 316. The 

methodology consisted of physic-chemical analysis of soybean oil, sunflower oil and castor 

oil. The biodiesels were synthesized by the transesterification reaction by the methyl and ethyl 

routes, making use of NaOH as catalyst. Biofuels were characterized following the guidelines 

of the American Society of Testing Materials (ASTM), Fourier Transform Infrared 

Spectrometry (FTIR). Also it evaluated B7 commercially available. The thermal stabilities 

were evaluated by Termogravimetric Analysis (TG, DTG and DTA) and Differential 

Scanning Calorimetry Dynamics (DSC). The corrosion test consisted of immersing the steel 

under biofuel sat different times. It were used Linear Potentiodynamic Polarization (PPL) 

measurements and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for the electrochemical 

evaluation of corrosion. Subsequently, the steel was analyzed by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) coupled with Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS), and was 

carried out chemical analysis via X-Ray Fluorescence (XRF). Findings showed that biodiesels 

were like stated by National Agency of Petroleum (NAP) standards. The sets of the 

techniques indicated a weight loss, and surface analysis evidenced general pitting corrosion. 

With the polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy, it was observed 

that all biofuels are corrosive agents, therefore, reducers. The B7 is the fluid that corrodes 

more the samples, which by having a nucleation of oxide form the metal passivation after 

being attacked by biofuels. By XRF, it was observed that biofuels have been contaminated 

with transition metals when exposed to the steel, causing the formation of free radicals that 

induce autoxidation, forming hydroperoxides, which was confirmed by changes in vibrations 

of FTIR spectra. Statistical analysis indicated that the model is acceptable and reliable, 

because the noise analysis is close to the standard range. The Response Surface Methodology 

(RSM) indicated that the immersion time is the factor that most influences the corrosion rate 

in biodiesels synthesized by methyl route, while the acid value is what most influences in 

ethyl esters. 

Keywords: Biodiesel. Biofuels. Stainless Steel. AISI-316. Corrosion. Statistical planning. 
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Um dos seus livros, lançado no ano de 1972, Drummond em seu ‘O Poder 

Ultrajovem’ faz uma ressalva ao o ato de escrever: 

 

“Escrever é triste. Impede a conjugação de tantos outros verbos. Os dedos 

sobre o teclado, as letras se reunindo com maior ou menor velocidade, mas com 

igual indiferença pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a vida estoura não só 

em bombas como também em dádivas de toda natureza, inclusive a simples 

claridade da hora, vedada a você, que está de olho na maquininha...” 

Carlos Drummond de Andrade, in 'O Poder Ultrajovem' (1987) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade industrial contemporânea opera em grande escala com recursos 

energéticos não renováveis, uma vez que as principais fontes energéticas mundiais derivam de 

combustíveis fósseis, tais como: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Assim sendo, 

surge a necessidade de inovações tecnológicas, que estimulem o consumo das energias 

alternativas, o que se traduz num incontestável fator para o desenvolvimento das nações.  

O uso de óleos vegetais – soja, palma, girassol, amendoim e oliva – como 

combustível alternativo têm, aproximadamente, 100 anos, desde que o inventor Rudolph 

Diesel testou, pela primeira vez, óleo de amendoim nos seus motores de compressão-ignição 

(PINTO et al., 2005). Os óleos são insolúveis em água (hidrofóbico) e podem ser extraídos de 

várias sementes e grãos oleaginosos, tais como: soja, girassol, mamona, milho, linhaça, 

algodão, pinhão manso, sebo, entre outros (MORRISON e BOYD, 2005). 

 Entretanto, o uso direto de óleos vegetais, de características físico-químicas 

inadequadas – alta viscosidade e baixa volatilidade –, acarretam diversos problemas ao motor: 

alto teor de depósito de carbono, queima incompleta e dificuldade de volatilização do 

combustível (MURUGESAN et al., 2009), fazendo com que a eficiência do motor seja bem 

menor que com o uso de diesel. 

Tendo isso em vista, faz-se necessário modificar as propriedades indesejáveis dos 

óleos vegetais que comprometem o motor. Na literatura são mencionadas algumas possíveis 

soluções que possibilitam a inserção dos óleos vegetais na matriz energética, tais como: 

modificações no motor, misturas de óleos vegetais com diesel fóssil, microemulsificações, 

transesterificação e craqueamento ou pirólise de óleos, gorduras ou ácidos graxos (MIERTUS, 

2009; SUAREZA e MENEGHETTI, 2007). 

Dentre as possibilidades apresentadas, a transesterificação, de fato, denota ser uma 

boa opção, devido à simplicidade no processo de síntese, de viabilidade tecnológica e de 

custos, além de boas conversões e de alto rendimento de produtos (SCHUCHARDT et al., 

2007; FONTOURA, 2008). Assim é produzido o biodiesel, que é uma mistura entre o óleo 

vegetal, um álcool de cadeia pequena e um catalisador. As definições dos termos 

‘biocombustível’ e ‘biodiesel’ foram incluídas na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que 

dispõe sobre a política energética nacional brasileira (RODRIGUES, et al. 2007; VON 

MUHLEN, 2006; NETO, 1999). 
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O biodiesel apresenta-se como um recurso natural e biodegradável. Mesmo que sua 

combustão libere gás carbônico, maior responsável pelo efeito estufa, parte deste gás é 

consumido pelas próprias plantas oleaginosas utilizadas na produção, processo classificado 

como fotossíntese. Entretanto, para ser um sistema 100% renovável e biodegradável, é 

necessário utilizar a rota etílica, evitando-se o uso do metanol.  

O uso desses biocombustíveis desempenha um importante papel para a economia 

mundial, porém a sua estabilidade à oxidação torna-se uma questão importante, uma vez que a 

qualidade durante o armazenamento a longo prazo e a degradação de materiais metálicos 

estão associados aos processos de corrosão. De acordo com Garcia et al., (2008), essas 

questões apresentam algumas desvantagens em motores diesel, tais como: combustão 

incompleta, eficiência de lubrificação, obstrução nos filtros de óleo e sistemas de injeção, 

comprometimento da durabilidade do motor e formação de acroleína – substância tóxica e 

cancerígena – pela decomposição térmica do glicerol. 

A corrosão associada ao uso de combustíveis (minerais e biocombustíveis) é um 

tema de extrema relevância. A corrosão é a degradação de um material que reage com outros, 

quando estão em contato. Segundo a teoria de Nernst, todos os metais têm uma tendência a 

passar para a solução condução elétrica, resultado da mobilidade dos elétrons de valência dos 

átomos. No entanto, a extensão da corrosão de um metal por íons varia, dependendo do 

potencial de oxidação e várias condições prevalentes (temperatura, teor de água, dentre 

outras) no combustível. Os íons metálicos, quando presentes no combustível, podem causar 

corrosão (SHARMA, SINGH e KORSTAD, 2012).  

Em virtude do biodiesel ser relativamente inerte e imiscível em água, a sua 

corrosividade poderia ser considerada baixa. Entretanto, ele possui baixa estabilidade 

oxidativa e hidrolítica, que alteram o seu padrão de qualidade e aumenta a sua ação corrosiva. 

Oxida quando exposto ao ar e às altas temperaturas, formando ácidos orgânicos e 

hidroperóxidos, que prejudicam a qualidade do produto e promovem processos corrosivos. 

Além disso, é 30 vezes mais higroscópico do que o diesel. A água absorvida por ele pode 

interferir diretamente sobre a corrosão dos materiais, o que causa reações de hidrólise, 

aumentando, por consequência, a corrosão metálica (AMBROZIN et al., 2009). 
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Na literatura, são encontrados poucos trabalhos que relatam a corrosão ocasionada 

por biodieseis e misturas biodiesel/diesel (BX)2. Também, são relatadas poucas técnicas para 

caracterizar e revelar dados conclusivos de produtos de (bio)corrosão. Neste contexto, muitos 

pesquisadores têm utilizado algumas técnicas, de estudo avaliativo dos testes eletroquímicos 

por imersão e de corrosão pelo biodiesel em materiais metálicos.  

Mesmo tendo poucos estudos de avaliação da corrosividade de diferentes tipos de 

biodiesel – oriundos de oleaginosas brasileiras –, encontramos alguns estudos relacionados ao 

contato dos biodieseis com materiais metálicos e poliméricos (AMBROZIN, KURI e 

MONTEIRO, 2009). Ainda assim, é necessário que hajam trabalhos que abordem outros 

interesses na Área, tais como: o que acontece na interface metal-biodiesel, os tipos de reações 

organometálicas que acontecem neste contato, qual forma de corrosão se dá por esse contato, 

qual mudança ocorre na estrutura química dos biodieseis ao entrarem em contato com o metal, 

dentre outros. É neste sentindo que este trabalho se justifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2 A Mistura diesel/biodiesel é expressa por BX, na qual X é a percentagem em volume de biodiesel adicionado 

ao diesel de petróleo. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a ação corrosiva decorrente de diferentes biodieseis metílicos e etílicos (soja, 

girassol e mamona), comparando com o B7 no contato com o aço AISI 316. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar os resultados das características físico-químicas dos biodieseis metílicos e 

etílicos; 

 estudar o perfil da decomposição térmica e termo-oxidativa dos biodieseis;  

 analisar o efeito da variação química estrutural, resultante das rotas metílicas/etílicas 

na corrosividade dos biodieseis.  

 estudar o processo corrosivo do aço AISI 316, decorrente do uso de biodieseis por 

teste de imersão e ensaios eletroquímicos; 

 relacionar a acidez, a umidade e o tempo de imersão com a taxa de corrosão; e 

 comparar a ação corrosiva dos biodieseis sintetizados com o B7. 
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Em um dos seus dias inspirados, Clarisse Lispector, uma modernista da Literatura 

Brasileira, manifesta, inclusive, uma preocupação muito grande com aquilo que não está 

escrito em palavras, a própria escreveu:  

 

“Nós, os que escrevemos, temos na palavra humana, escrita ou falada, grande 

mistério que não quero desvendar com o meu raciocínio que é frio. Tenho que não 

indagar do mistério para não trair o milagre. Quem escreve ou pinta ou ensina ou dança 

ou faz cálculos em termos de matemática, faz milagre todos os dias. É uma grande 

aventura e exige muita coragem e devoção e muita humildade. Meu forte não é a 

humildade em viver. Mas ao escrever sou fatalmente humilde. Embora com limites. Pois 

do dia em que eu perder dentro de mim a minha própria importância - tudo estará 

perdido”. 

 

Clarice Lispector, in 'Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (discurso do 

personagem Ulisses) ’, 1998. 

 

Capítulo – II  

Fundamentação Teórica 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

O Brasil é um país que, por sua extensa área geográfica e climas tropical e subtropical, 

apresenta diversidade de matérias-primas vegetais. Tendo em vista a grande problematização 

de emissões dos gases poluentes na atmosfera, os biocombustíveis têm sido produzidos a 

partir de uma ou mais plantas. Nesse contexto, o nordeste brasileiro em particular, dispõe de 

forte potencial para a produção de biocombustível de origem vegetal. Assim, o biodiesel se 

apresenta como um recurso natural e biodegradável e, devido às vantagens, verifica-se que a 

sua produção é sustentável.  

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. 

Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada por 

muitos países que buscam fontes renováveis de energia, como alternativas estratégicas ao 

petróleo (BRASIL, 2014). 

Na Figura 1, está apresentado um perfil cronológico de uso dos biocombustíveis no 

Brasil. Nesta, pode-se averiguar que tudo se iniciou com o primeiro choque do petróleo, no 

ano de 1973, e que este processo evolutivo segue até os dias atuais, com demandas de leis 

governamentais que se inserem na matriz energética nacional, para que se possa incluir estes 

biocombustíveis nos mercados. 
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Figura 1 - Evolução de biocombustíveis no Brasil 

 
Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Muitas são as fontes de matérias-primas encontradas na indústria agroecológica.  

Na Figura 2, está ilustrado um mapa com a distribuição de produção de oleaginosas no 

território brasileiro, que permite visualizar as regiões brasileiras e as principais oleaginosas 

nelas produzidas.  

No Brasil, menos de um terço de sua área agriculturável é explorada, o que 

constitui a maior fronteira para a expansão agrícola do mundo, apresentando uma 

potencialidade de expansão de aproximadamente 150 milhões de hectares. Destes, 90 milhões 

são referentes às novas fronteiras e outros 60 referentes às terras de pastagens, que podem ser 

convertidas em exploração agrícola em curto prazo (ROCHA, 2007).  
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Figura 2 - Produção de oleaginosas no Brasil 

 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Como consequência disto, existe no País o Programa Biodiesel, que visa a 

utilização apenas de terras inadequadas para o plantio de gêneros alimentícios, valorizando o 

que cada região ou estado possui de potencialidades relacionadas à cultura de sementes 

oleaginosas, que permitem extração de óleos vegetais.  

Óleos vegetais, assim como gorduras animais, são misturas de ésteres 

(triglicerídeos) de cadeia longa, solúveis em solventes apolares. Os óleos são líquidos a 

temperatura ambiente e as gorduras são sólidas. Isso decorre da gordura ter ésteres saturados 

que empacotam de maneira eficiente em cristais, apresentando forças de Van Der Walls 

grandes, que por este motivo têm pontos de fusão mais altos. As ligações duplas dos 

compostos insaturados impõem uma curvatura rígida às cadeias de carbono, diminuindo as 
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forças de Van Der Walls entre as moléculas, por isso, apresentam ponto de fusão mais baixo, 

sendo líquidos na temperatura ambiente (SOLOMONS e FRYHLE, 2006). 

A composição química dos ésteres graxos varia de acordo com a espécie da 

oleaginosa, podendo ser expressa pela relação molar entre os diferentes ácidos graxos 

presentes na sua estrutura. Geralmente, os ácidos e os ésteres graxos são divididos em duas 

categorias: saturados e insaturados. 

De acordo com Tavares (2009), a aplicação direta dos óleos vegetais in natura em 

motor diesel é limitada, em virtude de algumas propriedades físicas daqueles, principalmente 

as que se dizem respeito a alta viscosidade, a baixa volatilidade e ao caráter poli-insaturado. 

Isso implica em alguns problemas nos motores, bem como numa combustão incompleta.  

Tal aplicação pode também ser considerada um erro técnico e econômico, uma vez 

que, pelas moléculas dos óleos vegetais conterem glicerídeos, não devem ser usadas em 

motores adaptados e projetados para queimar óleo diesel. Conforme observou Tavares (2009), 

pode ocorrer problemas de carbonização, depósitos nos bicos injetores e sedes de válvulas, 

desgaste prematuro dos pistões, dos anéis de segmento e dos cilindros em caso de uso. Isso, a 

médio prazo, faz o "motor fundir", como atestam vários fabricantes, dentre eles a Valtra 

Tratores®. 

Monte (2006) apresentou resultados de testes feitos em trator, utilizando o óleo 

vegetal in natura. O objetivo era rodar 200 horas para avaliar a durabilidade, mas o teste foi 

interrompido com cerca de 60 horas, devido à alta temperatura do óleo no Carter, que media 

120ºC, além de batidas no motor. Após estas poucas horas de uso, ocorreu queda de 7,8% na 

potência e aumento de 15,5% do consumo de combustível. O motor foi encaminhado ao 

fabricante, que constatou diversos problemas, tais como: acúmulo de carvão no bico injetor e 

na cabeça do êmbolo, obstrução do pescador do óleo de Carter, desgaste prematuro do 

retentor e formação de depósito na bomba injetora. Este teste mostrou que o óleo vegetal puro 

não deve ser usado no motor.  

Os depósitos de material sólido podem ser observados em duas peças do motor na 

Figura 3. 
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Figura 3 - Peças de um motor submetido à utilização do óleo vegetal bruto. A – mancal do virabrequim; B – 

bico injetor. 

 

Fonte: TAVARES, 2009. 

 

2.2. BIODIESEL 

 

De acordo com Art. 2º da Resolução ANP nº 14, de 11 de maio de 2012 - DOU 

18.5.2012, o biodiesel3 é um combustível alternativo, de origem não-fóssil. É renovável, 

biodegradável e ambientalmente correto, se produzido com (bio)etanol, por uma reação de 

transesterificação de uma gordura animal ou vegetal com um álcool de cadeia curta, via 

catálise homogênea ou heterogênea, ácida ou básica, gerando uma mistura de ésteres e a 

glicerina. Sucintamente, estas são as etapas para a obtenção do biodiesel, que pode ter sua 

matéria-prima de diversas fontes vegetais, como: óleo de soja, algodão, mamona, palma, 

girassol, dentre outros. Como biocombustível, pode suplementar combustíveis fósseis e 

auxiliar na mitigação de efeitos climáticos adversos.  

A legislação brasileira, no decorrer desta pesquisa, foi alterada, determinando que a 

partir de 2013 deveria haver o mínimo de 5% (v/v) de biodiesel no óleo diesel (B5) 

comercializado (art. 2º, da Lei n° 11.097/05). No entanto, de acordo com o Plano Nacional de 

Energia (PNE 2030), prevê-se que, em 2010, esse percentual já seja alcançado, chegando a 

B7, em 2020.  

Porém, a presidenta da República, Dilma Rousseff, assinou uma medida provisória 

para aumentar a mistura de 5% para 6% (B7), do biodiesel ao óleo diesel vendido nas 

                                                 

 

3 Combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da 

transesterificação e ou/esterificação de matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou animal, que atenda a 

especificação contida no Regulamento Técnico nº 4/2012, parte integrante da Resolução citada (ANP, 2014). 
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bombas, a partir de 1º de julho, e para 7% em 1º de novembro (ANP, 2014). A mesma 

Presidenta, através da Lei n° 13.2634, publicado dia 23 de março de 2016, altera a Lei n° 

13.033/2014, que dispõe dos percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado 

no Brasil, sancionando o acréscimo de 10% do biodiesel. 

O biodiesel não contém componentes derivados de petróleo, por isso pode ser 

empregado na forma pura ou mesmo em mistura, em qualquer proporção, com o diesel 

mineral, de modo a formar uma mistura binária diesel/biodiesel. Por ser totalmente miscível e 

possuir praticamente as mesmas propriedades do petrodiesel, o biodiesel é visto como uma 

excelente alternativa ao combustível fóssil, podendo ser usado nos motores de ciclo diesel 

(com ignição por compressão) sem a necessidade de modificação ou onerosas adaptações 

(MEHER, 2006; PETROBIO, 2004; PARENTE, 2003). 

Todo biodiesel produzido no País deve atender às especificações da ANP (Art. 2º 

da Resolução ANP nº 14, de 11 de maio de 2012 - DOU 18.5.2012), condição fundamental 

para a sua comercialização. Produtos que não estejam de acordo com essas normas podem 

causar danos aos motores, como a formação de resíduos e corrosão que comprometam o seu 

funcionamento. 

A análise das características e propriedades do biodiesel deverá ser realizada 

mediante o emprego das especificações contidas nas normas da ANP, das normas 

internacionais da "American Society for Testing and Materials" (ASTM), da "International 

Organization for Standardization" (ISO) e do "Comité Européen de Normalisation" (CEN), 

como mostra a Tabela 1 (ANP, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 “Art. 1º  São estabelecidos os seguintes percentuais de adição obrigatória, em volume, de biodiesel ao óleo 

diesel vendido ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional: 

I - 8% (oito por cento), em até doze meses após a data de promulgação desta Lei (2014); 

II - 9% (nove por cento), em até vinte e quatro meses após a data de promulgação desta Lei (2015); 

III - 10% (dez por cento), em até trinta e seis meses após a data de promulgação desta Lei (2016).”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13033.htm#art1.
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Tabela 1 - Especificação do Biodiesel B100 do Regulamento Técnico nº 4/2012 da ANP 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE MÉTODOS 

ABNT 

NBR 

ASTM D EN/ISSO 

Estabilidade à oxidação a 110°C, 

mín.  
h 6 - - 14112 

Massa específica a 20°C kg/m3 
850 a 

900 

7148 

14065 

1298 

4052 

3675 

12185 

Viscosidade Cinemática a 40°C Mm2/s 3,0 a 6,0 10441 445 3104 

Teor de Água, máx.  mg/kg 200 - 6304 12937 

Contaminação Total, máx. mg/kg 24 - - 12662 

Ponto de fulgor, mim.  °C 100,0 14598 93 3679 

Teor de éster, min. % massa 96,5 15764 - 14103 

Resíduo de carbono  % massa 0,050 15586 4530 - 

Cinzas sulfatadas, máx. % massa 0,020 6294 874 3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 5 - 5453 
20846 

20884 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 

15554 

15555 

15553 

15556 

- 

14108 

14104 

14538 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 15553 - 14538 

Fósforo, Max mg/kg 10 15556 4951 14107 

Corrosividade ao cobre, 

3h/50°C, máx. 
- 1 15553 130 2160 

Número de Cetano  - Anotar 14359 
613 

6890 (6) 
5165 

Ponto de entupimento de filtro a 

frio, máx. 
°C 19 (7) 14747 6371 116 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 14448 664 14104 (8) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 
15341 

15771 
6584 (8) 

14105 (8) 

14106 (8) 

Glicerol total, máx. % massa 0,25 15344 6584 (8) 
14105 

(10) 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,8 

15342 

(8) 

15344 

15908 

6584 (8) 14105(8) 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,2 

15342(8) 

15344 

15908 

6584(8) 14105(8) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,2 

15342(8) 

15344 

15908 

6584(8) 14105(8) 

Metanol ou Etanol, máx. % massa 0,20 15343 - 14111 

Índice de Iodo  g/100g Anotar - - 14112 (8) 

Fonte: ANP, (2014). 
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Quimicamente, o biodiesel é um éster monoalquílico de cadeia longa derivado de 

lipídeos renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. Pode ser produzido por 

microemulsificações, craqueamento térmico e por transesterificação. Comercialmente, o 

método mais utilizado para a produção do biodiesel é a transesterificação dos óleos vegetais 

com álcool na presença de catalisadores (SALVI e PANWAR, 2012). 

 

2.2.1. TRANSESTERIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

 

Os triacilglicerídeos são constituídos por três ácidos graxos de cadeia longa, ligados 

na forma de ésteres a uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos apresentam variação na 

cadeia carbônica com diferentes: número de carbonos, orientação, quantidade de insaturação e 

posição das ligações duplas, dependendo da espécie vegetal e animal que foi extraída o óleo 

(GERIS et al., 2007). 

A transesterificação de óleos ou gorduras, com um álcool de cadeia curta, 

normalmente etanol e metanol, produz uma mistura de ésteres monoalquílicos, chamado de 

biodiesel. Sendo assim, o biodiesel tem em sua composição os mesmos ésteres semelhantes 

aos óleos vegetais, com considerável proporção de ésteres graxos insaturados (presença de 

duplas ligações nas cadeiras do glicerídeo). 

Portanto, a transesterificação é uma reação orgânica que transforma um éster em 

outro. Com relação ao biodiesel, consiste na reação de um mol dos triglicerídeos, com três 

mols de álcool (geralmente metanol ou etanol, por apresentar baixo custo e polaridade alta) na 

presença de um catalisador, que acelera e aumenta o rendimento da reação (FIGURA 4) 

(GERIS et al., 2007). 

Figura 4 - Representação esquemática da reação de transesterificação 
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Para a obtenção do biodiesel, faz-se necessário realizar um processo químico 

(decantação) para separar a glicerina dos ésteres, porque a glicerina reduz a vida útil dos 
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motores a diesel e não possui poder de combustibilidade alto. Atualmente, os motores não são 

adaptados a realizar o processo de combustão com a presença da glicerina, assim, a presença 

desta acarretaria muitos danos as peças dos motores. 

Os ésteres produzidos através de transesterificação são os insumos básicos para 

uma ampla gama de derivados oleoquímicos com alto valor agregado. Os ésteres 

monoalquílicos podem ser utilizados na produção de lubrificantes, polímeros, plastificantes, 

produtos de higiene pessoal, papéis, tecidos e alimentos (GARCIA et al., 2008). Assim, o 

processo global de síntese de biodiesel, através da reação de transesterificação, é uma 

sequência de três reações consecutivas e reversíveis, nas quais diglicerídeos e 

monoglicerídeos são formados como intermediários. 

Esta reação requer uma estequiometria de um mol de triglicerídeo para três de 

álcool. No entanto, excesso de álcool é utilizado para aumentar a conversão em ésteres 

monoalquílicos. A reação de transesterificação pode ser catalisada tanto por catalisadores 

homogêneos quanto heterogêneos, os quais podem ser ácidos ou básicos. 

Em relação a degradabilidade, os biodieseis degradam com maior velocidade que os 

combustíveis fósseis, uma vez que os triacilglicerídeos de ácidos graxos insaturados 

apresentam sítios reativos sensíveis à oxidação. Os principais agentes de degradação são: o 

oxigênio, a temperatura e a umidade. (MORETTO e FETT, 1998). 

Por possuir grupo oxigenado polar (carboxila), o biodiesel é um meio higroscópico 

(cerca de 30 vezes superior à capacidade de absorção de água do diesel comum), o que altera 

a sua tendência natural à oxidação e, por conseguinte, eleva o seu potencial corrosivo 

(AMBROZIN, MONTEIRO e KURI, 2009). 

Uma das maiores problemáticas da produção do biodiesel é o processo de 

purificação, uma vez que é a principal causa de seu elevado custo de produção, devido às 

indústrias ainda utilizarem grande quantidade de água para retirar as impurezas do biodiesel, 

durante o processo de transesterificação. Esse processo gera uma grande quantidade de 

efluentes, tais como: compostos polares, resíduos de catalisadores e outros compostos, que 

não devem ser descartados no ambiente sem tratamento (COSTA NETO et al., 2011).  

A Figura 5 mostra as etapas operacionais do processo de produção do biodiesel. 
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Figura 5 - Fluxograma para a produção do biodiesel 
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2.2.2. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Os ésteres monoalquílicos de ácido graxos, com variações no que se diz respeito à 

quantidade de carbonos e insaturações, são produzidos pela variedade de triglicérides, o que 

por sua vez afeta fatores que influenciam nas propriedades e características do biodiesel. No 

entanto, o desempenho no motor e na sua armazenagem é afetado, cabendo, assim, o estudo 

dos aspectos físico-químicos do biodiesel. 

2.2.2.1. VISCOSIDADE 

A viscosidade é a medida da resistência ao escoamento, devido ao atrito interno das 

moléculas de qualquer líquido. Quanto maior a viscosidade do combustível, menor será a 

capacidade de atomização do combustível na câmara de combustão, no momento de sua 

injeção, acarretando entupimento do filtro de combustível e formação de depósitos em partes 

do motor, como: pistões, válvulas e bicos injetores (KNOTHE e GERPEN, 2006). 

A viscosidade surge através das forças intermoleculares de um líquido, mantendo-

as unidas e restringindo seu movimento. A viscosidade aumenta em proporção ao número de 

átomos de carbono, ou seja, ao tamanho das cadeias. Quanto maior o tamanho da cadeia, 

maior a probabilidade das moléculas se entrelaçarem uns nos outros, através das forças 

intermoleculares, dificultando seu movimento. E diminui quando ocorre um aumento na 

insaturação, na qual as configurações trans apresentam viscosidade maior que a configuração 

cis (ATKINS 2005; KNOTHE e GERPEN, 2006). 

Entretanto, como o biodiesel é composto por uma variedade de ésteres alquílico de 

ácidos graxos, proveniente de várias fontes de óleos vegetais e gordura animal, subtende-se 

que cada matéria-prima contenha sua viscosidade característica (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Viscosidade do biodiesel de várias espécies vegetais 

Origem do Biodiesel Viscosidade cinemática 

a 40°C (mm2/s) 

Soja 3,97 

Algodão 4,05 

Mamona 13,50 

Dendê 5,22 

Girassol 4,03 

Milho 4,17 

Canola 4,34 

Pinhão Manso 2,35–2,47 
Fonte: Zuniga et al., (2011). 
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Os sabões residuais resultantes do processo de obtenção do biodiesel, bem como os 

glicerídeos não reagidos (mono-, di-, e triglicerídeos) e os produtos poliméricos da 

degradação oxidativa também aumentam a viscosidade deste. O biodiesel deve apresentar 

uma viscosidade cinemática entre 3,5 e 5 mm2/s a 40ºC para que não haja problemas no 

sistema de injeção e queima do motor (ANP, 2012). 

 

2.2.2.2. DENSIDADE 

A densidade é uma propriedade da matéria, que pode ser definida como a 

quantidade de massa de uma substância contida por unidade de volume. É empregada como 

indicativo de como a matéria está organizada num corpo, ou seja, matéria com alta densidade 

apresenta estrutura molecular compacta. Pode ser calculada utilizando uma expressão 

matemática simples, na qual a densidade é igual à massa sobre volume. A medida de 

densidade ou massa específica do biodiesel é realizada através dos procedimentos e 

especificações da norma ASTM D-4052, 1996. Tal parâmetro exerce um efeito direto sobre o 

desempenho do motor. 

Segundo Folquenin (2008), os valores de densidades acima da margem de 

regulagem podem elevar à mistura de ar/combustível, aumentando a emissão de poluentes, 

como: hidrocarbonetos, monóxido de carbono e material particulado. Valores de densidade 

baixa favorecem a uma má formação de uma mistura de ar/combustível, que diminui potência 

do motor e aumenta o consumo de combustível. 

A densidade (Tabela 3) está relacionada diretamente com outros parâmetros físico-

químicos de grande importância para o desempenho do motor alimentado pelo biodiesel, 

como é no caso do número de cetano e do poder calorífico (ALPTEKIN e CANAKC, 2008). 

 

Tabela 3 - Densidade do biodiesel obtido de diferentes origens 

Origem do Biodiesel Densidade a 15°C (g/cm3) 

Soja 0,88 

Algodão 0,88 

Babaçu 0,88  

Mamona 0,917 a 20°C 

Dendê 50 

Girassol 0,88 

Milho 0,88 

Canola 0,88 

Pinhão Manso 0,86 – 0,88 
Fonte: Zuniga et al., (2011). 
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2.2.2.3. NÚMERO DE CETANO 

A qualidade de ignição é avaliada pelo número de cetano (longas cadeias lineares e 

saturadas, provenientes de moléculas de ácido graxo). O número de cetano (NC) de um 

combustível/biocombustível é determinado pela comparação de sua velocidade de ignição 

com a de um combustível de referência, que corresponde ao período entre o início da injeção 

de combustível e o início da combustão (PIMENTEL e BELCHIOR, 2002; ZUNIGA et al., 

2011). Assim, quanto menor for o tempo de retardamento da ignição, maior será o valor do 

número de cetano (KNOTHE e GERPEN, 2006). E quanto maior for o número de cetano do 

combustível, melhor será sua combustão em motor diesel (ZUNIGA et al., 2011).  

Valores de NC baixos podem provocar: falhas no motor, trepidação, combustão 

incompleta, aumento excessivo da temperatura do ar e aquecimento lento do motor. No 

entanto, assim como os valores muito baixos do número de cetona, os valores muito altos 

deste parâmetro também podem ocasionar problemas no motor, já que a combustão pode 

ocorrer antes da mistura completa do ar com o combustível, acarretando numa combustão 

incompleta em conjunto com a liberação de fumaça (KNOTHE e GERPEN, 2006). 

Na Tabela 4, encontram-se os valores do número de cetano do biodiesel de várias 

oleaginosas. 

 

Tabela 4 - Número de cetano do biodiesel de várias espécies vegetais 

Origem do Biodiesel Número de Cetano 

Soja 60,1 

Algodão 60,3 

Mamona 46,5 

Dendê 50 

Girassol 60,9 

Milho 60,9 

Canola 61,5 

Pinhão Manso 60,74 – 63,27 
Fonte: Zuniga et al., (2011). 

 

2.2.2.4. PONTO DE FULGOR 

O ponto de fulgor avalia a menor temperatura na qual os vapores do biodiesel podem 

inflamar, quando postos em contato com o ar. O ponto de fulgor é definido como a 

temperatura mínima em que é observada a liberação de vapores de um líquido combustível ou 

inflamável, em quantidades necessárias para formar uma mistura inflamável com o ar. Em 
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comparação com o diesel fóssil, o biodiesel apresenta valores de ponto de fulgor, 

consideravelmente mais elevado, que varia entre 107°C a 205°C (Tabela 5). No entanto, 

pequenas quantidades de álcool adicionadas ao biodiesel ocasionam uma diminuição bastante 

relevante neste valor (CRUZ, LÔBO e FERREIRA, 2009).  

De acordo com Cordeiro (2013), o ponto de fulgor alto como o do biodiesel pode ser 

parâmetro muito importante em termos de segurança, pelo fato de poder ser manuseado, 

armazenado e transportado em condições ambientes sem oferecer riscos. 

Em seu estudo, Zuniga et al., (2011) relata os valores de ponto de fulgor permitidos 

para o biodiesel, baseando-se na Resolução ANP n° 04/2014, que estabelece, para o biodiesel 

nacional, o valor mínimo de ponto de fulgor igual a 100°C. 

 

Tabela 5 - Ponto de fulgor do biodiesel de várias espécies vegetais 

Origem do Biodiesel Ponto de Fulgor (°C) 

Soja 139 

Algodão 149 

Dendê 174 

Girassol 157 

Milho 192 

Canola 107 

Pinhão Manso 207 
Fonte: Zuniga et al., (2011). 

 

2.2.2.5. TEOR DE ÁGUA 

A água, além de promover a hidrólise do éster, resultando em ácidos graxos livres, 

também está associada à proliferação de microrganismos e corrosão em tanques de 

estocagem, com deposição de sedimentos. Como o biodiesel apresenta certo grau de 

higroscopicidade, o teor de água deverá ser monitorado durante o armazenamento. 

Cordeiro (2013) relatou que a norma ASTM D6751 – baseado no método ASTM 

D2709 –, é empregada na determinação de água e sedimento por centrifugação, estipulando 

um valor máximo permitido de 0,05% do volume. Tanto a ANP 04/2012 quanto a norma EN 

14214 adotaram o método coloumétrico (Karl Fischer) EN ISO 12937, que permite a 

determinação de água em meios orgânicos. O método coloumétrico apresenta a vantagem de 

ser mais sensível para determinar o teor de água, fixando a concentração máxima aceitável de 

água no biodiesel em 350 mg/kg. No entanto, no Brasil, é indicado o método ASTM D6304 

(GOLDFARB et al., 2008 e CRUZ, LÔBO, e FERREIRA, 2009). 



20 

 

2.2.2.6. ÍNDICE DE IODO 

O índice de iodo (I.I) de óleos ou gorduras representa a massa de iodo expressa em 

gramas, que se adiciona a 100g dos óleos ou gorduras. Proporciona uma medida do grau de 

insaturações nas cadeias de ácidos graxos que os constituem. Considerando que o iodo reage 

com as duplas ligações, verifica-se que quanto maior o grau de insaturação maior será o 

índice de iodo. Logo, um alto valor do índice de iodo significa um aumento no risco de 

polimerização do combustível em motores. As reações de polimerização, ciclização e 

oxidação proporcionam aumento do grau de saturação da amostra causadas pelas rupturas das 

ligações duplas (CRUZ, LÔBO e FERREIRA, 2009). 

O método é baseado no tratamento da amostra com halogênios em excesso, 

ocorrendo uma reação de adição com as duplas ligações na cadeia. Os halogênios não 

reagidos são então titulados com tiossulfato de sódio e o resultado expresso como gramas de 

iodo, que reagem com as insaturações em 100g de amostra. O valor máximo permitido pela 

norma EN 14214 é de 120g I2/100g, por isso a ANP 07/08 solicita o registro do resultado da 

análise (CRUZ, LÔBO e FERREIRA, 2009).  

 

2.2.3. ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL 

 

O biodiesel, como foi referido anteriormente, é um combustível derivado de óleos e 

gorduras, podendo ser oxidado quando em contato com o ar e/ou exposição à luz. O fenômeno 

de oxidação ocorre a partir da reação do oxigênio com os ácidos graxos insaturados dos óleos 

ou gorduras, desencadeando a formação de peróxidos e hidroperóxidos, que podem atuar em 

reações de degradação. 

A estabilidade à oxidação é uma das propriedades mais importantes dos alquil 

ésteres de ácidos graxos, que afetam principalmente a qualidade durante o armazenamento. O 

biodiesel tende a ser menos resistente à oxidação do que o diesel de petróleo. Sua degradação 

gera produtos de oxidação que podem comprometer as propriedades do combustível, 

prejudicando sua qualidade e desempenho do motor (SAEED e PULLEN, 2012). 

Assim, a estabilidade à oxidação é um parâmetro de grande importância para o 

controle de qualidade do biodiesel. Este parâmetro está diretamente ligado ao número de 

insaturações presentes nos ésteres, bem como a posição da cadeia carbônica. O contato com o 

ar e a alta temperatura são os principais fatores que afetam a estabilidade à oxidação, 
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principalmente quando esses dois fatores estão presentes ao mesmo tempo, devido à 

degradação térmica e oxidativa do biodiesel. A presença de água também favorece a 

degradação, mas em menor proporção, comparada à alta temperatura e à presença de oxigênio 

(LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009) 

O processo de oxidação no biocombustível causa um aumento da sua viscosidade, 

pela ocorrência de reação de polimerização envolvendo as duplas ligações, que em estágios 

mais avançados, podem levar à formação de materiais insolúveis, tais como goma e 

sedimentos. Isto leva ao entupimento dos filtros de combustível, à elevação da acidez e a 

presença de hidroperóxidos, ambos decorrentes do desencadeamento de processos oxidativos, 

podendo ocasionar a corrosão de componentes do sistema de injeção de combustível bem 

como do tanque de elastômeros (BELTRÃO, 2008). 

Para avaliação e monitoração da estabilidade oxidativa do biodiesel, utiliza-se 

algumas técnicas, dentre eles: Rancimat; as técnicas termogravimétricas: Análise Térmica 

Diferencial (DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (PDSC); Índice de 

peróxido (IP); Índice de acidez (IA) (KNOTHE, 2006). 

 

2.2.3.1. MÉTODO RANCIMAT 

O método de análise Rancimat determina a estabilidade à oxidação em biodiesel, 

óleos e gorduras de origem vegetal e animal, verificando-se a formação de ácidos orgânicos 

de baixo peso molecular. Neste aparelho, o fluxo de ar passa através da amostra (mantida sob 

aquecimento em temperatura que varia de 100 a 140°C), depois borbulha em água deionizada, 

arrastando os ácidos carboxílicos voláteis (principalmente ácido fórmico), gerados do 

processo de oxidação, que se solubilizam, aumentando a condutividade elétrica da água. 

O funcionamento do método (FIGURA 6) consiste na oxidação induzida pela 

passagem de uma corrente de ar a uma taxa de 10 l/h sobre uma amostra (3g) de biodiesel, 

mantido numa temperatura constante (100, 110 e 120,8ºC). Os vapores liberados durante o 

processo de oxidação juntamente com o ar são passados para o frasco contendo 60 ml de 

água, o qual é equipado com um eletrodo de medição da condutividade. O eletrodo está ligado 

a um dispositivo de medição e de gravação (JAIN e SHARMA, 2010).  

Um aumento acentuado da condutividade é interpretado como uma indicação da 

formação de cadeia curta solúvel em água de ácidos carboxílicos, ou seja, produtos de 

oxidação secundária. Os estudos têm indicado que um dos principais ácidos formados no teste 
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Rancimat é o ácido fórmico, produzido pela decomposição dos hidroperóxidos (JAIN e 

SHARMA, 2010). 

Figura 6 - Representação do método Rancimat 

 

Fonte: JAIN e SHARMA, 2010. 

 

Quando a condutividade da solução é registrada continuamente, uma curva de 

oxidação é obtida, cujo ponto de inflexão, conhecido como IP, pode ser calculado através do 

ponto de intersecção de duas tangentes (JAIN e SHARMA, 2010).  

 

2.2.3.2. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

Calorimetria exploratória de varrimento diferencial (DSC), que pertence à família 

de análise térmica, foi aplicada durante os últimos 50 anos para vários fins (TAN e NEHDI, 

2014). Em particular, a DSC avalia os comportamentos de oxidação térmica por meio de 

gravação precisa do fluxo de calor para dentro e para fora de uma amostra. O fluxo de calor é 

relatado como uma função do tempo ou temperatura, representado graficamente nos 

termogramas de DSC, nos quais cada pico é associado com um processo físico ou químico 

específico (VECCHIO CIPRIOTI e CHIAVARO, 2014). Como um método muito bem 
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estabelecido, a DSC tem sido amplamente aplicada em estudos de compostos orgânicos e 

inorgânicos (QI et al., 2016). 

Esta técnica é usada para a avaliação da estabilidade oxidativa de óleos desde os 

anos 60 do século XX. No entanto, apenas nos anos noventa que seu grande potencial pôde 

ser explorado, após a introdução da pressão no equipamento DSC. Dessa forma o método 

passou a ser conhecido como Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (PDSC).  

O Calorímetro Exploratório Diferencial (DSC) é um equipamento capaz de 

quantificar a energia liberada ou fornecida, envolvida nas reações entre a amostra (sistema 

reagente) e a referência (sistema inerte), em função da temperatura, quando ambos os sistemas 

são submetidos a um programa de temperatura controlada. 

As mudanças de temperatura na amostra são devido aos rearranjos causados por 

mudanças de fase, reação de desidratação, reações de dissociação ou decomposição, reação de 

oxidação ou redução, destruição da estrutura da rede cristalina, gelatinização e outras reações 

químicas (TAVARES, 2009). 

Quando o método é executado utilizando um procedimento isotérmico, o tempo 

necessário para detectar uma reação exotérmica é considerado o tempo de indução. Quando 

executado usando um processo não-isotérmico, a temperatura em que um pico exotérmico é 

detectado é chamada a temperatura de oxidação (OT). A variação dessa temperatura de 

oxidação é usada para validar a estabilidade oxidativa do biodiesel (JAIN e SHARMA, 2010). 

2.2.3.3. ÍNDICE DE ACIDEZ 

O índice de acidez revela o estado de conservação dos óleos e dos biodieseis, o que 

influencia na hidrólise e na oxidação quando os valores são altos. Assim, altos índices de 

acidez têm um efeito bastante negativo sobre a qualidade do óleo, a ponto de torná-lo 

impróprio para fins carburantes. Além disso, a acidez elevada pode catalisar reações 

intermoleculares dos triacilgliceróis, ao mesmo tempo em que afeta a estabilidade térmica dos 

combustíveis na câmara de combustão, além de colaborar para ação corrosiva do motor.  

Este índice é expresso em miligramas de hidróxido de potássio para neutralizar os 

ácidos graxos livres presentes em um grama de amostra. A decomposição dos glicerídeos é 

acelerada por aquecimento e pela luz, e a rancidez é quase sempre acompanhada pela 

formação de ácido graxo livre. 

De acordo com a ANP (2014), o índice de acidez do biodiesel não pode ultrapassar 

0,5 mg/KOH, pois com valores acima o biodiesel já apresenta degradação oxidativa. 

Levando-se em consideração que uma variedade de produtos de oxidação contribui para o 
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valor do índice de acidez e que os ácidos orgânicos variam enormemente quanto as suas 

capacidades de corrosão, o teste não pode ser usado para prever a corrosividade do óleo em 

condições de trabalho (ASTM D 664). 

 

2.3.CORROSÃO 

 

Num aspecto bem difundido, pode-se definir como corrosão a deterioração de um 

material, geralmente por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a 

esforços mecânicos. A corrosão é a transformação de um material metálico ou liga metálica 

pela sua interação química ou eletroquímica num determinado meio de exposição, resultando 

na formação de produtos de corrosão e na liberação de energia. A corrosão química ocorre em 

altas temperaturas, na ausência de água.  

O processo de corrosão eletroquímica é mais frequente na natureza, envolvendo 

necessariamente água e a transferência de elétrons (AMBROZIN, MONTEIRO e KURI, 

2009). A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o seu meio 

operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material, tais como: 

desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso 

(GENTIL, 2007). 

Sabe-se que a corrosão ocorre quando o metal é oxidado à sua espécie iônica, 

envolvendo assim um fluxo de elétrons entre um agente oxidante e o metal, gerando um 

excesso de elétrons em sua superfície. Assim, a reação de oxidação é de natureza 

eletroquímica e ocorre geralmente na superfície de separação entre o metal e o meio 

corrosivo, já que envolve transferência de elétrons para espécies eletroquimicamente ativas, 

presentes em uma solução eletrolítica. Logo, a corrosão é um modo de destruição do metal, 

progredindo ao longo de sua superfície. 

A termodinâmica das reações envolvidas durante a corrosão permite avaliar o curso 

do processo corrosivo. Seus princípios conduzem a informações sobre os produtos 

intermediários das reações parciais complementares – anódicas e catódicas –, que juntas 

constituem o processo global. As estruturas e características desses produtos intermediários 

podem controlar a resistência da superfície do metal. Do ponto de vista cinético, o maior 

interesse do processo é a taxa de corrosão do sistema. Quando a cinética da reação é lenta, a 

velocidade da destruição de um material pode ser tão baixa que, quando monitorada, não seja 

causa de grande preocupação (GENTIL, 2007). 
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A corrosão pode gerar perdas econômicas diretas ou indiretas, estimadas em cerca 

de 3% do PIB em países desenvolvidos (NUNES, 2003). Existem vários problemas 

associados à corrosão como: aparência, manutenção do revestimento utilizado na proteção do 

metal, interrupção de um processo produtivo ou contaminação do produto, perda de material 

devido a vazamentos de dutos e tanques, podendo causar contaminação ambientais e 

problemas de saúde e de segurança. 

No entanto, nos casos em que, além da componente mecânica, tem-se também uma 

ação de natureza química ou eletroquímica, mesmo que parcial, outros componentes 

englobam a corrosão (FIGURA 7). Sendo assim, a corrosão contempla desde os casos de 

destruição total do material até simples manchas de superfície, que inutilizam o material para 

uso por razões de ordem estética. 

 

Figura 7 - Principais tipos de corrosão nos materiais

 

Fonte: MASUMOTO, NAKA e HASHIMOTO, 1979. 

 

2.3.1 - FORMAS DE CORROSÃO 

As formas de corrosão podem ser apresentadas usando diferentes critérios, como: a 

morfologia da superfície, as causas do processo corrosivo, os meios e mecanismos com que a 

corrosão ocorre. Para cada tipo de corrosão existe uma série de ensaios químicos, podendo ser 

utilizados para a determinação de parâmetros, que permitem monitorar a velocidade com que 

estes processos ocorrem (MIRANDA, 2009). 

Dessa forma, existem diferentes classificações para os tipos de corrosão (GENTIL, 

2007; JONES, 1996). As principais formas são apresentadas e descritas na Tabela 6. 

http://www-md1.csa.com.w10018.dotlib.com.br/ids70/p_search_form.php?field=au&query=naka+m&log=literal&resolve_au&SID=crehuureihkp5gd4u3nmnipvq3
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Tabela 6 - Principais formas de corrosão 

Forma de Corrosão Causas 

Morfologia 

Uniforme, por placas, alveolar, puntiforme ou por pite, intergranular, 

transgranular, filiforme, por esfoliação seletiva, em torno de cordão de 

solda e empolamento pelo hidrogênio; 

Causas ou 

mecanismos 

Por aeração, eletrolítica ou por correntes de fuga, galvânica, associada a 

solicitações mecânicas (corrosão sob tensão fraturante), em torno de 

cordão de solda, seletiva, empolamento ou fragilização pelo hidrogênio; 

Fatores mecânicos Sob tensão, sob fadiga, por atrito, associada à erosão; 

Meio corrosivo 
Atmosférico, solo, induzida por microrganismos, água do mar e sais 

fundidos; 

Localização do 

ataque 
Pite uniforme, intergranular, transgranular. 

Fonte: Adaptado de Gentil (2003); Jones (1996) 

 

2.3.1.1. CORROSÃO GENERALIZADA (UNIFORME) 

 

Caracteriza-se pelo ataque uniforme de toda a extensão da superfície metálica, não 

existindo áreas preferenciais de ataque. Este tipo de corrosão ocorre preferencialmente 

quando o meio corrosivo tem acesso indiscriminado à superfície metálica e a liga metálica é, 

em sua maioria, uniforme (GENTIL, 2007).  

A corrosão generalizada (FIGURA 8) é a forma de desgaste de mais fácil 

acompanhamento, em especial quando se trata de corrosão interna em equipamentos ou 

instalações, tendo em vista que a perda de espessura é aproximadamente a mesma em toda a 

superfície metálica. No entanto, nos casos de áreas catódicas e anódicas de grandes dimensões 

e diferentes entre si, que apresentam certa distribuição preferencial com ataque intenso, a 

superfície metálica apresentará alta rugosidade, às vezes, com presença de alvéolos sem, no 

entanto, ser caracterizada como corrosão localizada. 
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Figura 8 - Representação esquemática da corrosão uniforme 

 

Fonte: JONAS, 1996 

A corrosão generalizada também é denominada de corrosão uniforme (FONTANA, 

1987). Apesar de ser a responsável pela destruição de grande parte dos metais, em termos de 

toneladas de metal corroído, é a menos problemática já que, por esta razão, mais simples é sua 

prevenção. A Figura 9 apresenta o rotor de uma bomba hidráulica, onde pode-se observar o 

desgaste uniforme da peça. 

Figura 9 - Corrosão generalizada em rotor de bomba submersa 

 

Fonte: MATOS, 2013 

 

2.3.1.2. CORROSÃO GALVÂNICA 

Denomina-se corrosão galvânica (FIGURA 10) o processo corrosivo resultante do 

contato elétrico de materiais diferentes. Este tipo de corrosão será mais intenso quanto mais 

distante forem os materiais na tabela de potenciais eletroquímicos, ou seja, em termos de 

nobreza no meio considerado (GENTIL, 2007). 
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Figura 10 - Representação esquemática da corrosão galvânica 

 

Fonte: JONAS, 1996 

 

Quando dois metais são submetidos ao contato com um meio corrosivo, um deles é 

preferencialmente corroído enquanto o outro é protegido. As duas ligas metálicas possuem 

diferentes valores de potencial de corrosão e a liga que possuir o potencial mais nobre está 

protegida contra os processos corrosivos. A corrosão decresce nos pontos distantes da junção 

entre os dois metais.  

2.3.1.3. CORROSÃO EM FRESTAS 

Também chamada de corrosão cavernosa, ocorre devido à formação de pilhas de 

aeração diferencial e de concentração iônica diferencial. Forma-se quando uma peça metálica 

fica em contato com uma parte do eletrólito que não é renovada, como junta soldadas com 

chapas sobrepostas, em juntas rebitadas, em ligações flageladas, em ligações roscadas, em 

revestimentos com chapas parafusadas. Nesses lugares, a solução se enriquece em produtos de 

corrosão e o seu pH pode diminuir rapidamente (SANTANA, 2002). 

O mecanismo de crescimento da corrosão em frestas não é diferente daquele de 

corrosão por pitting, mas a cinética e a morfologia (FIGURA 11) do ataque é diferente 

(FIGURA 12). A corrosão em frestas avança preferencialmente em largura na superfície do 

interstício ou sob o depósito, e não em profundidade como a corrosão por pitting (BERNARD 

et al., 1991). Pode-se observar na Figura 12 a formação da corrosão em frestas onde se 

observa a expansão da área corroída. 
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Figura 11 - Esquemática da corrosão em frestas 

 

Fonte: JONAS, 1996 

Figura 12 - Corrosão por fresta em rosca 

 

Fonte: MATOS, 2013 

 

2.3.1.4. CORROSÃO POR PITTING 

A corrosão por pitting, mostrado na Figura 13, é uma forma de corrosão localizada, 

que consiste na formação da cavidade de pequena extensão e razoável profundidade. É o tipo 

de corrosão de mais difícil acompanhamento, quando ocorre no interior de equipamentos e 

instalações, já que o controle da perda de espessura não caracteriza o desgaste verificado.  

Figura 13 - Corrosão por pitting 

 

Fonte: ABRACO, 2014 

 

Outro aspecto importante é o mecanismo de formação dos pitting, já que a falha se 

inicia em pontos de fragilidade da película passivante (defeito de formação) e o pH no interior 

do pitting se altera substancialmente no sentido ácido, o que dificulta a restituição da 

passivação inicial. Resulta daí que a pequena área ativa formada diante de uma grande área 

catódica provoca a corrosão intensa e localizada (GENTIL, 2007). 

A corrosão se processa em pequenas áreas da superfície metálica, produzindo 

pitting. O pitting pode adquirir diferentes formas, estabelecidas pela norma ASTM G46/76 

(2013). Ligas de aço inoxidável e que contém níquel em sua composição são especialmente 

suscetíveis à formação de pitting, devido à ruptura do filme passivo característico das ligas. O 
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meio corrosivo quebra a barreira passiva em pontos localizados, ocasionando a corrosão 

profunda, conforme a Figura 14. 

 

Figura 14 - Representação esquemática da corrosão por pites 

 

Fonte: JONAS, 1996 

 

2.3.1.5. CORROSÃO INTERGRANULAR 

A corrosão intergranular, demonstrando na Figura 15, acontece quando existe um 

caminho preferencial para a formação de microcélulas de corrosão, na região dos contornos 

de grãos. De acordo com Panossian (1993), as microcélulas são originadas devido a presença 

de precipitados de segunda fase e segregações nos contornos de grão, bem como pelo 

enriquecimento e empobrecimento de uma fina zona adjacente aos contornos de grão. 

Para Callister (2002), é um tipo de corrosão muito perigosa, pois a quantidade de 

metal oxidado é pequena, mas a característica mecânica do material é alterada pelas fissuras 

produzidas em profundidade. A carga de ruptura e o alongamento dos corpos de prova 

diminuem com relação ao mesmo material não atacado. Exemplos de corrosão intergranular 

ocorrem em dois grupos de material, como os aços inoxidáveis e as ligas de alumínio. 

 Figura 15 - Representação esquemática da corrosão intergranular  

 

Fonte: JONAS, 1996 
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2.3.1.6. CORROSÃO SELETIVA 

A corrosão seletiva decresce o processo pelo qual algumas ligas metálicas sofrem 

um ataque preferencial em um dos seus componentes, em determinados meios corrosivos. O 

exemplo mais comum é a remoção do zinco em ligas que o contém, como nos latões (Zn e 

Cu). Os latões utilizados em trocadores de calor, resfriadores, condensadores, tubulações para 

água salgada, etc., sofrem este tipo de corrosão que resulta na destruição do zinco (mais 

anódicas), restando o cobre e produtos de corrosão. 

Alguns metais, como o alumínio, podem apresentar comportamento diferente do 

que seria previsto pelas suas posições na tabela de potenciais, exibindo uma resistência à 

corrosão muito maior do que era de se esperar. O alumínio quando exposto ao ar, forma uma 

película de Al2O3, dura, aderente, protetora e transparente. O seu potencial de redução vai de 

–2,66V para cerca de +0,60V, tornando-se muito mais nobre (LEE, 2009). 

São denominados processos corrosivos por corrosão seletiva (FIGURA 16) aqueles 

em que se tenha a formação de um par galvânico, devido a grande diferença de nobreza entre 

dois elementos de uma liga metálica.  

 

Figura 16 - Principais tipos de Corrosão Seletiva 

 

Fonte: PANOSSIAN, 1993 

Os dois principais tipos de corrosão seletiva são a grafítica e a dezincificação. A 

corrosão grafítica se processa no ferro fundido cinzento em temperatura ambiente e o ferro 

metálico é convertido em produtos de corrosão, restando a grafite intacta. A dezincificação 

ocorre em zinco (latões), observando-se o aparecimento de regiões com coloração 

avermelhada, contrastando com a característica coloração amarela dos latões. 



32 

 

2.3.1.7. CORROSÃO-EROSÃO 

Segundo Malka et al. (2007), corrosão é um processo de degradação do material 

que ocorre devido à ação química ou eletroquímica, enquanto a erosão é um processo de 

desgaste mecânico. Quando estes dois processos agem juntos (erosão + corrosão) em 

ambientes aquosos, este fenômeno é conhecido como erosão-corrosão. 

A erosão é considerada um fenômeno puramente mecânico, em que o metal é 

removido ou destruído mecanicamente, sofrendo somente alterações físicas. Na erosão-

corrosão ocorrem fenômenos físicos e químicos, sendo caracterizadas por sua aparência sob a 

forma de sulcos, crateras, ondulações, furos arredondados e um sentido direcional de ataque 

(SILVA, 2012). 

A erosão de um material metálico é o desgaste mecânico provocado pela abrasão 

superficial de uma substância sólida, líquida ou gasosa. A erosão provoca um desgaste 

superficial, capaz de remover as películas protetoras constituídas de produtos de corrosão. 

A corrosão-erosão se manifesta nos sistemas em que estão envolvidos fluidos em 

movimento, como por exemplo: bombas, válvulas, hélices, agitadores e outros. Pode-se 

observar na Figura 17 a formação da corrosão, pela remoção da película protetora de uma 

rosca que vive em constante movimento. 

 

Figura 17 - Corrosão por erosão em rocas 

 

Fonte: PANOSSIAN, 1993 

 

2.3.1.8.  CORROSÃO SOB TENSÃO (SCC) 

A corrosão sob tensão – do inglês Stress Corrosion cracking –, representada 

esquematicamente na Figura 18(a), acontece quando um material submetido a tensões de 

tração (aplicadas ou residuais), é colocado em contato com um meio corrosivo específico. As 

condições metalúrgicas do material, tais como: dureza, encruamento, fases presentes, são 
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fatores frequentemente decisivos. Pode-se observar na Figura 18(b) a formação da corrosão 

quando a peça foi submetida a concentrações de soluções, temperatura, pH e reações 

mecânicas. 

Figura 18 - Representação esquemática da corrosão sob tensão 

 
Fonte: (a) JONAS, 1996; (b) PANOSSIAN, 1993 

 

2.3.1.9- CORROSÃO MICROBIOLÓGICA E POR BACTÉRIAS ANAERÓBICAS 

A corrosão microbiológica, também chamada microbiana ou biológica, é aquela 

onde a corrosão do material metálico se processa sob a influência de microrganismos, quase 

exclusivamente bactérias, embora existam exemplos de corrosão atribuídos a fungos e algas 

(PRASAD, 1994). Dada a variedade de ambientes que podem proporcionar crescimento de 

bactérias, algas ou fungos, muitos são os utensílios e equipamentos que podem sofrer 

corrosão microbiológica, por exemplo: em grade, produtos, tanques de armazenagem, entre 

outros. 

Vários são os mecanismos que favorecem o aparecimento de corrosão pela 

presença de microrganismos, a saber: influência direta na velocidade das reações anódicas e 

catódicas; modificação na resistência de películas existentes nas superfícies metálicas, pelos 

produtos do metabolismo microbiano que originam meios corrosivos; formação de tubérculos, 

que possibilitam o aparecimento de pilhas de aeração diferencial (PRASAD, 1994). 

Em relação à corrosão ocasionada por bactérias anaeróbicas, têm a forma de larva e 

medem de 1 a 4 µ de comprimento. Crescem em meios com pouco ou nenhum oxigênio e 

possuem pH entre 5,5 e 8,5. Sendo assim, ao entrarem em contato metálico ou com ligas 

ferrosas, a corrosão é aumentada, pela presença de bactérias redutoras de sulfato. 

De acordo com Moraes (2010), as bactérias redutoras de sulfato são assim 

chamadas porque reduzem o sulfato a sulfeto, na presença de hidrogênio molecular ou 

materiais orgânicos. No caso das ligas ferrosas, o hidrogênio molecular é fornecido pelas 

reações catódicas, quando o meio for ácido ou aquoso. O hidrogênio molecular é proveniente 
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de reações catódicas, derivados de celulose, açúcares ou outro produto orgânico presente no 

meio. O íon sulfeto, produzido pela reação das bactérias, influencia fortemente na velocidade 

das reações anódicas e catódicas. A tendência desta influência é retardar as reações catódicas 

e acelerar as anódicas, aumentando, dessa maneira, a corrosão. Neste caso, o produto de 

corrosão formado é o sulfeto de ferro, quando o metal-base for uma liga ferrosa.  

 

2.3.2. CORROSÃO OCASIONADA POR COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS 

A corrosão é definida como o ataque destrutivo de um metal por uma reação com 

seu meio. Os prejuízos causados por processos corrosivos incluem não só a necessidade de 

substituição de peças metálicas em indústrias, como também danos ambientais no descarte 

inadequado dos resíduos provenientes desses processos (ROBERGE, 1999; MERÇON, 2011). 

Alguns estudos respaldam a corrosão de materiais metálicos em meios orgânicos, 

devido à larga aplicação desses meios. De acordo com Sharma, Sing e Korstad (2012), 

quando materiais metálicos são expostos em meio orgânico, os íons metálicos podem causar 

corrosão.  

Nesta perspectiva, o biodiesel e diesel são substâncias corrosivas, e podem atacar os 

tanques de combustíveis metálicos, haste de conexão, sistema de tubulação, entre outros, que 

são feitos geralmente de aço carbono, ocasionando diversos prejuízos. Ambrozi, Kuri e 

Monteiro (2009), apontam alguns potenciais problemas oriundos da utilização de biodieseis 

nos sistemas automotivos, que se referem a: entupimentos de filtros, formação de depósito e 

entupimento do sistema de injeção de combustível, ruptura de anéis dos pistões, desgaste da 

bomba combustível, corrosão de partes metálicas por ação da água, ácidos, entre outros.  

Na literatura, são encontrados poucos estudos que descrevem a superfície de 

materiais que possam alterar a exposição prolongada em biodiesel (GALLINA et al., 2010). 

Aquino (2012) indaga sobre a superficialidade dos trabalhos encontrados, que mostram de 

uma maneira pouco profunda, por meio de ensaios gravimétricos e observação visual ou por 

microscopia da superfície dos metais, os resultados advindos da corrosão.  

Luna et al. (2012) apresentaram um mapeamento de patente e artigos relacionados 

às tecnologias que dizem respeito à evolução de publicações, nos anos de 1980 a 2012, 

embasando os temas de corrosão decorrente ao uso de biocombustíveis. De acordo com a 

Figura 19, observa-se que os números de artigos superam as patentes.  
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Figura 19 - Evolução anual de artigos e patentes entre 1980-2012, encontrados na literatura 

 

Fonte: Luna et al., (2012). 

 

Com este trabalho, os autores concluíram que há poucas pesquisas que tratam de 

como minimizar a corrosividade dos biocombustíveis, inclusive com inibidores de corrosão. É 

importante ressaltar que as primeiras publicações são relacionadas com a corrosão de 

combustíveis; no entanto, apenas 13 artigos originais ou de revisão são encontrados nesta base 

de dados, na busca associando a palavra-chave “corrosão” com biodiesel. Percebe-se, então, 

que a dimensão de artigos é crescente, à medida que aumenta o percentual do biodiesel que é 

adicionado ao diesel. 

Sabendo que o biodiesel é um combustível higroscópico, que apresenta uma 

capacidade de absorção de água maior que o petrodiesel, estudos elaborados por Kovács et al. 

(2015) demonstram que o biodiesel é 30 vezes mais higroscópico que o diesel comum, 

dependendo da matéria-prima, o que favorece as reações de oxidação. 

De acordo com Fazal et al. (2010), essas reações alteram as propriedades iniciais 

dos combustíveis e, consequentemente, eleva o seu potencial corrosivo, pois a oxidação 

promove o envelhecimento do biodiesel. A água absorvida pode agir diretamente sobre a 

corrosão dos materiais; pode causar reações de hidrólise do biodiesel, aumentando, por 

consequência, a corrosão metálica; e, promover, ainda, o crescimento microbiano e, 

consequentemente, a corrosão microbiana.  

Lutterbach et al. (2004) e Ambrozin et al. (2009), estudaram o crescimento 

microbiano em biodiesel, em condições similares às de estocagem. Os resultados mostraram 

que tal crescimento é semelhante em biodiesel, diesel e misturas B5. Dessa forma, assim 
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como para o diesel, a corrosão microbiana pode ocorrer tanto nos sistemas de armazenagem e 

transporte, quanto nos veículos. Sob as condições de armazenamento, componentes do 

biodiesel exercem proteção contra a contaminação microbiológica e a corrosão.   

De acordo com Kovács et al. (2015), o biodiesel deve resistir ao envelhecimento 

e/ou a oxidação, ao longo da extensão de armazenamento, e não deve correr o risco de 

deterioração do tanque de armazenamento, bem como dos elementos de produção/síntese, de 

transferência e mistura. Devido à origem biológica da matéria-prima, diferenças nas 

tecnologias e escalas operacionais e rotinas, algumas das propriedades de transferências 

podem ser diferentes.  

Fazal et al. (2010) relatam que existem algumas vantagens e desvantagens, do 

biodiesel em relação ao diesel de petróleo. Algumas destas seriam: a economia de 

combustível; maior número de cetano e ponto de fulgor; a redução das emissões de gases 

poluentes; melhor combustão e lubricidade.  

Em termos de composição, o biodiesel é diferente do diesel de petróleo. Tem 

geralmente um nível mais elevado de poli-insaturados olefínicos do que o diesel de petróleo, 

embora ambos estejam suscetíveis a oxidação. Entre as desvantagens encontradas está a sua 

baixa densidade de combustível, em comparação com a diesel mineral, o que exige uma 

quantidade maior de combustível para alcançar o mesmo poder de condução do motor. Até 

agora, os motores de ignição foram adequados apenas para uma mistura de baixa proporção 

de biodiesel com diesel, por causa da corrosão. 

Vários substratos metálicos são utilizados nos sistemas automotivos, tais como: 

tanques e chapas de aço carbono revestidas ou não por zinco, ligas de zinco-ferro, zinco-

alumínio ou até zinco-níquel, alumínio, chumbo e estanho. Outros materiais, que possuem 

uma boa relação custo-benefício, também são utilizados, como: aço galvanizado e aço 

inoxidável, no sistema de injeção do veículo (AMBROZIN et al., 2009; SUSUKI, 2007; 

HASEEB et al., 2011). No que diz respeito às peças metálicas ferrosas e não-ferrosas, após 

entrar em contato com o biodiesel, sofrem corrosão através de ataques químicos e 

eletroquímicos.  

Nos motores com funcionamento a diesel, o combustível passa por basicamente três 

subsistemas: de alimentação, de combustão e de exaustão. Cada um desses sistemas necessita 

de condições favoráveis para que o motor funcione corretamente. Para isto, são usados 

diferentes materiais que sejam resistentes às constantes diferenças de pressão e temperatura 

que ocorrem no motor (HASEEB et al., 2011).  
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De acordo com Sharma, Sing e Korstad (2012), um efeito energético da corrosão e 

do desgaste é provocado quando os materiais metálicos entram em contato com o biodiesel. 

As ligas ferrosas têm uma melhor compatibilidade com o biodiesel do que não-ferrosas. As 

ligas de cobre são mais propensas a corrosão do que as ligas ferrosas. Os fluorocarbonetos, 

um novo grupo de compostos, têm uma elevada resistência à corrosão.  

A ANP recomenda que se use o teste de corrosividade normalizada pela ASTM 

D130-04, adequada para derivados do petróleo ricos em enxofre e seus derivados, em que se 

verifica e registra fotograficamente o manchamento da superfície de uma amostra de cobre 

(causada pelos compostos de enxofre).  

Alguns autores (WANG, JENKINS e REN, 2015; GALLINA et al., 2010; FAZAL 

et al., 2012; KOVÁCS et al., 2015) avaliaram a corrosão de metais por técnicas 

gravimétricas, fazendo uso das normas ASTM G1 (2003) e ASTM G31 (2004), bem como 

das técnicas eletroquímicas, como: polarização potenciodinâmica, resistência de polarização 

linear e espectroscopia de impedância eletroquímica, quando se diz respeito a agentes 

corrosivos orgânicos. 

Fazal et al. (2012) realizaram estudos sobre os teste de imersão do cobre, alumínio 

latão e ferro em B100 e B0, para o cálculo de taxa de corrosão. A morfologia da superfície 

metálica foi monitorada durante os ensaios, por medidade de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e por Difratogramas de Raio X (DRX). Os resultados indicaram que as 

amostras expostas ao diesel sofreram, comparativamente, menor ataque corrosivo que em 

biodiesel puro.  

Kovács et al. (2015) estudaram os aspectos de características de armazenamento e 

de corrosão de biodiesel com antioxidantes e inibidores de corrosão. Devido à origem 

biológica da matéria-prima dos biodeiseis, há diferenças nas tecnologias e escalas 

operacionais, demonstrando que algumas das propriedades de transferências podem ser 

diferentes.  

Estes autores são conhecidos por desenvolverem produtos de petróleo e por 

afirmarem que, na prática, a corrosão e a oxidação simbioticamente coexistem. Afirmam, 

ainda, que antioxidantes controlam eficazmente a oxidação e fornecem proteção contra 

corrosão – enquanto inibidores de corrosão protegem contra a oxidação por absorção, 

persistente em sítios reativos de superfícies metálicas, potencialmente catalíticos. Esta 

passivação, através da formação de uma camada monomolecular do grupo funcional – por   

adsorção física ou química sobre a superfície metálica –, impede o contato direto do metal 

ativo e o substrato de combustível líquido. 
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Em um estudo sobre a influência da temperatura, Fazal et al. (2011) imergiram 

discos de aço em amostras de B0, B50 e B100, nas temperaturas 27°C, 50°C e 80°C, 

respectivamente. Eles concluiram que há um aumento da taxa de corrosão no diesel e 

biodiesel com o aumento de temperatura, o que pode ser atribuído à formação rápida e de 

dissolução de produtos de corrosão.  

Ao investigarem a superfície metálica via análise de energia dipersiva de Raios X 

(EDS), constataram que a presença de oxigênio aumenta com o aumento da temperatura. O 

oxigênio pode se apresentar sob a forma de compostos, ou seja, carboneto de ferro ou óxidos 

de ferro (FIGURA 20). Esta formação subsequente de compostos de óxido e a sua dissolução 

parece degradar as superfícies metálicas, portanto, exposição de aço-carbono em biodiesel 

pode aumentar sua instabilidade à oxidação. Isto é, vai aumentado mais ainda devido ao 

aumento da temperatura de imersão.  

 

Figura 20 - EDS do aço, antes e depois da exposição no biodiesel 

 
Fonte: Fazal et al., 2011. 
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Por este motivo, Kovács et al. (2015), afirmam que as forças de coesão são mais 

fracas em temperaturas mais quentes, sendo assim, a corrosão e a oxidação são 

significativamente mais elevadas, em condições significativamente mais quentes. 

Portanto, como se vê, o uso de biocombustíveis têm grande importância na atual 

sociedade e para a economia, nas matrizes energéticas nacional e mundial. Dessa forma, um 

âmbito bastante desafiador é estudar a corrosão associada ao uso de combustíveis (minerais e 

biocombustíveis), quando metais estão em contato com estes compostos orgânicos, 

principalmente quando se consideram os dados relacionados ao uso de combustíveis e os 

prejuízos causados por processos corrosivos. 

 A grande problemática está na necessidade de métodos e técnicas confiáveis para a 

quantificação da corrosão e de mais estudos que discutam a sua prevenção, além de materiais 

compatíveis com os biocombustíveis. Assim, surge a necessidade de arriscar-se em novos 

métodos para análise da degradação dos metais e dos biocombustíveis, bem como no 

desenvolvimento de ensaios avaliativos de corrosão, com resposta ágil.  
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O problema mais grave para quem pretende pesquisar é a ruptura do paradigma e a 

mudança de referenciais, bem como a mudança de atitudes e hábitos consolidados. Um 

engano que se propaga nos dias atuais é a crença de que o produto da ciência é o invento, 

ou a inovação tecnológica. Neste sentido, propala-se a ideia de que, para sairmos do 

marasmo, devemos inventar e inovar mais. Portanto, a ciência e a mentalidade científica 

ainda não estão incorporadas de maneira plena em nossa sociedade. Esta situação deriva 

principalmente da tremenda exclusão social de grande parte da população. 

UNICAMP. Os desafios da pesquisa no Brasil. Caderno Temático – Jornal da Unicamp 

Campinas, ANO I – Nº 12 fevereiro de 2002 

 

 

Capítulo – III  

Metodologia Experimental 
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3. METODOLOGIA 

 

Torna-se importante realizar estudos sobre a composição das amostras obtidas, 

devido à grande diversidade de matérias-primas que podem ser utilizadas na produção de 

biodiesel, uma vez que podem ajudar na avaliação de algumas propriedades do combustível.  

Sendo assim, neste capítulo, estão descritos os métodos e os equipamentos 

utilizados na execução do trabalho. A Figura 21 representa esquematicamente o procedimento 

experimental utilizado, a fim de avaliar a ação corrosiva dos biodieseis de diferentes fontes 

alcoólicas, no aço AISI-316. 

 

Figura 21 - Esquematização da metodologia aplicada para a avaliação da corrosividade
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3.1. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA (ÓLEOS 

VEGETAIS) 

Nesta pesquisa, foram selecionados três tipos distintos de óleos vegetais, a saber: 

soja, girassol e mamona. Com isso, torna-se importante estudar algumas propriedades físicas 

e químicas das amostras, a fim de avaliar as melhores condições na efetivação da reação de 

transesterificação.  

Assim, os óleos foram submetidos à análise de índice de acidez, ácidos graxos 

livres, umidade e índice de saponificação, densidade e viscosidade cinemática – de acordo 

com as normas descritas na Tabela 7 –, além de Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR)5. 

Tabela 7 - Especificação dos métodos para caracterização da matéria-prima 

Características Métodos 

Índice de Acidez (mg NaOH/g) AOCS* Cd5-40  

Ácidos graxos livres (%) AOCS Cd5-40  

Índice de Saponificação (mg NaOH/g) AOCS Cd3c-91 

Viscosidade Cinemática (mm2/s) ASTM* D 445 

Teor de Umidade (%) ASTM D 6304 

Densidade (g/mL) a 25 ºC ASTM D1298 

AOCS* - American Oil Chemists Society 

ASTM* - American Society of Testing and Materials 
 

O índice de acidez dos óleos (AOCS Cd5-40) foi determinado segundo o método 

titrimétrico6, pesando 5g de cada óleo e transferido para Erlenmeyer, juntamente com 25 mL 

de uma solução 2:1 de éter e álcool etílico e 3 gotas de fenolftaleína. A titulação foi realizada 

em triplicata com solução a 0,1 mol/L de Hidróxido de Sódio (NaOH), até uma coloração 

rósea, tendo cuidado para não ultrapassar o ponto de equivalência.  

Os óleos de soja e girassol apresentaram valores inferiores a 1mg de NaOH/g, não 

precisando submetê-los ao processo de neutralização. Após a avaliação da acidez, os óleos 

                                                 

 

5 Esta sigla corresponde a nomenclatura Fourier-Transform Infrared Spectrometers. Neste trabalho utilizou-se a 

sua tradução para o português, porém preferiu-se manter a sigla no original, por ser mais utilizada na 

comunidade científica. 

 
6 Ver tópico 3.4.5. 
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foram submetidos ao processo de desumidificação em estufa, a 105ºC por 15 min, e depois 

resfriado em dessecador por 20 min, para só, então, seguir para síntese. 

O teor de ácidos graxos livres, foi determinado seguindo a norma AOCS Cd 4-40, 

para o qual procedeu-se pesando 5g da amostra em um erlenmeyer e adicionou-se 50 mL de 

álcool etílico 95%, previamente neutralizado com solução aquosa de NaOH 0,1 mol/L, 

utilizando 0,5 mL de solução etanólica de fenolftaleína a 1% como indicador. Transferiu-se 

esse sistema sobre uma chapa aquecedora até o início da ebulição, titulando-se sob 

aquecimento, com solução aquosa de NaOH 0,1 mol/L, até coloração rósea, persistente por 15 

segundos. 

O índice de saponificação foi realizado de acordo com a norma AOCS Cd3c-91, 

que consiste em pesar 2g da amostra em um Erlenmeyer e adicionar 20 mL de solução 

alcoólica de hidróxido de potássio a 4%. Em seguida, o Erlenmeyer foi adaptado a um 

condensador de refluxo e aquecido até ebulição branda, durante 30 minutos. Adicionou-se 2 

gotas de fenolftaleína e logo titulou-se sob aquecimento, com solução aquosa de ácido 

clorídrico 0,5 mol/L, até o desaparecimento da cor rosa. 

A realização do ensaio de viscosidade foi feita seguindo os parâmetros da norma 

ASTM D4457, conduzida à 40 ºC através do viscosímetro automático da marca TANAKA, 

modelo AKV-202, com tubo viscosimétrico capilar do tipo Lanz-Zeirfuchs, como o acréscimo 

do fluxo reverso e do banho térmico como modificação.  

A densidade foi realizada seguindo a norma ASTM D 40528, utilizando 

picnômetros, em que se pesou o picnômetro vazio, depois com água destilada. Após lavar e 

secar o picnômetro, pesou-se em balança analítica com os óleos vegetais. 

Diferentemente da maioria dos óleos vegetais, o óleo de mamona possui em sua 

estrutura três sítios passíveis de sofrerem modificações: a hidroxila, a insaturação e a 

carboxila (ANEXO 3). Com isso, após titular o óleo de mamona, obteve-se um alto índice de 

acidez, ~6,0 mg de NaOH/g, sendo necessário submetê-lo ao processo de neutralização. 

3.1.1. TRATAMENTO DO ÓLEO DE MAMONA 

O óleo de mamona foi obtido comercialmente, sendo, por isso, necessário filtrá-lo e 

refiná-lo. Foram realizados os seguintes processos de purificação, representados na Figura 22.  

                                                 

 

7 Ver tópico 3.4.1. 

 
8 Ver tópico 3.4.2. 
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Figura 22 -Esquematização para a purificação do óleo 

 

3.1.1.1. DEGOMAGEM 

O processo de degomagem tem como objetivo remover do óleo bruto os fosfolipídios 

e substâncias afins, cuja presença prejudica a qualidade do óleo, o que interfere no rendimento 

do biodiesel. Para iniciar o processo de degomagem foi necessário pesar todo o óleo bruto. 

Em seguida, sob agitação magnética, o óleo foi aquecido até 80°C, adicionou-se 1% (em 

relação a massa do óleo) de ácido fosfórico, H3PO4 (85%, comercial) e 3% de água destilada a 

50°C.  

A mistura foi submetida à agitação mecânica por 30 minutos e posteriormente foi 

colocado na centrífuga, para acelerar o processo de separação, acarretando na formação das 

três fases: fosfatídeos, água e óleo. Em seguida, a mistura heterogênea de três fases foi 

colocada no funil de decantação por 1 hora. Após a decantação, o óleo foi separado das duas 

fases mais densas da mistura (água e fosfatídeos). Depois desse processo, o óleo foi filtrado, 

para retirar as partículas de fosfolipídios menos densas, que não foram eliminadas na 

decantação.  

 

3.1.1.2. NEUTRALIZAÇÃO 

O processo de neutralização tem como objetivo eliminar os ácidos graxos livres 

presentes no óleo, para que apresente um valor de índice de acidez igual ou inferior a 1,0 mg 

NaOH/g. No procedimento, foi adicionado ao óleo 10% da solução 7 mols/L de NaOH em 

relação à massa do óleo. A mistura foi colocada em um béquer e mantida em agitação 

mecânica por 30 minutos, a 80°C.  

Óleo de 
Mamona

Processos
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Para quebrar a emulsão e facilitar a reação de neutralização entre os radicais livres 

dos ácidos graxos com a base forte, utilizou-se uma solução supersaturada de Cloreto de 

Sódio. Em seguida, a mistura foi colocada para decantar por 1 hora, em temperatura ambiente. 

A mistura foi filtrada a vácuo e colocada em um funil de decantação, para ser retirado o 

excesso de base. 

A análise de índice de acidez também foi repetida no final do processo de secagem 

do óleo, com o intuito de confirmar sua qualidade, para a reação de transesterificação. 

3.1.1.3. LAVAGEM 

No procedimento de lavagem foi adicionado de 20 a 30% de água destilada, em 

relação à massa do óleo, no funil de decantação. A mistura foi agitada manualmente em baixa 

rotação, para proporcionar uma maior homogeneização. Em seguida, deixou-se a mistura em 

repouso até a água decantar. A água do funil de decantação foi retirada, sendo submetida a 

teste de pH, por meio da adição de 3 gotas da solução indicadora fenolftaleína, cuja coloração 

rósea indica que a água de lavagem está com pH ≥ 8. 

Para retirar o excesso de base do óleo, foi necessário repetir o procedimento por 

várias vezes, até que a água de lavagem não tivesse coloração rósea ao adicionar a 

fenolftaleína. 

3.1.1.4. SECAGEM 

A secagem foi feita em estufa (Digital Timer 200ºC), a 105°C, por um período de 8 

horas. Em seguida, a amostra foi colocada em dessecador, para resfriar até a temperatura 

ambiente, sem ocorrer de forma significativa à absorção da água pela umidade. 

 

3.2. SÍNTESE DO BIODIESEL A PARTIR DOS ÓLEOS VEGETAIS. 

 

A síntese dos biodieseis ocorreu utilizando-se duas fontes alcoólicas: o etílico e o 

metílico, catalisadas com o Hidróxido de Sódio, para as sínteses destes biocombustíveis, 

numa razão molar – óleo:álcool:catalisador – 1:6:1 para os biodieseis de soja e girassol, e 

1:9:1 para o biodiesel de mamona.  

Preparou-se o etóxido e metóxido de sódio, obtido pela mistura do álcool 

(etílico/metílico) com o NaOH. Após a homogeneização, esta solução foi adicionada a um 

reator de vidro, contendo os óleos vegetais sobre uma placa de agitação magnética – 60 
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minutos, para os óleos de soja e girassol, e 120 minutos para o óleo de mamona –, à 

temperatura ambiente, para efetuar a reação de transesterificação.  

Em seguida, a mistura reacional foi colocada em um funil de decantação para 

separação das fases. Após repouso de 30 minutos, foram observadas duas fases: uma menos 

densa e clara (contendo ésteres etílicos/metílicos) e outra mais densa e escura (rica em 

glicerina, água e outras impurezas). Com isto, foi promovida a quebra da molécula do 

triacilglicerídeo, gerando mistura de ésteres etílicos e metílicos separadamente, dos ácidos 

graxos correspondentes, liberando a glicerina como subproduto. 

Os biodieseis foram nomeados por suas siglas, a saber, Biodiesel de Soja Etílico 

(BSE), Biodiesel de Soja Metílico (BSM), Biodiesel de Girassol Etílico (BGE), Biodiesel de 

Girassol Metílico (BGM), Biodiesel de Mamona Etílico (BME), Biodiesel de Mamona 

Metílico (BMM). Como o BGE apresentou rendimento abaixo de 10%, foi descartado desta 

pesquisa e substituído pelo B7 comercial, uma vez que este biocombustível apresentava a 

percentagem exigida pela ANP (2014). A referida amostra foi adquirida em um posto da rede 

Petrobrás, da cidade de Natal/RN. 

Na Figura 23 pode-se observar o processo de síntese dos biocombustíveis, descrito 

anteriormente.  

Figura 23 - Fluxograma para síntese dos Biodieseis 

 



47 

 

3.3. PURIFICAÇÃO DOS BIODIESEIS 

 

Para a purificação dos biodieseis, pesou-se 1% da massa de Sulfato de Sódio 

Anidro (adsorvente), em relação à massa do biodiesel impuro. Os biodieseis foram mantidos 

em aquecimento e agitação magnética até atingir a 60oC, averiguado com um termômetro. Ao 

atingir a temperatura, foi adicionado o adsorvente, mantendo o sistema em agitação magnética 

por 30 minutos Em seguida, a mistura foi posta em repouso, por 1 hora, para decantar. 

Depois, a amostra foi filtrada à vácuo, com papel de filtro qualitativo e armazenada em frasco 

âmbar, limpo e seco (FIGURA 24). 

 

Figura 24 - Biodieseis purificados  

 

Para o cálculo do rendimento da síntese dos biodieseis, foi utilizado a Equação 1, 

 

                                             𝑅1 =
𝑀𝐵

𝑀𝑂
∗ 100%                             (Eq. 1) 

 

na qual, R1 é o rendimento, MB é a massa total do biodiesel, MO é a massa total do óleo 

purificado. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS BIODIESEIS  

 

As amostras dos biodieseis metílicos e etílicos de soja, girassol e mamona foram 

analisadas seguindo normas internacionais da American Society of Testing and Materials 

(ASTM), utilizando ensaios mencionados pela Regulamento Técnico nº 4/2014, da ANP. Os 

métodos para a especificação dos produtos estão apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Algumas propriedades e métodos para especificação dos biodieseis 

Propriedades Métodos 

Viscosidade Cinemática (mm2/s) a 40ºC 
ASTM D 445 

Massa específica (Kg/m3) ASTM D 1298 

Teor de água ASTM D 6304. 

Índice de Acidez ASTM D664 

 

A caracterização dos biodieseis e do B7 comercial realizou-se no Laboratório de 

Química da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), no Núcleo de Pesquisa em Petróleo e 

Gás II (NUPEG II), no Laboratório de Materiais Multifuncionais e Expressão Numérica 

(LAMMEN), e no Laboratório do Grupo de Estudo de Tribologia e Integridade Estrutural 

(GET), todos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil. Já os 

ensaios de corrosão foram realizados no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão (LEC) na 

Universidade Federal de Campina Grande, Cuité/PB, Brasil. 

 

3.4.1. VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C 

 

A realização do ensaio de viscosidade foi feita seguindo os parâmetros da norma 

ASTM D445, conduzida a 40ºC, através do viscosímetro automático da marca TANAKA, 

modelo AKV-202, com tubo viscosimétrico capilar do tipo Lanz-Zeirfuchs, como o acréscimo 

do fluxo reverso e do banho térmico como modificação. Após 30 minutos de repouso e 

aquecimento até a temperatura necessária, 15 mL da amostra fluiram livremente através do 

tubo, quando foi medido o tempo para alcançar o escoamento total desse volume. 

A viscosidade foi calculada por meio da Equação 2. 

 

𝑣 =  𝑐 𝑥 𝑡                                              (Eq. 2) 

 

Onde:  𝑣 − viscosidade cinemática, mm2/s; 

𝑐 − constante do capilar, (mm2/s)/s; 

𝑡 − tempo em segundos. 
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3.4.2. MASSA ESPECÍFICA 

Esta análise foi realizada em picnômetros, pesando-se o picnômetro vazio e depois 

com água destilada. Após lavá-lo e secá-lo, foi pesado em balança analítica, com os biodieseis 

sintetizados em diferentes temperaturas (20ºC, 40ºC e 60ºC). Essa análise foi realizada 

seguindo a norma ASTM D 4052, no Laboratório de Química da ECT. 

3.4.3. TEOR DE ÁGUA 

A determinação da umidade – utilizando a norma ASTM D 6304 –, foi efetuada 

com base no método de perdas de massa e por secagem em estufa, que consistiu em pesar 

amostras de 5g de cada óleo, em cadinhos de porcelana, e aquecê-las a 105ºC, durante 90 

minutos, em estufa da marca Digital Timer 200ºC.  

Após o aquecimento, as amostras foram colocadas no dessecador a vácuo até o 

resfriamento, quando foram, então pesadas novamente. O teor de umidade foi determinado 

pela diferença nas massas, de acordo com a equação 3. 

%𝑤 =  
(𝐴−𝐵)

𝐵
× 100  (Eq. 3) 

Sendo: A = peso da amostra úmida;  

B = peso da amostra seca  

 

3.4.5. ÍNDICE DE ACIDEZ 

Pesou-se, com exatidão, aproximadamente, 5g de óleo vegetal diretamente dentro de 

um erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-se 25 mL de uma mistura recém-preparada de éter 

etílico-etanol (2:1) e, em seguida 2 a 3 gotas de fenolftaleína, quando titulou-se com solução 

de hidróxido de sódio 0,01 mol/L, até coloração rósea, persistente por 15 segundos. Essa 

análise foi realizada no Laboratório de Química da ECT, segundo norma ASTM D664. A 

determinação da acidez foi feita pela Equação 4. 

I.A = [
(𝐵 𝑥 𝑀𝑏 𝑥 56,1)

𝑀𝑎
𝑥100]                                (Eq.4) 

 

Sendo: B = volume gasto de NaOH; 
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Mb = molaridade do NaOH; 

Ma = massa de amostra pesada. 

 

3.5. ESTUDO DAS VIBRAÇÕES MOLECULARES DOS GRUPOS FUNCIONAIS 

ORGÂNICOS DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

A radiação infravermelha, ao incidir sobre um determinado composto orgânico, 

causa alterações nos modos rotacionais e vibracionais das moléculas. Essas alterações dão 

origem a absorções de energia, características para cada tipo de ligação presente nos grupos 

funcionais da molécula.  

Sendo assim, objetivando identificar qualitativamente as frequências vibracionais e 

suas respectivas atribuições referentes aos grupos funcionais orgânicos presentes nos 

biodieseis, utilizou-se a técnica de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR).  

Os espectros de absorção na região do infravermelho médio foram obtidos em 

Espectrômetro BRUKER, modelo FT-IR VERTEX 70, na faixa de 400-4000 cm-1, com 

resolução de 4 cm-1, utilizando uma cubeta do porta-amostra, que possui um volume máximo 

de 0,2 mL de cada amostra de biodiesel analisado. 

3.6. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

A Termogravimetria (TG) é uma técnica que mede a variação de massa que ocorre 

em uma amostra, em função do tempo – a uma temperatura constante – ou em função da 

temperatura. A técnica é muito utilizada na caracterização do perfil de degradação de 

compostos orgânicos e inorgânicos, pela qual as estruturas químicas podem ser alteradas, a 

partir da exposição do material a elevadas temperaturas. O equipamento na análise 

termogravimétrica é basicamente constituído por microbalança, forno, termopares e sistema 

de fluxo de gás (PEREIRA, 2014). 

As análises termogravimétricas (TG/DTG e DTA) dos biodieseis foram realizadas 

usando o analisador térmico SDT Q600, da marca TA Instruments, com razão de aquecimento 

de 10ºC.min-1, no intervalo de temperatura de 25ºC a 700ºC, em atmosfera de nitrogênio com 

fluxo de 50 mL min-1, utilizando cadinho de alumina. As análises foram realizadas utilizando 

0,1g de cada amostra.  
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3.6. ESTUDO DA ESTABILIDADE TERMO-OXIDATIVA 

 

A caracterização da estabilidade termo-oxidativa das amostras – biodieseis de soja, 

girassol e mamona – foi realizada através da técnica Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC). As curvas DSC para os biodieseis foram obtidas num Calorímetro Exploratório 

Diferencial, com aquecimento de 10ºC.min-1, com 10mg de cada amostra, num cadinho de 

alumínio, em atmosfera de oxigênio com fluxo de 50mL.min-1, numa pressão de 11 bar e 

temperatura variando de -60ºC até 350ºC. 

 

3.7. ENSAIOS DE CORROSSIVIDADE 

 

3.7.1. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO METÁLICO 

Os substratos metálicos utilizados são amostras do aço AISI 316, em formato de 

disco com ~3,45 polegadas, as quais tiveram os corpos metálicos tratados superficialmente 

com lixas de SiC #200, #400, #600 e #1200 e, em seguida, polimento com alumina 1 µm. 

Depois, foram lavadas com água destilada, desengraxadas com ácido clorídrico 0,2 mol/L, 

álcool etílico comercial, secadas em corrente de ar quente e, por fim, pesadas em balança 

analítica. 

3.7.2. ENSAIOS GRAVIMÉTRICOS  

Foi empregado a norma ASTM G3172 (2004) nos testes de imersão, para a 

avaliação da corrosão por medidas de perda de massa em três estágios. Esta norma abrange os 

procedimentos descritos no item 3.7.1. 

Antes da imersão e, do mesmo modo, após a exposição, os corpos de prova foram 

tratados, para a remoção de produtos de corrosão – esfregando-os levemente numa corrente de 

água, com uma escova de polímero, de modo a não provocar abrasão mecânica da superfície 

original, e imergindo-se por 120 segundos, numa solução de ácido clorídico 0,2 mol/L. Antes 

e depois da exposição dos corpos de prova nos diferentes combustíveis em estudo, foram 

mensurados os pesos numa balança com precisão de quatro casas decimais.  

A perda de massa, afim de avaliar a taxa de corrosão e a transferência de íons 

metálicos para os biocombustíveis, foi conduzida pela influência da purificação. O tempo 

total de imersão foi de 2.160 horas. Objetivando avaliar a influência do tempo de imersão, 
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foram realizados ensaios de perda de massa em triplicatas e diferentes estágios, a saber: 

condição inicial: 0h; estágio 1: 720h; estágio 2: 1.440h; estágio 3: 2.160h. 

A variação percentual da perda de massa (∆m), foi calculada segundo a Equação 5. 

∆𝑚 =  (
𝑚𝑓−𝑚𝑖

𝑚𝑖
) 𝑥 100   (Eq. 5) 

Sendo: 𝑚𝑓 se refere a massa final; e 

 𝑚𝑖 a massa inicial. 

Calculou-se a taxa de corrosão por meio da Equação 6, segundo a norma ASTM 

G31/72: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠ã𝑜₌
𝐾×∆𝑚

𝐴×𝑡×𝜌
   (Eq. 6) 

Onde:  

K = constante tabelada pela ASTM G3172 (3,45×106mpy); 

∆𝑚= perda de massa, em gramas, para ensaios de corrosão generalizada; 

A= área da amostra em cm²; 

t= tempo de exposição, em horas; 

ρ = densidade da amostra (Biocombustíveis), em g/cm³. 

Banczek et al. (2013) apresentam o cálculo da velocidade de corrosão, que foi 

mensurada em termos da perda de massa unidade de área exposta, por unidade de tempo de 

imersão. A massa dos corpos de provas antes e após o teste de imersão foram mensuradas de 

acordo com a Equação 5. O cálculo da velocidade de corrosão, em termos da perda de massa, 

é dado pela Equação 7. 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
∆𝑚

𝐴 𝑥 𝑡
  (Eq. 7) 

Onde:  

vcorr = velocidade de corrosão, expressa em mg/cm2.h; 

∆m = percentual da perda de massa; 

A = área exposta ao meio biocorrosivo, em cm2; 

t = tempo de imersão, em horas. 

 

O cálculo da perda de espessura expressa em µm/ano é dado pela Equação 8. 
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𝑃 =  
𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟

𝜌
𝑥 10 𝑥 8760 (Eq. 8) 

Sendo: 

P = perda da espessura em µm/ano; 

vcorr = velocidade de corrosão, expressa em mg/cm2.h; 

ρ = massa específica do metal (g/cm3); 

10 = fator de transformação, entre g e mg e entre micrometro e cm; 

8760 = fator de transformação, entre ano e horas.  

 

3.7.3. TESTES ELETROQUÍMICOS 

3.7.3.1. PREPARO DA CÉLULA ELETROQUÍMICA 

A Figura 25 mostra um diagrama esquemático da célula eletroquímica utilizada nos 

ensaios eletroquímicos. Um tubo cilíndrico de PVC ( = 84 mm), colado com cola à base de 

resina epóxi sobre o eletrodo de trabalho, formou o reservatório para conter o eletrólito. Os 

eletrodos auxiliar e de referência foram fixados em uma tampa sobre o reservatório, de modo 

a entrarem em contato com o eletrólito. Nas amostras em que foram feitos os ensaios de 

imersão contínua, também foi feito o monitoramento por Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE), em que usou-se uma área mais representativa, tendo em vista que as 

correntes nestes sistemas são da ordem de µA. 

 

 

Fonte: (adaptado) SILVA, 2006.  

 

Figura 25 - Diagrama esquemático da célula eletroquímica utilizada 
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Nos estudos de corrosão utilizou-se o eletrólito de NaCl e o eletrodo Hg/Hg2Cl2 em 

KCl saturado (ECS), com potencial de -0,242 V, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio 

(EPH). 

3.7.3.2. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA (EIE) 

 

Os estudos de corrosão por EIE foram feitos por ensaios de imersão total contínua 

da área interna da célula, em solução aquosa de NaCl 10-2 M. As amostras foram monitoradas 

por EIE, em potencial de circuito aberto, à temperatura ambiente, utilizando-se um sistema 

potenciostato/galvanostato – AUTOLAB-PGSTAT30 no modo potenciostático –, conectado a 

um computador e controlado pelo programa FRA (Frequency Response Analyzer System), que 

permite aquisição e tratamento dos dados experimentais.  

A frequência do potencial aplicado variou em um intervalo de 10 kHz a 4 mHz para 

as amostras, distribuídos logaritimamente em 50 pontos, com amplitudes 5 mV. A Figura 26 

mostra um diagrama esquemático do sistema experimental utilizado. 

 

 

 
Fonte: SILVA, 2006.  

3.7.3.3. POLARIZAÇÃO LINEAR POTENCIODINÂMICA (PLP) 

 

As medidas de polarização foram feitas no modo poteciodinâmico a 1 mV/s a 25oC, 

utilizando um sistema potenciostato/galvanostato AUTOLAB-PGSTAT30, conectado a um 

computador pelo programa GPES-4, que permite a aquisição e o tratamento dos dados 

experimentais. O eletrólito utilizado foi a soluçaõ aquosa de NaCl 10-2 M. 

 

Figura 26 - Diagrama esquemático do sistema experimental utilizado (a) célula eletroquímica (b) 

potenciostato/galvanostato (c) microcomputador com o sistema AUTOLAB (GPES-4 e FRA) 
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3.7.4. MONITORAMENTO DA MORFOLOGIA DA SUPERFÍCIE METÁLICA 

A morfologia da superfície foi monitorada por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), realizadas no laboratório do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, no 

equipamento Hitachi TM3000. Os ensaios de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

estão acoplados ao MEV, sendo possível analisar a composição elementar do disco /metálico.  

Os biodieseis, antes e após teste de imersão, como também os aços neles imergidos, 

foram submetidos à análise química via Fluorescência de Raios X (FRX), em um 

equipamento Shimadzu modelo EDX-800, para determinar a concentração dos íons metálicos 

liberados no biodiesel, após imersão dos corpos-de-prova. Tal ensaio possibilitou avaliar a 

concentração de íons presentes na superfície do corpo de prova.   

 

3.8. AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVES APÓS TESTE DE 

IMERSÃO 

A fim de avaliar a degradação, os biocombustíveis foram submetidos novamente ao 

FTIR9, quando averigou-se mudanças nas vibrações moleculares na região do infravermelho. 

Ainda, foram resubmetidos a técnica de FRX10, para averiguar a presença de óxidos 

metálicos.  

 

3.9. PLANEJAMENTO FATORIAL 32 

Para uma avaliação mais precisa da influência de determinadas variáveis sobre a 

taxa de corrosão, realizou-se um planejamento experimental estatístico, do tipo Fatorial 32, 

com três repetições no ponto central, fazendo uso do software STATISTICA 7. 

Através de um levantamento bibliográfico (AMBROZIN et al., 2009; CHEW et al., 

2013; GALLINA et al., 2010; FAZAL et al., 2010) selecionou-se as variáveis que mais 

influenciam na corrosão ocasionada pelos biocombustíveis. Sendo assim, as variáveis 

independentes foram: umidade, tempo de imersão e acidez do biodiesel; enquanto que a 

variável dependente foi a taxa de corrosão (Tabela 9).  

 

                                                 

 

9 Ver item 3.5. 

 
10 Ver item 3.7.4. 
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Tabela 9 - Níveis e fatores codificados 

Variável Níveis Codificados 

 Inferior Central Superior 

-1 0 +1 

Umidade (mg/Kg) 0% 5% 10% 

Tempo(H) 720 1440 2160 

Acidez (g/NaOH) Menor acidez Intermediário Maior acidez 

 

Como fora descrito no item 3.3, utilizou-se seis tipos de biocombustíveis. Por este 

motivo, fez-se necessário dois planejamentos estatísticos, a fim de avaliar qual 

biocombustível possuíra maior taxa de corrosão, conforme observa-se nas Tabelas 10 e 11.  

 

Tabela 10 - Níveis codificados e fatores para biodieseis metílicos 

Variável Níveis Codificados 

 Inferior Central Superior 

-1 0 +1 

Acidez (g/NaOH) BSM BGM BMM 

Tempo (h) 720 1440 2160 

Umidade (mg/Kg) 0% 5% 10% 

 

 

 

Tabela 11 - Níveis codificados e fatores para biodieseis etílicos 

Variável Níveis Codificados 

 Inferior Central Superior 

-1 0 +1 

Acidez (g/NaOH) B7 BSE BME 

Tempo (h) 720 1440 2160 

Umidade (mg/Kg) 0% 5% 10% 
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Selecionados os parâmetros e codificados os fatores e os níveis, foi possível gerar a 

matriz dos dados no software (FIGURA 27). Com a combinação dos fatores, analisou-se, pela 

superfície de resposta, as condições que influenciam na taxa de corrosão.  

 

Figura 27 - Matriz dos dados experimentais para averiguação da taxa de corrosão 
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O Pensamento Mítico aborda que “durante muito tempo a 

humanidade conheceu apenas uma forma de pensar. Desprovida 

de ferramentas sofisticadas, sua única forma de explicar a 

complexidade da Natureza ao seu redor, era através de mitos...”. 

Acompanhando o pensamento, Von Oech, com sua tamanha 

criatividade diz: “Descobrir consiste em olhar para o que todo 

mundo está vendo e pensar uma coisa diferente”. Porém, de todos 

os acontecimentos, Clarice Lispector era a única pós-modernista 

brasileira que me entendia, “Mas existe um grande, o maior 

obstáculo para eu ir adiante: eu mesmo. Tenho sido a maior 

dificuldade do meu caminho. É com enorme esforço que consigo 

me sobrepor a mim mesmo...” 

Capítulo – IV  

Resultados e Discussões 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS 

 

É importante a caracterização físico-química da matéria-prima para obtenção dos 

biodieseis porque a umidade, o teor de ácidos graxos livres e o índice de acidez interferem 

diretamente na eficiência de síntese e na purificação dos ésteres. Ao serem purificados, outros 

parâmetros, por exemplo: densidade, viscosidade e índice de saponificação, prenunciam o 

desempenho do biodiesel enquanto biocombustível.   

Para evitar que ocorram outras reações, como de hidrólise e de saponificação dos 

triacilglicerídeos, os óleos devem apresentar umidade e acidez baixas. Por esse motivo, os 

valores das propriedades físico-químicas dos óleos de soja, girassol e mamona estão 

apresentadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Características físico-químicas dos óleos de soja, girassol e mamona 

Características 
Matérias-Primas 

Soja Girassol Mamona 

Índice de Acidez (mg NaOH/g) 0,35 0,52 0,61* 

Ácidos graxos livres (%) 0,31 0,25 1,40 

Índice de Saponificação (mg 

NaOH/g) 

187,0 196,0 170,0 

Viscosidade Cinemática (mm2.s-1) 52,03 33,21 75,4 

Teor de Umidade (%) 0,13 0,31 0,51* 

Densidade (g/mL) a 25ºC 0,928 0,922 0,957 

Aspecto a 25ºC LII LII LII* 

Massa Molecular Média (g.mol-1) 840 880 950 

*Valor após neutralização e secagem do óleo (recomendado índice de acidez ≤ 1 mgNaOH/g e umidade ≤ 0,5%). 

LII* - Límpido Isento de Impureza (o óleo de Mamona apresentou-se turvo em 25ºC). 

 

Ao analisar os valores do índice de acidez dos óleos de soja e girassol, apresentados 

na Tabela 12, percebe-se que estão de acordo com os valores permitidos pela resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC/ANVISA nº 270 (2005) (BRASIL, 2005). 

Esta Resolução não apresenta parâmetros de muitas propriedades físico-químicas, porém a 

ANVISA permite um índice de acidez para óleos vegetais ≤ 1. 
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De acordo com Knothe et al., (2006), o índice de acidez relaciona-se com o estado 

de conservação do óleo e com a presença de ácidos graxos livres. Mahaja et al. (2006), 

relacionam  tal parâmetro exclusivamente ao conteúdo de ácidos graxos formados pela 

hidrólise das ligações dos ésteres, tanto na matéria-prima como nos biodieseis durante a sua 

obtenção.  

De acordo com a Tabela 12, observa-se que o valor do índice de acidez dos óleos 

estudados cresceu no sentido inverso aos respectivos pesos moleculares, o que corrobora com 

a origem e a integridade dos óleos vegetais, apresentando valores aproximados aos reportados 

por Knothe et al., (2006). 

Observa-se que a acidez dos óleos foi menor que 1mg NaOH/g, 

(independentemente de ter sido o óleo refinado). Deste modo, a reação de transesterificação 

procederá com maior eficiência. Quando a acidez é elevada, pode catalisar reações 

intermoleculares dos ácidos graxos.  

A hidrólise é uma destas reações, imprópria para a síntese de biodiesel, por causar 

uma combustão incompleta. Assim, afetaria a estabilidade térmica do biodiesel, oxidando-o 

mais rapidamente, além de atacar a câmara de combustão nos motores à diesel, corroborando 

para uma ação corrosiva no motor. 

 No que diz respeito à umidade, Zuninga et al. (2011), enfatizam que todas as 

matérias-primas deveriam ser anidras. Com isto, o óleo deveria obter valor abaixo ou igual a 

0,5% de teor de água, que é ideal para a síntese dos biodieseis, além de favorecer o 

rendimento da reação, evitando assim, ocasionar a formação de sabão. 

Uma das propriedades físicas que permite determinar a resistência ao escoamento 

de determinado fluído é a viscosidade. Neste estudo, os óleos vegetais exibiram alta 

viscosidade cinemática, condizente com dados encontrados por Knothe et al., (2006). O óleo 

de mamona apresentou maior viscosidade que os demais óleos, pois de acordo com 

Vasconcelos (2009), este aumento é causado pela composição da estrutura molecular 

(ANEXO 3), que possui um alto teor de ácido ricinoléico e grupos OH. Para os óleos de 

girassol e soja, as viscosidades foram similares, e pode ser atribuído pela semelhança na 

composição química (ANEXO 1 e 2) de ambos (KNOTHE et al., 2006). 
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4.1.1. ESTUDO DAS VIBRAÇÕES MOLECULARES DOS GRUPOS FUNCIONAIS 

ORGÂNICOS DOS ÓLEOS VEGETAIS 

 

Algumas informações significativas para controle analítico, em relação ao estudo 

das vibrações moleculares na região do infravermelho – por meio da técnica do FTIR –, são 

encontradas nos espectros, ilustrados na Figura 28. A consulta da literatura 

(VASCONCELOS et al., 2009; SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 2006) permite 

identificar as principais absorções no espectro de infravermelho médio, em termos de 

vibrações de deformação das ligações químicas presentes nas amostras.  

 

Figura 28 - Espectros no infravermelho para amostras de óleo de Soja, Girassol e Mamona 

 

Observa-se, na Figura 28, as absorções típicas dos triacilglicerídeos. É notório a 

intensa absorção em 1.745 cm-1 do estiramento da carbonila C=O e o sinal de intensidade 

média próximo de 1.150 cm-1, característico da deformação axial do grupo funcional σC–O–C 

do triacilglicerídeo. Uma absorção de cadeia alquílica, entre a faixa de 2.930-2.856 cm-1, 

referente à deformação axial da ligação C-H (sp3-s), reforçada pelo sinal em torno de 1.375 
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cm-1 da deformação angular simétrica C-H do grupo metila (CH3) e em 720 cm-1 referente à 

deformação angular simétrica de (sp3-s) C-H fora do plano dos grupos (CH2)n típicos de 

cadeias longa de hidrocarbonetos.  

Por último, contata-se um sinal de absorção próximo a 1.465 cm-1, equivalente à 

deformação angular simétrica no plano metileno (SILVERSTEIN et al., 2006; 

VASCONCELOS, 2009). Com exceção do óleo de mamona, os demais óleos não apresentam 

sinal entre 3.000-3.500 cm-1, o que evidencia a ausência de ligações O-H resultantes de 

umidade. O óleo de mamona apresenta essa banda forte devido, em sua estrutura molecular 

(ANEXO 3), apresentar grupos O-H na cadeia do ácido ricinoléico (CHECHETTO, 

SIQUEIRA GAMERO, 2010). As estruturas moleculares dos óleos de soja, girassol e 

mamona estão apresentadas nos Anexos 1, 2 e 3, respectivamente. 

A absorção em torno de 720 cm-1 (FIGURA 29) é característica de vibrações fora 

do plano de isômero cis (RCH=CHR) e as absorções apresentadas nessa região podem ser 

atribuídas aos ácidos oléico, linoléico e linolênico, presentes nas amostras.  

 

Figura 29 - Espectros no Infravermelho de vibrações fora do Plano de isômero cis (RCH=CHR) 
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4.2. AVALIAÇÃO DA SÍNTESE DOS BIODIESEIS 

 

Na síntese de biodiesel precisa-se fazer uso da catálise, para que haja bons 

rendimentos e, assim, aumento na velocidade para a sua produção. De acordo com Kılıç et al. 

(2013), se houver presença de água ou obtiver água como subproduto, o sistema 

(óleo/água/catalisador) reagirá e leverá à formação da reação de saponificação, diminuindo o 

rendimento do biodiesel ou se quer produzindo-o. 

Em muitos trabalhos pode ser observado que os álcoois de cadeia carbônica 

menores são mais utilizados para a transesterificação. Gemma, Martínez e Aracil (2004), 

utilizaram alguns catalisadores, a saber: NaOH, KOH, NaOCH3 e KOCH3, para 

transesterificação alcalina do óleo de girassol, obtendo um biodiesel com bons rendimentos 

utilizando os íons metóxidos e etóxidos e com 100% de pureza. Diferentemente, nas tentativas 

de reações com os hidróxidos, os rendimentos caíram consideravelmente. Concluíram, então, 

que os íons etóxidos e metóxidos são excelentes catalisadores para a reação de esterificação. 

Para se obter o biodiesel de soja e de girassol (metílico e etílico), faz-se necessário 

utilizar o mesmo tempo de reação para ambos. Isto pode ser explicado por Vasconcelos 

(2009), que argumenta sobre a possível semelhança na composição química. Já os 

triacilglicerídeos de mamona necessitam do dobro de tempo para serem transesterificados por 

completo, à temperatura ambiente, em ambas rotas de síntese. 

Na Tabela 13, observa-se o rendimento da síntese dos biodieseis e percebe-se que o 

BGE apresentou baixo rendimento. Tal constatação corrobora com o trabalho de Lima et al. 

(2010), o qual enfatiza que os catalisadores homogêneos alcalinos – nas concentrações de 

0,5 massa% e 1,5 massa%, em relação à massa do óleo –, ativam, competitivamente, as 

reações de saponificação – relativamente mais rápida, em razão da disponibilidade de ácido 

graxo livre, no meio – e de transesterificação. 

 

Tabela 13 - Rendimento das sínteses dos biodieseis 

Biodiesel Razão Molar T (min) 
Rendimento 

Biodiesel Glicerina 

B. S. E. 1:6:1 60 84,4% 15,6% 

B. S. M. 1:6:1 60 91,7% 8,3% 

B. G. E. 1:6:1 60 20,2% 79,3% 

B. G. M. 1:6:1 60 93% 7% 

B. M. E. 1:9:1 120 86,7% 13,3% 

B. M. M. 1:9:1 120 93,6% 6,4% 
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De acordo com Canakci e Gerpen (2001), as matérias-primas com certa quantidade 

de Ácidos Graxos Livres (AGL), não devem ser transesterificadas pelo processo de catálise 

básica (FIGURA 30). O catalisador, ao reagir com os AGL, forma sabões que interferem na 

reação – removendo e bloqueando a sua ação e, posteriormente, dificultando a separação do 

glicerol –, além de reduzir a taxa de conversão em ésteres.  

 

Figura 30 - Representação do mecanismo da reação de transesterificação, rota etílica e catálise básica 

O B O
OCOR"

OCOR'''

O

C

R'

O

H

O

OCOR"

OCOR'

O

C

R'

O

O

"ROCO

R'''OCO

O

C
R'

O

"ROCO

R'''OCO

HO

BH

Diacilglicerídeos

Rota Etílica

Biodiesel
 

Fonte: GERIS et al., (2007) apud CORDEIRO (2013). 

 

De acordo com Kucek et al., (2004), não pode ser atingido rendimento de 100% em 

ésteres quando a reação de transesterificação é realizada em uma única etapa, dada à natureza 

do equilíbrio regido pelo Princípio de Le Chatelier. Conforme tais referências, a produção de 

um biodiesel de qualidade exige uma segunda etapa reacional, cujo emprego evita a presença 

de glicerídeos em níveis superiores aos estabelecidos pela especificação do produto. 

4.3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS BIODIESEIS 

  

A caracterização dos biodieseis é de suma importância, pois a sua qualidade é um 

fator primordial que condiciona bom funcionamente e tempo de vida útil de um motor. 

Independentemente da rota de produção, a aceitação do biodiesel no mercado mundial precisa 

ser assegurada e, para isso, é imprescindível que esse produto esteja dentro das especificações 

internacionalmente aceitas para seu uso.  

Algumas propriedades do biodiesel estão relacionadas com as estruturas 

moleculares dos seus alquil ésteres constituintes. Geralmente, as caracterizações físico-

-B + 
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químicas são de baixo custo laboratorial e de simples execução, e podem predizer sua 

qualidade, antes de análises mais sofisticadas (VASCONCELOS, 2009).  

Neste estudo, as características dos biodieseis puros estão próximas as do B7, o que 

os tornam fortes candidatos para substituir o diesel mineral. Ao analisar os aspectos de 

coloração, nota-se que estão de acordo com o Regulamento Técnico nº 4/2014, da ANP. As 

demais características das propriedades físico-químicas dos biodieseis estão comparadas na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Propriedades Físico-Químicas dos Biodieseis 

Propriedade Método Limite 
Amostras 

BSE BSM BGM BME BMM B7 

Aspecto Visual LII LII LII LII LII LII LII 

Viscosidade a 

40°C, (mm²/s) 

cST 

ASTM 

D445 

2,0 a 

6,0 
4,5 4,8 4,2 12,2 13,4 2,564 

pH Visual 1-14 6 7 7 7 7 7 

Índice de acidez 

(mg KOH/g) 

ASTM 

D664 
0,50 0,2 0,3 0,7 6,23 7,35 0,4 

 

De acordo com a Tabela 14, observa-se que o pH dos biodieseis, após o processo de 

lavagem com água, permaneceu na neutralidade, indicando que os índices de acidez do BSE, 

BSM e B7 estão de acordo com os parâmetros do Regulamento Técnico nº 4/2014 da ANP. A 

média dos valores de pH está entre 6,0 e 7,0, o que proporciona vida útil prolongada aos 

motores. Em contrapartida, os índices de acidez, para o BGM, BME e BMM, apresentam 

valores acima do que estabelece o referido regulamento, devido à natureza química do óleo 

precursor, o que sugere características corrosivas.  

A viscosidade é uma propriedade que permite relação direta com o mecanismo de 

atomização (pulverização) das moléculas no estágio inicial da combustão. É um ponto 

determinante no comportamento do motor, podendo prejudicar o funcionamento do sistema 

de injeção, refletindo no processo de combustão e, consequentemente, na potência máxima do 

motor. De acordo com Farias (2011), a alta viscosidade do combustível pode causar também o 

entupimento e formação de depósitos, prejudicando as peças do motor. 

Quanto à viscosidade cinemática, observa-se uma diminuição, comparando a 

matéria-prima com seus biodieseis, que comprova a conversão dos triglicerídeos em ésteres. 

Embora as interações que os compõem sejam similares – Forças de Van der Waals –, o 
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tamanho molecular dos triglicerídeos é consideravelmente maior que os ésteres (FARIAS, 

2011), fazendo com o que os óleos vegetais sejam mais viscosos que os biodieseis. 

Os resultados da viscosidade variam de acordo com os graus de saturação e o 

comprimento da cadeia carbônica; logo, estão diretamente correlacionados às interações 

intramoleculares e intermoleculares. Com isso, torna-se possível acompanhar a variação do 

número de ligações duplas carbono-carbono dos ácidos oléico, linoléico e linolênico (JAIN e 

SHARMA, 2010). 

O BME e BMM apresentaram maior viscosidade cinemática porque alguns fatores 

químicos exercem influência na viscosidade, como: o tamanho da cadeia, o grau de saturação 

e a configuração das duplas ligações (cis e trans). Já a posição da dupla ligação e a presença 

de ramificação ligada aos ésteres tem pouca ou nenhuma influência (GONDIM, 2009). Além 

disso, estes biodieseis apresentam maior viscosidade, resultante da relação direta com a 

natureza da matéria-prima. Os demais biodieseis (BSE, BSM, BGM e B7) apresentam 

viscosidade dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Regulamento Técnico nº 4/2014, da 

ANP. 

A conversão dos triglicerídeos em ésteres pode ser também enfatizada além da 

viscosidade cinemática, junto com a massa específica, a qual está diretamente relacionada 

com a estrutura molecular dos biocombustíveis. A norma ASTM D1298, adotada pela matriz 

energética brasileira, estabelece valores de massa específica entre 860 a 900 Kg.m-3. Sendo 

assim, os resultados das massas específicas, neste trabalho estão de acordo com a referida 

norma à temperatura ambiente.  

A fim de avaliar a influência da temperatura nos valores das massas específicas, a 

Figura 31 mostra os resultados obtidos quando submeteu-se os biodieseis a diferentes 

temperaturas (25°C, 40°C, 60°C). 
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Figura 31 - Massa específica dos biodieseis em diferentes temperaturas 

 

 

De acordo com a Figura 31, percebe-se que os biocombustíveis BSE, BSM, BGM e 

B7 estão de acordo com os limites estabelecidos pelo Regulamento Técnico nº 4/2014 da 

ANP, para a massa específica à temperatura ambiente (25°C). As amostras que passaram dos 

limites estabelecidos – entre 850-900 g/cm3 – foram o BME e BMM. O B7 apresentou menor 

densidade, comparando com as demais amostras.   

Pode-se ainda observar, na Figura 31, que a densidade diminuiu com o aumento da 

temperatura. Segundo Lobo (2009), a densidade dos biodieseis tem uma relação direta com a 

sua estrutura molecular, desta forma, quanto maior o comprimento da cadeia carbônica do 

alquil éster, maior será a densidade. Entretanto, a presença de número de insaturações faz com 

que esse valor decresça.  

Outro aspecto que influencia na densidade do biodiesel é a presença de impurezas 

como, por exemplo, álcool ou substâncias adulterantes. O óleo de mamona tem, em sua 

estrutura, ligações com OH, ou seja, a cadeia torna-se mais rígida, aumentando, assim, sua 

densidade. Por isso, o biodiesel de mamona apresentou a maior densidade, no entanto, ainda 

pode ser usado como combustível. Porém, como adverte Santos (2010), poderá causar 

problemas relacionados com a injeção do combustível no motor, reduzindo a sua 

desenvoltura. 
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Outro parâmetro, não menos importante, é o teor de água presente nos biodieseis 

(FIGURA 32). De acordo com Lobo et al. (2009), a água, além de promover a hidrólise do 

biodiesel – resultando em ácidos graxos livres –, também está associada à proliferação de 

microrganismos e à corrosão em tanques de estocagem, com deposição de sedimentos. Como 

discutido anteriormente, o biodiesel apresenta certo grau de higroscopicidade, portanto, o teor 

de água é um dos fatores que deverá ser monitorado.  

 

Figura 32 - Teor de água nos biodieseis 

 

 

Na síntese do biodiesel, a etapa que retira o excesso de água que fica da lavagem é 

a secagem. Por este motivo, Martins e Pereira (2009) orientam que, para assegurar que o 

produto final esteja de acordo com os teores de água especificados na ASTM D6304, o 

processo de lavagem deve ser seguido por um processo de secagem.  

Na Figura 32, estão apresentados os teores de água nos biodieseis. Segundo as 

especificações da ANP (Resolução nº 4, 2014), 0,050% é o valor máximo permitido para o 

teor de água contido no biodiesel. Como registrado na Figura, todas as amostras encontravam-

se dentro da regulamentação.  

Um trabalho desenvolvido por Cordeiro (2013) apresentou um percentual 

consideravelmente alto de água em suas amostras, de biocombustíveis etílicos e metílicos. O 

autor afirma que este resultado pode ser atribuído a dois fatores: a absorção da umidade do 

ambiente – através dos sítios ativos do sulfato de magnésio no momento da agitação mecânica 
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– ou uma reação de neutralização – entre o sulfato de magnésio e ácidos presentes no 

biodiesel. 

Altos teores de água presentes nos biodieseis podem ocasionar diversas reações 

químicas, incluindo a autoxidação. Isto provoca o processo de degradação dos 

biocombustíveis, seguido de três etapas: iniciação, propagação e terminação ou dimerização, 

que geralmente é acompanhada do escurecimento do biodiesel. Portanto, a degradação ocorre 

devido à reação dos elétrons π com o oxigênio da água, resultando na formação de peróxidos, 

os quais polimerizam o óleo de forma irreversível.  

 

4.4. ESTUDO DAS VIBRAÇÕES MOLECULARES DOS GRUPOS FUNCIONAIS 

ORGÂNICOS DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

Na Figura 33, estão apresentados os espectros no infravermelho das amostras de  

Biodiesel e da mistura B7, para as quais foram revelados os padrões específicos dos sinais 

característicos de biocombustíveis. Observa-se nos espectros dos biodieseis uma absorção 

intensa em algumas regiões, atribuidas a modos vibracionais típicos de insaturações. Assim 

sendo, existem três regiões espectrais significativas (~3.100-2.900 cm-1; 1.900-1.600 cm-1 e 

após 1.500 cm-1).  

Figura 33 - Espectros no infravermelho dos ésteres alquílicos 
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Bandas com intensidade intermediária aparecem na região de 1.300 a 1.500 cm-1, 

sendo provenientes das vibrações de deformação angular das ligações C–H, dos grupamentos 

metila (SILVERSTEIN, WEBSTER, e KIEMLE, 2006). Estão inseridas, neste caso, as 

deformações angulares simétricas e assimétricas de metila. Uma absorção de baixa 

intensidade, porém, ainda relevante, ocorre na região próxima a 720 cm-1, sendo resultante das 

vibrações de deformação angular assimétrica, das ligações C–H do grupamento metila.  

Similar ao ocorrido com os espectros de suas matérias-primas (FIGURA 28), os 

biodieseis apresentaram as bandas referentes ao éster do estiramento da carbonila C=O em 

1.738 cm-1 e da deformação axial σC–O–C em 1.180 cm-1. Outra absorção que acontece nas 

cadeias alquílicas, corresponde aos sinais entre 2.930-2.856 cm-1 da deformação axial da 

ligação H–C (sp3). Esta pode ser confirmada pela banda em torno de 1.375 cm-1 da 

deformação simétrica C–H do grupo metila. Em 720 cm-1 ocorre a deformação angular 

assimétrica de σ(sp3-s) C-H fora do plano dos grupos (CH2)n. Também é observada, próximo 

a 1.465 cm-1, a banda equivalente a deformação angular simétrica no plano do grupo metila. 

A banda que aparece entre 3.600-3.400 cm-1, nas amostras BME e BMM, refere-se 

à vibração de estiramento da ligação O−H, da estrutura molecular do óleo de mamona. As 

amplitudes dessas bandas foram largas devido ao fato do grupo hidroxila não estar livre, mas 

sim participando de ligações de hidrogênio intermoleculares. Observa-se, ainda, uma 

diferença significativa na intensidade da banda da região de 3.009 cm-1, referente ao 

estiramento do hidrogênio sp2, ou seja, carbono insaturado por ligação (C=C−H) (SANTOS, 

2011). 

Ao visualizar os espectros rapidamente, é possível constatar a similaridade que 

existe nos FTIR dos óleos vegetais e dos biodieseis deles derivados. Segundo Aliske (2010), 

isso se deve à semelhança química destes, uma vez que são formados de ésteres que se 

originam da reação entre um álcool e um ou mais ácidos graxos de cadeia longa. Quanto a 

isso, é esclarecedor observar, em separado, os espectros das matérias-primas e seus 

respectivos ésteres metílicos e etílicos. O autor ainda indaga que, apesar da semelhança dos 

espectros, diferenças dignas de atenção podem ser especialmente encontradas na região 

conhecida como “fingerprint”, ou seja, na região entre 1.500 e 400 cm-1. 
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Figura 34 - Espectros das matérias-primas e seus respectivos ésteres metílicos e etílicos (a) Soja (b) Girassol (c) 

Mamona 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Observa-se na Figura 34 que os óleos absorvem infravermelho de modo mais 

intenso que os ésteres metílicos. Na região correspondente ao pico de absorção da carbonila 

(C=O), entre 1.700 e 1.800 cm-1, observa-se como principal diferença a ligeira separação das 

bandas. Nesta faixa, nota-se também que o centro da banda se refere aos óleos vegetais, os 

quais tendem a se localizar em número de onda superior, comparativamente ao centro 

correspondente aos ésteres. Para o óleo vegetal, a posição central da banda de absorção da 

carbonila tende a ocorrer em cerca de 1.744 cm-1 (ALISKE, 2010).  

Em relação ao espectro no infravermelho do B7, pôde-se prever uma absorção fraca 

das moléculas orgânicas, tendo em vista que este é uma mistura de diesel com 7% de 

biodiesel. Este fato o diferencia dos demais biocombustíveis – já que se tem absorção fraca 

entre 1.700 e 1.800 cm-1, característico da carbonila –, o que pode ser explicado pela ausência 

de carbonilas na estrutura do diesel.  

O B7 apresenta uma outra absorção aproximadamente de 1.379 cm-1, atribuída a 

vibrações de deformação angular simétrica, das ligações δsiC–H do agrupamento CH3. 

Apresenta também uma absorção à cerca de 1.458 cm-1, indicando sobreposição de bandas da 

deformação angular assimétrica, das ligações δasC–H do agrupamento CH2.  

Ao analisar as absorções da Figura 34, observa-se espectros complexos com 

diferenças sutis, no que diz respeito a vibrações moleculares dos ésteres metílicos e etílicos, 

na região fingerprint. Em todos os espectros há uma absorção fraca, quase imperceptível, em 

cerca de ~1.645 cm-1, atribuída às vibrações da deformação axial da ligação δC=C (LOPES e 

FASCIO, 2004). Os ésteres etílicos, – em ~1030 cm-1 – apresentam uma banda correlacionada 

à deformação angular simétrica e no plano CH2–δs(CH2)– e deformação assimétrica de CH3–

δas(CH3). Portanto, esses ésteres insaturados possuem bandas semelhantes e em pontos 

sobrepostos, devido à contribuição do δas (CH olefínico) próximo a 1.380 cm-1.  

As matérias-primas apresentam uma banda forte em aproximadamente 1.160 cm-1, 

relacionada com o estiramento do υC–O, já que em todos os triglicerídeos graxos há ligações 

polares em todas as estruturas moleculares (ANEXO 1, 2 e 3). Observa-se assim, nos ésteres 

metílicos e etílicos, que houve a mudança química na composição dos óleos vegetais. 

De acordo com Guarieiro et al. (2008), apesar da semelhança nos espectros – entre 

óleo vegetal e seus biodieseis – as correlações feitas com a vibração do estiramento da ligação 

C-O são menos confiáveis que as feitas com o estiramento da ligação C=O. Segundo os 

autores, os compostos que contenham hidrocarbonetos podem apresentar absorções na região 

em que ocorrem os estiramentos da ligação C-O.  
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Os ésteres metílicos possuem similaridade nos espectros em determinadas 

absorções, independente da matéria-prima utilizada na transesterificação. Exemplo disso é 

uma absorção observada em 1.433 cm-1 para todos os ésteres metílicos, que corresponde às 

ligações insaturadas entre os carbonos (υC=C). Registra-se, ainda, picos em 1.200 cm-1, 

referentes à deformação axial da ligação CC(=O)-O do éster, além de picos em torno de 1.183 

cm-1, relacionados à deformação axial assimétrica da ligação O-C-C (RUSCHEL, 2014). 

Sabe-se que é bastante complexo o estudo de estiramentos e deformações 

vibracionais de compostos orgânicos via FTIR, porém alguns autores (LOPES e FASCIO, 

2004; GUARIEIRO et al., 2008; ALISKE et al. 2007; SANTOS et al. 2012; RUSCHET et 

al., 2014) vêm, gradativamente, aprofundando os estudos quanto aos espectros de 

infravermelho, que corroboraram com este trabalho.  

 

4.5. ESTABILIDADE TÉRMICA DOS BIODIESEIS 

4.5.1. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG/DTG) 

A Termogravimetria  (TG) é uma das técnicas de análise térmica mais utilizadas 

para a caracterização de materiais inorgânicos ou orgânicos, capaz de fornercer dados 

quantitativos da perda de massa, em função da temperatura ou do tempo. Além disso, as 

medições TG fornecem informações básicas sobre as propriedades térmicas dos materiais e 

sua composição. A Derivada Termogravimétrica (DTG) pode ser usado para verificar 

diferenças entre os termogramas. 

A estabilidade térmica, realizada pela TG/DTG, é um fator importante para o ciclo 

de vida dos biodieseis. Por isso, as amostras dos biodieseis (BSE, BSM, BGM, BME e BMM) 

tiveram suas perdas de massa investigadas, a fim de avaliar as suas estabilidades térmicas.  

As curvas TG/DTG das amostras de biodiesel (FIGURA 35) apresentaram duas 

etapas de perda de massa para o BSE, BSM e BGM. A primeira é atribuída à decomposição e 

a volatilização dos ésteres, enquanto que a segunda corresponde aos ésteres saturados e 

triglicerídeos, que não foram convertidos em ésteres. Os biodieseis derivados do óleo de 

mamona (BME e BMM) apresentaram uma única perda de massa, correlacionada à 

volatilização completa dos ésteres, que se deu acima de 130ºC, comportando-se termicamente 

mais estáveis.  
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Figura 35 - Curvas TG (a) e DTG (b) dos biocombustíveis 

(a) 

 

(b) 

 

 

De acordo com Moreto e Fett (2000), a perda de massa pode estar relacionada com a 

volatilização dos ésteres metílicos e etílicos de cadeia curta. Quanto maior a massa molar de 

um composto, mais forte serão suas interações intermoleculares, dificultando o movimento 

molecular e as quebras das ligações intermoleculares e moleculares, que são necessárias para 

a mudança de estado físico da matéria, ocasionadas pelo aumento da temperatura (LUCAS, 

SOARES e MONTEIRO, 2001). 

Observando a Tabela 15, averígua-se que as temperaturas iniciais das amostras 

BME e BMM apresentaram-se maiores que as demais, enquanto o BSM apresentou menor 

temperatura inicial de decomposição. Isto confirma que os biodieseis derivados da mamona 

são mais estáveis termicamente, enquanto aqueles obtidos da soja são menos estáveis. As 

curvas termogravimétricas não apresentaram identificação de evaporação da água livre, que 

ocorre na temperatura entre 25-150°C.  
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Tabela 15 - Dados termogravimétricos para os biocombustíveis 

Amostra Etapas Ti (°C) T pico (°C) Tf (°C) ∆m(%) 

BSE 

 

1 

2 

130 

250 

241 

279 

247 

355 

85,8 

11,2 

BSM 

 

1 

2 

116 

254 

246 

265 

250 

309 

92,2 

7,2 

BGM 

 

1 

2 

123 

240 

235 

245 

238 

347 

93 

7 

BME 1 148 276 400 95,8 

BMM 1 138 265 400 97,3 

 

Comparando as Curvas TG dos biodieseis, constatou-se que os que foram 

sintetizados com metanol se decompõem em temperaturas menores que o etanol, 

demonstrando ser mais voláteis e menos estáveis. A decomposição térmica dos ésteres 

envolve a quebra de hidrocarbonetos oxigenados em hidrocarboneto volátil molecular mais 

baixo, por exemplo: o dióxido de carbono e monóxido de carbono. 

Candeia (2008) estudou os produtos gasosos liberados na análise 

termogravimétrica, acoplando a técnica Espectroscopia de Infravermelho (TG-FTIR). Com 

isso, concluiu que os espectros dos gases liberados, durante o aquecimento térmico, possuem 

semelhança com os biodieseis sem aquecimento. Esclarece, ainda, que o biodiesel não é um 

produto simples, mas sim uma mistura de ésteres de ácidos graxos alquílicos.  

Informa também que, após a liberação dos fragmentos, pode ocorrer arranjos 

estruturais com outro fragmento, gerando, assim, novos produtos. Isso favorece rearranjos do 

tipo McLafferty (FIGURA 36), conduzindo à formação de aceto-aldeídos (MCLAFFERTY, 

1959) – característica de ésteres metílicos de ácidos graxos com mais de cinco carbonos –, 

que refere-se ao fragmento [CH3O–COH=CH2]
+, provavelmente de um rearranjo do tipo 

McLafferty (SILVERSTEIN et al., 2006). 

 

Figura 36 - Representação dos rearranjos de ésteres do tipo McLafferty 

 

FONTE: VIEIRA et al., (2012) 
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4.5.2. ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA) 

 

Uma técnica experimental útil para estudar transições entálpicas nos biodieseis é a 

Análise Térmica Diferencial (DTA). Trata-se de uma técnica simples, que permite comparar a 

temperatura dos biodieseis e um material de referêncial inerte por meio de aquecimento ou 

resfriamento linear, em um forno elétrico. Neste sentido, as aplicações da DTA se baseiam na 

interpretação adequada das transições endo e exotérmicas, que aparecem nas curvas DTA. O 

número, a forma e a posição destes eventos permitem interpretações qualitativas. 

Na Figura 37 apresenta-se as curvas DTA, na qual é possível confirmar as 

transições entálpicas (endotérmicas e exotérmicas) e obter valores da temperatura dos picos 

de cada biocombustível (TABELA 16). As curvas do BSE, BMM e BME apresentaram três 

transições exotérmicas em relação aos demais, que só apresentam duas transições. Isso sugere 

que os BSM e BGM apresentam menor estabilidade térmica.  

 

Figura 37 - Curvas da análise térmica diferencial dos biocombustíveis 
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Tabela 16 - Temperatura de pico das transições físico-químicas, obtidas por DTA dos biodieseis 

Amostra Transição Tpico (°C) 

BSE 

1 (exotérmico) 

2 (exotérmico) 

3 (exotérmico) 

286 

341 

455 

BSM 
1 (exotérmico) 

2 (exotérmico) 

311 

428 

BGM 
1 (exotérmico) 

2 (exotérmico) 

318 

421 

BME 

1 (exotérmico) 

2 (exotérmico) 

3 (exotérmico) 

293 

351 

463 

BMM 

1 (exotérmico) 

2 (exotérmico) 

3 (exotérmico) 

283 

328 

428 

 

 

Na Figura 37, observa-se que os perfis das curvas DTA, dos biocombustíveis 

metílicos e etílicos, são diferentes. Comparando-as, contatou-se semelhança nos valores do 

primeiro pico, que está interligado com a estrutura molecular da matéria-prima de cada 

biocombustível. A diferença entre os demais picos e os outros eventos entálpicos condiz 

apenas com a mudança da fonte álcoolica, para a síntese dos ésteres metílicos e etílicos. 

Todos os eventos de transição entálpica estão acima de 210°C. No entanto, a temperatura 

mais elevada do primeiro pico de transição foi para o BME, fato atribuido a sua estrutrura 

molecular, que é maior que as demais em estudo. 

Comparando as curvas TG/DTG (FIGURA 35) com as curvas DTA (FIGURA 37), 

percebe-se que os picos não coincidem, o que indica que alguns efeitos térmicos estão 

acontecendo, simultaneamente em função da temperatura (DWECK, 2008). Uma grande 

perda de massa é observada na curva TG, de forma rápida, com efeito resultante da transição 

exotérmica baixa, sugerindo que houve uma volatilização seguida de pirólise dos gases. Nas 

curvas DTA pode-se averiguar, que, com o aumento da temperatura, o efeito exotérmico vai 

aumentando proporcionalmente, até ultrapassar 500°C, quando começa a decrescer esse 

efeito. O decréscimo pode ser explicado, especificamente nesse estudo, por conter materiais 

carbonáceos como resíduo final.  



78 

 

Ao analisar a área total dos picos exotérmicos, apresentados na Figura 37, observa-

se que a maior corresponde ao BME, indicando que a energia final liberada (por unidade de 

massa), na decomposição das amostras, foi maior do que nos demais biocombustíveis. Esta 

elevação de temperatura corrobora com o trabalho de Candeia (2008), uma vez que se 

formaram peróxidos ou hidroperóxidos com a mesma elevação. Tais compostos podem 

conduzir à formação de ácidos e aldeídos ou podem reagir com outra cadeia de ácido graxo, 

formando dímeros e polímeros.  

Vega-Lizama et al. (2015) estudaram a degradação do biodiesel de soja, utilizando 

técnicas termogravimétricas. No estudo, apontaram que o aumento de temperatura muda as 

características dos biodieseis e, consequentemente, oxida-os. Na curva DTA, analisada pelos 

autores, apresentam-se duas curvas de transições, uma associada a decomposição centrada em 

206°C e a outra, menos visível, associada a produtos da oxidação. Relatam, ainda, que as 

curvas podem variar, a depender da composição dos óleos e dos produtos liberados. Portanto, 

é aconselhável que se ajuste a temperatura correspondente à velocidade máxima de 

decomposição dos biocombustíveis.  

 

4.6. DEGRADAÇÃO TERMO-OXIDATIVA 

4.6.1. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

Uma área importante de estudos práticos é a degradação termo-oxidativa dos 

materiais orgânicos. Este tipo de processo é estudado no fluxo de ar ou oxigênio, embora se 

possa utilizar uma atmosfera inerte, porque a degradação, num ambiente sem oxigênio, é 

igualmente importante. Deste modo, a degradação termo-oxidativa de compostos orgânicos 

pode fornecer informações práticas e importantes, por exemplo: como os materiais se 

comportam, em condições atmosféricas mais realistas (VYAZOVKIN et al., 2014). 

No verdadeiro sentido termodinâmico, um pico endotérmico é indicado no sentido 

ascendente (aumento na entalpia), enquanto que um pico exotérmico é registrado na direção 

oposta. Em todos os aspectos, a curva DSC parece muito semelhante à curva DTA, exceto a 

unidade do eixo da ordenada. Como na DTA, a área do pico da curva DSC é diretamente 

proporcional à mudança de entalpia. 

De maneira geral, as análises das curvas de DSC permitem determinar, com 

precisão, as temperaturas e as energias absorvidas ou liberadas num processo físico ou 

químico. Esta técnica tem sido aplicada para monitorar a cristalização, a polimerização e a 
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oxidação dos biodieseis, sendo considerada muito eficiente. Durante o processo de 

aquecimento e resfriamento dos materiais analisados, é possível observar picos endo e 

exotérmicos ou bandas largas, denominadas endotermas e exotermas, bastante definidos. 

Na Figura 38, apresenta-se as curvas DSC de ésteres metílicos e etílicos, obtidos 

pela transesterificação dos biodieseis estudados neste trabalho.  

 

Figura 38 - Curvas DSC dos biocombustíveis 

 

Os biodieseis derivados de óleos de soja, girassol e mamona, possuem em sua 

estrutura molecular maior percentagem de ácidos graxos insaturados. A oxidação destas 

subtânticas procede a diferentes velocidades, dependendo do número e da posição das 

ligações duplas. Os resultados do aquecimentos estão registrados na Tabela 17, na qual 

observa-se que há apenas uma transição exotérmica, associada a oxidação e a polimerização 

dos biocombustíveis, nas altas temperaturas. Os demais picos, na Figura 38, estão interligados 

com os processos de fusão, volatilização e/ou decomposição. 

 

 

 



80 

 

Tabela 17 - Dados termoquímicos dos biocombustíveis 

Amostra Transição Tpico (°C) Entalpia J/g 

BSE 

1 

2 

3 

291 

338 

428 

-176,94 (exo) 

-166,36 (exo) 

-75,76 (exo) 

BSM 

1 

2 

3 

208 

310 

420 

-193,30 (exo) 

-125,01 (exo) 

-59,05 (exo) 

BGM 

1 

2 

3 

265 

316 

415 

-193,86 (exo) 

-199,40 (exo) 

-11,60 (exo) 

BME 

1 

2 

3 

286 

353 

460 

-161,23 (exo) 

-154,11 (exo) 

-69,49 (exo) 

BMM 

1 

2 

3 

283 

328 

421 

-173,7 (exo) 

-185,55 (exo) 

-53,93 (exo) 

 

 

De acordo com Beck et al. (2014), os radicais formados durante a oxidação dos 

biocombustíveis e a geometria das ligações duplas afetam fortemente a estrutura dos produtos 

de decomposição resultantes e, portanto, também as suas propriedades. Os produtos de 

oxidação primária de moléculas, que têm uma ligação, dupla são os hidroperóxidos alilo. 

Nestes produtos, as ligações duplas podem migrar ou a isomerização cis-trans pode ocorrer. 

Os hidroperóxidos não são estáveis, sendo assim, podem formar vários tipos de produtos de 

oxidação secundários, tais como: aldeídos, ácidos e dímeros, por meio de processos de 

decomposição. 

Comparando os perfis calorimétricos, dispostos na Tabela 17, e as curvas DSC dos 

biodieseis, na Figura 38, observa-se o mesmo número de transições, comprovando o processo 

de auto-oxidação. Percebe-se, no primeiro ponto, a formação do pico que representa o início 

do processo de autoxidação; o segundo ponto representa a parte extrema (pico), que é o ponto 

de equilíbrio entre a formação de radicais livres, radicais peróxidos e superóxidos; e, o 

terceiro pico, correlaciona-se com a formação dos compostos estáveis na fase de terminação 

da autoxidação (CORDEIRO, 2013).  

Dessa forma, os resultados apresentados pelas curvas DSC são usados para avaliar 

as etapas de iniciação e propagação da autoxidação do biodiesel. Assim, obtêm-se a seguinte 
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ordem, ao comparar as estabilidades termo-oxidativas: BME > BMM > BGM > BSE > BSM, 

sendo esta sequência confirmada nos valores expostos na Tabela 17. 

 

4.7. ENSAIOS DE CORROSIVIDADE 

4.7.1. ENSAIOS GRAVIMÉTRICOS  

Ao analisar os biodieseis por suas propriedades termo-oxidativas, observou-se que 

possuem baixa estabilidade oxidativa e hidrolítica, que altera o seu padrão de qualidade e 

aumenta a sua ação corrosiva. Oxida quando exposto ao ar e às altas temperaturas, formando 

ácidos orgânicos e hidroperóxidos, que prejudicam a qualidade do produto e promovem 

processos corrosivos.  

A fim de avaliar o comportamento do aço AISI 316, perante o contato com os 

biodieseis, os corpos de prova, após imersos nos biocombustíveis, foram analisados para 

averiguação da existência de produtos de corrosão não aderidos à superfície (que foram 

retirados por meio de lavagem) e pitting. De acordo com Fazal et al. (2014), a corrosão 

envolve reações químicas ou eletroquímicas do material, que pode acelerar o desgaste e este 

pode acelerar a corrosão. Ambos fenômenos se enquadram na categoria mais ampla de tribo-

corrosão11.  

Existem poucos estudos fundamentais sobre a tribo-corrosão de materiais 

automotivos em biodiesel. Destes, poucos estudos têm se dedicado a compreender a corrosão 

de materiais automotivos em biodiesel (CHEW et al, 2013; GALLINA et al., 2010; FAZAL 

et al., 2010), a exemplo deste trabalho.  

No intuito de avaliar os corpos de prova, os testes de perda de massa são os mais 

utilizados para a determinação da taxa de corrosão, velocidade de corrosão e perda de 

espessura. A mudança de peso, expressa na Figura 39, relaciona-se às perdas de material por 

ação da corrosão associada aos biocombustíveis. Apesar de não ser muito significativa, as 

perdas de massa do material metálico evidenciam uma liberação de íons da superfície 

metálica para os biocombustíveis. 

                                                 

 

11 Tribocorrosão (tribocorrosion) é um termo que descreve a interação entre processos tribológicos e corrosão. 

Ou seja, os mecanismos de corrosão e desgaste não atuam separadamente, mas dependem um do outro, de forma 

bastante complexa, em que a corrosão é acelerada pelo desgaste e o desgaste é afetado pela corrosão (NUNES 

DA SILVA, 2012).  
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Os corpos de prova do aço AISI 316 e os biocombustíveis, quando em contato, 

sofrem oxidação e isto altera as propriedades físico-químicas de ambos. O aço, por possuir 

íons metálicos (FIGURA 41), transfere-os para o biodiesel, contaminando o biocombustível. 

Por sua vez, perde as propriedades físico-químicas, conforme menciona a ANP (2014). É 

importante observar que, além de haver esta troca de elétrons, estes íons corroboram com 

outras reações que degradam os biocombustíveis, tais como: hidrogenação, hidroxilação e 

formação de peróxidos orgânicos. 

 

Figura 39 - Evolução da perda mássica em função dos estágios 

 

Na Figura 39, apresenta-se a evolução das perdas de massa em cada estágio. 

Conforme se observa, o BSE apresenta diminutas perdas de massa, com tendência crescente 

em relação ao tempo de exposição. Sabendo que todos os biodieseis em estudo apresentam 

tendência à corrosão, quando esta ocorre, está associada a algumas impurezas presentes, tais 

como: triacilglicerídeos não transesterificados, que tenham ficado no meio reacional; as 

próprias misturas de ésteres (metílicos e etílicos); o uso de alguns aditivos; e presença de ar 

ou água, que aumenta significativamente o processo corrosivo em aço carbono e noutros 
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materiais metálicos, ocasionando danos em motores e tanques de armazenamento (FAZAL et 

al., 2011). 

Sabe-se que o B7 é um mix entre diesel e 7% de biodiesel, por isso alguns estudos 

buscam comprovar a sua eficiência em motores, como também a avaliação corrosiva. Alguns 

autores, a exemplo de Ambrozin et al. (2007), concluíram que, nesta proporção, o 

biocombustível não atacaria agressivamente as peças para fins corrosivos, o que se contrapõe 

aos resultados aqui encontrados.  

Desse modo, o B7 apresentou maior perda de massa do que os demais 

biocombustíveis, aumentando o risco de corrosão de peças, e de boa parte do motor, além da 

corrosão do aço de armazenamento, em longo prazo. Em termos de perdas, o B7 que possui 

baixo teor de enxofre, mostra tendência crescente em relação ao tempo de exposição das 

amostras. Isso pode ser explicado já que o diesel, por possuir um teor bem menor de enxofre, 

tem reduzida a sua ação bactericida, que pode provocar maior corrosão, em decorrência de 

micro-organismos que produzam secreções ácidas (LAPUERTA, GARCIA-CONTRERAS e 

AGUDELO, 2009).  

Ao analisar a Figura 39, é perceptível que todos os discos perderam massa. De 

acordo com Gentil (2007), o aço carbono sofre corrosão generalizada, formando rapidamente 

produtos de corrosão em toda a extensão do metal, enquanto que o aço inoxidável sofre 

corrosão localizada. Os produtos da corrosão do aço inoxidável têm maior capacidade de 

contaminar o biodiesel, diminuindo a compatibilidade metal/combustível. 

Ao analisar a perda mássica do aço (FIGURA 39), em relação aos estágios de 

tempo, observa-se que há tendências distintas associadas aos biocombustíveis, de forma 

crescente para todos. Os biodieseis derivados de soja possuem menor perda de massa, 

independente da fonte alcoólica, o que é explicado por possuírem menor índice de acidez, 

como também boas propriedades físico-químicas, não gerando agreção drástica na superfície 

metálica. 

Percebe-se que, com o passar do tempo, os biodieseis etílicos perderam massa 

gradativamente, com intervalos bem definidos, desgastando a superfície metálica e 

degradando os biocombustíveis. Esperava-se que os biodieseis derivados do óleo de mamona 

perdessem massa repentinamente, tanto pela sua estrutura química quanto por terem 

apresentado alto índice de acidez, o que não ocorreu. Isso está relacionado a fato da estrutura 

química do óleo de mamona perder o hidrogênio da hidroxila e formar compostos mais 

estáveis, formando uma proteção organometálica na superfície do corpo de prova. 
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 Os corpos de prova imersos nos BSE, BSM e BGM, em comparação com os 

demais, perderam relativamente pouca massa. Esse comportamento pode estar associado às 

composições mais simples desses dois combustíveis, uma vez que o aço fica exposto apenas a 

um tipo de função orgânica (ANEXO 1 e 2).  

Todos os corpos de provas, em contato com os agentes orgânicos, refletem 

respostas não-lineares de perda de massa para os três corpos de prova imersos no mesmo 

combustível. Enquanto houve uma perda de massa crescente no 3° estágio, com intervalo de 

perda definido em relação ao tempo de exposição, os outros corpos de prova, tiveram a maior 

parte de sua massa perdida no segundo e no quarto estágios. 

Os corpos de provas expostos ao BMM e BME apresentaram perdas de massas 

equivalentes, com maiores perdas de massas no quarto estágio e sempre menores no terceiro.  

De alguma forma, a rota de síntese etílica parece atuar de forma seletiva no aço, favorecendo 

um ataque mais agressivo ao corpo de prova. Esse fato é explicado pelo etanol ser um agente 

corrosivo.  

Já para as amostras expostas aos biodieseis por rota metílica, a maior perda mássica 

foi observada no maior tempo de exposição e de forma análoga ao comportamento dos 

biodieseis etílicos, ocorrendo priorização de perda por parte de um corpo de prova, enquanto 

os outros pareciam poupados. Nesta perspectiva, foi feita uma análise da perda mássica global 

dos corpos de prova expostos aos combustíveis, disponível na Figura 40. 

Figura 40 - Percentuais da perda de massa global 
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De acordo com a Figura 40, percebe-se que o biodiesel com rota etílica provoca 

corrosão do aço inoxidável, pela ação conjunta do biodiesel com o diesel, já que o biodiesel 

de soja etílico mostrou acidez um pouco mais elevada, em relação à rota metílica. De acordo 

com Fazal et al. (2010), a capacidade de absorção de água favorece as reações de oxidação, 

que alteram as propriedades iniciais dos biocombustíveis e, consequentemente, eleva o 

potencial corrosivo, pois a oxidação promove o envelhecimento do biodiesel. 

De forma similar, perdas também elevadas, associadas à exposição ao B7, 

demonstraram a corrosão do biodiesel pelo seu caráter higroscópico, que provoca as reações 

de degradação por oxidação, aumentando seu caráter corrosivo. As menores perdas relativas à 

exposição ao BSM se relacionam à qualidade do biocombustível, que é um aspecto de suma 

importância no seu efeito corrosivo.  

Devido ao fato do diesel conter compostos de enxofre em sua composição, a 

corrosão pode ocorrer por ação dessas substâncias ou pode, por exemplo, estar associada com 

a degradação microbiana do diesel, que ocasiona a diminuição do seu pH (FAZAL et al., 

2012).  

Sabe-se que os aços inoxidáveis são ligas ferrosas, juntamente com outros 

diferentes metais. Por esse motivo, foi analisada a composição química do aço AISI 316, 

através da Fluorescência de Raio X (FRX), que é uma técnica instrumental com resolução 

espectral suficiente para a determinação simultânea de metais. Sendo assim, a superfície 

metálica dos corpos de prova foi analisada, a fim de identificar os óxidos formados após 

imersão nos biodieseis. A Figura 41 apresenta estes resultados.  

 

Figura 41 - Composição química do aço AISI 316 

 

Fe2O3 Cr2O3 NiO MoO3 SO3 MnO

BME 675,14 175,42 88,35 24,395 20,025 14,19

BMM 666,775 174,66 87,36 24,265 18,975 14,265

BGM 674,77 176,42 88,43 24,76 18,485 14,755

B7 675,255 175,955 89,11 24,615 18,405 14,235

BSM 677,245 173,615 88,085 24,97 19,395 14,255

BSE 670,835 176,145 87,065 24,41 19,24 14,14

µ
g

/K
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O aço AISI 316, além de ferro, possui como principais elementos de composição o 

cromo e o níquel, responsáveis por inúmeras aplicações em diversos setores industriais. De 

acordo com Moraes et al. (2010), apesar do nome inoxidável ser aplicado a esse aço, em 

alguns ambientes agressivos sofrerá corrosão. 

Ao analisar a Figura 41, percebe-se que há presença de óxidos típicos dos aços, 

porém, devido a imersão, estes metais (Fe3+, Cr3+, Ni) sofrem reação de oxirredução. Baseado 

em Rajasekar (2007), o mecanismo de corrosão do aço, na presença dos biocombustíveis, 

envolve o favorecimento da formação de Fe3+, ocasionado por peróxidos oriundos da 

biodegradação dos bicombustíveis.  

Fazal et al. (2012) corrobora com este resultado, pois, segundo o autor, o ferro e os 

outros metais – como o cromo e níquel – formam óxidos, hidróxidos e hidroxi-óxidos em 

pequenas concentrações – quando em contato com substâncias orgânicas –, já que se 

apresentam, em maior percentual, na composição metálica do aço.  

De acordo com Girão (2008), os elementos compostos no aço, interferem 

consideravelmente na resistência à corrosão. O teor de cromo é responsável pelo 

aparecimento da película passiva, presente nos aços inoxidáveis, protegendo-os de agentes 

corrosivos. O molibdênio é um elemento que atua como estabilizador da fase ferrita e possui 

grande influência na passividade e na resistência química dos aços inoxidáveis, sobretudo na 

presença de cloretos, à qual a passividade do cromo é pouco estável. Sendo assim, o 

molibdênio, em associação ao cromo, executa uma grande ação na estabilidade do filme de 

passivação na presença de cloretos. Sua ação é especialmente importante no aumento da 

resistência à corrosão por pitting e em frestas (GIRÃO, 2008).  

Quanto ao níquel, segundo Girão (2008), provoca mudança na estrutura do 

material, favorecendo a ductilidade, a resistência mecânica e, em associação ao cromo, 

melhora a resistência à corrosão. Além disso, o níquel exerce uma importante ação nas ligas, 

com elevados teores de cromo, sobre a zona de estabilidade da fase sigma. Dessa forma, a 

adição de nitrogênio no aço aumenta a resistência à formação do pitting. Em quantidades 

baixas, favorece a atuação do carbono na resistência à corrosão (GIRÃO, 2008).  

São apresentados, na Tabela 18, alguns possíveis mecanismos de reação (reações de 

1 a 3) para a corrosão do aço AISI 316, quando expostos a biocombustíveis. De acordo com 

Fazal et al. (2012), as duas primeiras reações ocorreram por causa da presença de água e 

oxigênio no biodiesel. Eles relataram que pode haver formação de hidróxidos metálicos na 

presença destes dois reagentes, o oxigênio e a água. Então, o hidróxido metálico reage com 

mais oxigênio para formar hidroxi-óxido metálico.  
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A última reação (3) é creditada devido o éster ser composto majoritário do 

biodiesel. Sendo assim, o oxigênio dissolvido da umidade reage com metais, para formar 

diferentes outros compostos. Nesse processo, é formado um complexo organo-férrico na 

superfície do metal, protegendo-o de ataques do biodiesel – uma proteção organometálica.  

Tabela 18 - Possíveis mecanismos reacionais para corrosão do aço AISI 316 

4Me + 4H2O + O2  4Me(OH)2 (Reação 1) 

4Me(OH)2 + O2  2Me2O3 •OH + 3H2O (Reação 2) 

Me2+ + 2RCOO•  MeCO3 + R–R + CO2 (Reação 3) 

 

A resistência à corrosão e a velocidade ou taxa de corrosão de um material metálico 

são os parâmetros mais importantes a serem determinados. Enquanto a primeira fornece uma 

informação meramente comparativa, da estabilidade de dois ou mais materiais num mesmo 

meio ou de um material em dois ou mais meios, a segunda apresenta informação da rapidez 

com que a reação de corrosão ocorre. Cabe mencionar que esses parâmetros são 

determinados, geralmente, mediante ensaios de curta duração, que tentam simular as 

condições reais às quais serão expostos os materiais em serviço. 

Na presença de pitting, a taxa de corrosão é expressa em termos de profundidade de 

pitting, por meio de um microscópio calibrado, não sendo possível mensurar este valor nesta 

pesquisa. A taxa de corrosão, nesses casos, não pode ser expressa em milímetros por ano, 

µmy, ou em qualquer outra unidade arbitrária, porque raramente os pitting se difundem de 

forma uniforme por toda a amostra (ASTM, 2004).  

Então, por meio da variação da perda de massa, pode-se calcular a velocidade de 

corrosão. Como pode-se observar na Figura 42, em todos os discos a velocidade de corrosão é 

crescente para a maioria dos biocombustíveis. Os discos imersos nos biodieseis de soja, 

metílico e etílico, apresentaram uma linearidade crescente em todos os estágios, 

diferentemente dos demais, onde há um acréscimo no segundo estágio e, por seguinte, 

continua aumentando. 

Os aços inoxidáveis têm uma pretensão de serem compatíveis com 

biocombustíveis, seja em misturas diesel+biodiesel ou biodiesel+aditivos ou apenas biodiesel 

puro. Sendo assim, estes aços são utilizados para diversos comandos, como armazenamento, 

transporte, dentre outros.  

Na Figura 42, é notório que o B7 possui características mais velozes, no quesito de 

corrosão, apresentando em todos os corpos de prova, o que confronta com os resultados 

reportados por Matos (2013). O autor concluiu que o aço inoxidável é mais propenso a perder 
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massa e possuir velocidade de corrosão menor, quando imerso em biodieseis puros, do que a 

mistura diesel+biodiesel. Essa perda de massa e a velocidade corrosiva do B712 é explicada 

pela sua estrutura molecular e pelos aditivos presentes.  

 

Figura 42 - Perfis de velocidade de corrosão dos diferentes tempos de imersão 

 

Esses resultados estão em desacordo com os obtidos por Fazal et al. (2012). Os 

autores concluírem que o biodiesel puro é mais corrosivo do que o mix com diesel mineral, 

atribuindo a maior taxa de corrosão do biodiesel à quantidade de oxigênio presente e à 

capacidade de absorção de água no combustível. 

De acordo com os resultados encontrados neste trabalho, o B7 apresenta-se mais 

apto a atacar ao disco, ocasionando, assim, o desgaste corrosivo. Em contrapartida, os 

biodieseis de soja e girassol apresentam melhor fluído, em relação ao ataque corrosivo no aço. 

                                                 

 

12 O B7, apesar de em sua composição possuir 7% de biodiesel, é um combustível derivado do petróleo, 

constituído por hidrocarbonetos parafínicos, cujas cadeias carbônicas variam de C8–C40. Contém também 

compostos de enxofre, oxigênio, nitrogênio, metais e diferentes aditivos. Devido ao fato do diesel conter 

compostos de enxofre em sua composição, a corrosão pode ocorrer por ação dessas substâncias (MOHANAN, 

2005). 
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Apesar de oxidar, são menos reativos que os demais. Os biodieseis de mamona, apesar de 

terem apresentado acidez elevada, assim que o aço entra em contato com estes, oxidam o 

metal facilmente e, depois, iniciam uma proteção organometálica. 

Segundo Kaul et al. (2007), os materiais metálicos, entre eles: bronze, latão, cobre, 

zinco, chumbo e estanho, estão entre os metais que podem se oxidar em diesel ou biodiesel e 

criar sedimentos, enquanto que o alumínio e aço inoxidável têm sido reportados como 

materiais compatíveis com o biodiesel e que não são corroídos. Porém, este trabalho entra em 

desacordo com os autores, pois comprovou-se que apesar de, minimamente, os 

biocombustíveis são excelentes agentes corrosivos, por atacarem a superfície do aço em 

estudo.  

Portanto, a partir do presente estudo, verificou-se que alguns fatores influenciam a 

corrosão de metais em biodiesel. Fazal et al. (2014)  os classificam em três grupos, quais 

sejam: (i) a composição de biodiesel, (ii) ambientes relacionados e (iii) instabilidade da 

composição metálica. Na verdade, o biodiesel, por possuir ésteres de ácidos graxos 

insaturados, tem maior tendência para a oxidação. Como mencionado anteriormente, a 

oxidação de biodiesel produz diferentes componentes corrosivos e, assim, torna-se mais 

agressivo para as superfícies metálicas.  

Como a oxidação, outras características do biodiesel, tais como: natureza 

higroscópica, microorganismo e afinidade de metal, podem agravá-los ainda mais. Alguns 

fatores ambientais, como: temperatura, ar, luz, umidade, exposição dos metais, também 

podem afetar na mudança de composição do biodiesel, bem como melhorar ou agravar a 

corrosividade. A degradação das propriedades do combustível pode aumentar o desgaste 

corrosivo de componentes automotivos, onde os metais estão em contato. Assim, a 

degradação do biodiesel tem uma forte influência sobre a sua corrosividade, bem como 

aspectos tribológicos. 

De acordo com Catarino (2014), ocorre dissolução do ferro desde o início da 

imersão, como exemplifica a Reação 4. Conforme o tempo de exposição avança, tem-se a 

formação de precipitado marrom, que possui uma composição complexa, porém é 

basicamente constituído por compostos da forma FeOOH e Fe3O4. A formação do primeiro 

composto ocorre por uma reação não eletroquímica, exposta na Reação 5, enquanto o segundo 

seria formado a partir do primeiro, por uma reação eletroquímica catódica (Reação 6). 
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2Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)2 (Reação 4) 

2Fe(OH)2 + ½O2 → 2FeOOH + H2O (Reação 5) 

8FeOOH + Fe2+ + 2e- → 3Fe3O4 + 4H2O (Reação 6) 

 Conforme as reações se processam, cria-se, então, condições favoráveis à formação 

de uma película aderente de óxido na superfície do metal, que o passiva e leva ao estado 

estacionário. 

 

4.7.3. MONITORAMENTO DA MORFOLOGIA DA SUPERFÍCIE METÁLICA 

 

Embora o aço AISI 316 seja dito inoxidável, na presença de ar e umidade, os 

demais elementos que o compõe (FIGURA 41) podem se oxidar, porque a pressão parcial de 

oxigênio no ambiente é maior que a pressão de dissociação dos óxidos dos elementos 

mencionados. Mesmo que a termodinâmica indique formação de óxido de um determinado 

elemento, fatores cinéticos determinam se estes óxidos se formarão e qual a morfologia 

predominará (MENZLER et al., 2005).   

Conforme fora mencionado, não há técnicas específicas para analisar aspectos 

corrosivos, quando os materiais metálicos estão em contato com biocombustíveis. Sendo 

assim, a busca incessante por novas técnicas tem levado os pesquisadores a utilizar outros 

meios para identificação de compostos corrosivos. Logo, após analisar-se a perda de massa 

(FIGURA 39), os corpos de prova deste trabalho, foram submetidos ao estudo da superfície 

metálica, a fim de avaliar os produtos de corrosão, como também desgaste, entre outros 

aspectos de deterioração do aço. 

Desta maneira, os aspectos morfológicos estão representados na Figura 43, por 

meio de micrografias utilizando o MEV. 
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Figura 43 - MEV da superfície do aço 316, após 2.160h imersos nos biocombustíveis 

(a) Condição Inicial 

 
(b) BSE 

 

(c) BSM 

 
(d) B7 

 

(e) BGM 

 
(f) BMM 

 

(g) BME 

 
 

Observa-se, nas imagens que compõem a Figura 43, que ocorreram vários pontos 

de corrosão localizada, com presença de pitting em todas as superfícies. Em específico, na 
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imagem (c), houve corrosão praticamente generalizada, devida à exposição ao BSM, ou seja, 

em todas as regiões escuras houve a predominância dos elementos oxigênio, cromo e ferro.  

A corrosão por pitting é uma dissolução localizada acelerada de metais, na qual 

cavidades ou "buracos" são produzidos no material. Ocorre em superfícies metálicas 

passivadas, como resultado da quebra da película de proteção passiva, durante o ataque dos 

chamados ânions agressivos (CATARINO, 2014). As reações eletroquímicas, anódicas e 

catódicas, que ocorrem no pitting – considerando o eletrólito como uma solução com pH 

próximo à neutralidade –, estão presentes nas reações 7, 8 e 9 e apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Reações eletroquímicas que ocorrem no pitting 

M  Mn+ + ne- (Reação 7) 

O2+ 2H2O + 4e-  4OH- (Reação 8) 

Me2+ + 2H2O  Me(OH)+ + H+ + H2O  Me(OH)2 + 2H+ (Reação 9) 

 

Ao analisar a imagem (d) da Figura 43, percebe-se uma região delimitada por 

pontos pretos bem intensos, o que caracteriza uma passivação de óxidos, que corresponde à 

solidificação de metais, ocorrida por um processo de crescimento de uma estrutura estável. 

Esta passivação ocorre quando a energia livre de vários átomos do metal atinge um valor 

baixo, o suficiente para permitir que ocupem suas posições no reticulado do metal sólido, 

então, à medida que a temperatura diminui, o núcleo continua a crescer.  

Os núcleos formam-se preferencialmente sobre superfícies pré-existentes, como as 

paredes do molde, ou em partícula não-metálica, como filmes de óxido (OHNO, 1976). 

Depois de terem nucleados, alguns ‘buracos’ podem crescer, mas outros podem repassivar. 

Este é, por vezes, atribuída às alterações no microambiente dentro do pitting, o que influencia 

o equilíbrio entre a dissolução e a passivação. 

Essa passivação é creditada devido ao trabalho reportado por Pillis et al., (2006), 

que estudou as ligas de FeCr, enfatizando que a proteção contra a oxidação de aços depende 

da sua habilidade para formar uma camada protetora de óxido, isolando o substrato metálico 

do ambiente agressivo. Para ligas que contêm cromo, o óxido protetor é o Cr2O3. Essa 

passivação é dentro do pitting, no qual o B7 promoveu este ataque na superfície metálica. 

Esse fato pode ser confirmado via EDS, conforme mostra a Figura 44, na qual há uma tabela 

com os elementos encontrados na superfície de cada amostra e suas respectivas porcentagens 

em massa. 
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Figura 44 - Análise do EDS dos corpos de prova, imersos nos biocombustíveis à 2.160h 

(a) Condição Inicial 

 
(b) BSE 

 
 

(c) BSM 

 
(d) B7 

 
(e) BGM 

 
(f) BMM 
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(g) BME 

 
 

 

Os resultados expostos nas imagens da Figura 43, sobre a superfície do material, 

expõem os elementos da liga típica do aço AISI 316, nas quais observa-se, claramente que 

ocorreram ataques superficiais. Neste caso, as imagens do MEV do EDS indicam diferentes 

valores de oxigênio presentes em cada amostra, e o B7, conforme se esperava, é o que mais 

contem.  

Como pode ser visto, a corrosão é muito menor para os metais que se encontravam 

em contato com os biodieseis puros, em comparação com aqueles expostos ao diesel + 7% de 

biodiesel. Estes resultados confrontam os de Fazal et al. (2014), os quais verificaram que o 

biodiesel puro é quimicamente mais corrosivo que o diesel de petróleo.  

 Por outro lado, de acordo com os resultados de EDS, as intensidades de pico do 

componente de oxigênio, formados na superfície metálica, foram observadas para todos os 

corpos de provas expostos aos biocombustíveis, em comparação com a condição inicial na 

qual não havia presença de oxigênio. Com base nos gráficos, o aumento na abundância de 

elementos de oxigênio confirma a acumulação da camada de óxido, formada sobre a 

superfície das amostras.  

4.7.4. ENSAIO DE CORROSÃO 

4.7.4.1. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA (EIE) 

A medição da EIE foi realizada a fim de avaliar o comportamento eletroquímico do 

aço AISI 316, após a imersão nos biocombustíveis por 2.160 horas.  A Figura 45 apresenta o 
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comportamento do aço, exibindo os diagramas de Nyquist, obtidos para as amotras com 

diferentes ângulos de impacto. Em todas as análises realizadas, foram considerados os 

resultados obtidos para o aço inoxidável sem imersão como parâmetro de comparação.  

Figura 45 - Diagrama de Nyquist para o aço AISI 316, imerso em diferentes biocombustíveis, por 2.160h 
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Na Figura 45, pode-se averiguar, para todos os corpos de prova, a presença de arco 

capacitivo bem definido, assim como reportado na literatura (AQUINO, 2012; MATOS, 

2013). Sendo assim, o arco de semicírculo com centros acima do eixo x não é uma 

característica comum de todas as parcelas de impedância medida. Os valores de impedância 

indicam que em todos os biocombustíveis estudados, a imersão alterou as propriedades do 

metal base, tornando-o mais suscetível aos processos corrosivos, evidenciados pela 

diminuição nos valores de impedância.  

Esses resultados corroboram com as  medidas de perda de massa, nas quais 

constatou-se maior perda de espessura dos metais, independente do biocombustível. Dessa 

forma, pode-se afirmar que o sistema eletroquímico de três eletrodos, empregando o eletrodo 

de referência de Hg,Hg2Cl2|KClsat (célula de três eletrodos), permite avaliar apenas os 

diferentes meios, pois os resultados mostraram que não há coerência nos resultados de 

resistência à corrosão entre os diferentes corpos de prova nos biocombustíveis (FIGURA 45). 

Assim, como todos os corpos de provas apresentam resultados muito próximos entre si, não é 

possível fazer a distinção entre eles e sim apenas a distinção entre os biodieseis em que estão 
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imersos. Logo, o mais condutor (com maior quantidade de espécies condutoras) apresentará 

resultados de módulos de impedância menores. 

Pode-se notar que as curvas de Nyquist, para alguns espécies, mostram uma 

pequena linha na faixa de frequência baixa, aumentando para os biodieseis obtidos pela rota 

metílica, o que reflete um processo controlado por difusão. O circuito elétrico equivalente 

para uma célula eletroquímica simples, representando um metal imerso num eletrólito 

(aço/biocombustível) em processo de corrosão, chamado de circuito de Randles, é mostrado 

na Figura 46.  

 

Figura 46 - Circuito equivalente (circuito de Randles) do sistema metal/solução 

 

FONTE: AQUINO, (2012) 

Onde: 

 Rs - é a resistência do eletrólito; 

Cdl - representa à capacitância da dupla camada elétrica da interfase 

metal/eletrólito; e  

Rp - é associado a resistência à polarização, representando os fenômenos 

interfaciais aos processos de corrosão. 

 

De acordo com Wolynec (2003), a obtenção do valor da resistência à polarização 

(Rp) é um dado importante, pois quanto maior for o seu valor, menor será a taxa de corrosão. 

A Tabela 20 dispõe destes valores, na qual se observa que o B7 possui maior valor de Rp. Em 

contrapartida, a taxa de corrosão é menor.   

 

Tabela 20 - Parâmetros Eletroquímicos do aço AISI 316, após imersão em diferentes biocombustíveis 

Amostra Rp (x104)(Ω) 

BSE 4,92 

BSM 1,27 

B7 9,09 

BGM 7,26 

BMM 3,19 

BME 5,57 
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Nota-se que cada curva tem um comportamento diferente. Sendo assim, tem-se as 

características para cada uma resposta em frequência, de forma que as curvas B7, BGM e 

BME possuem um crescimento bastante rápido. Contudo, seus valores máximos não chegam 

a ter um pico bastante elevado, em comparação às demais. Observa-se, também, que estas não 

possuem um valor real máximo muito elevado, fazendo com que tais materiais não tenham 

um largo campo de trabalho – por meio de atuação em variação de impedância, por resposta 

em frequência.  

As curvas BME e BSE apresentam uma leve deformidade para a resposta em 

frequências mais elevadas, mostrando um crescimento diferente dos demais. Em tal ponto, era 

de se esperar que houvesse um decaimento dos valores imaginários da impedância. Todavia, o 

que ocorre é um crescimento brusco e exponencial, para o qual ter-se-ia que realizar um 

ensaio com maiores frequências, para que fosse possível determinar as características de tal 

curva para frequências maiores. Tal distúrbio não foi identificado em nenhuma das outras 

curvas, o que pode ter sido ocasionado por impurezas nas amostras analisadas.  

As demais curvas apresentaram um crescimento padronizado e com um valor 

capacitivo de impedância bastante elevado, para tais frequências analisadas. Contudo, a curva 

que apresentou o maior valor de impedância para a maior frequência aplicada foi o BMM. 

Nota-se que tal curva possui um valor de pico muito mais alto que as demais, em resposta a 

frequências cerca de 
1

3
 menores que as obtidas por outras curvas.  

Diaz-Ballote et al. (2009) apresentaram curvas de polarização em biodiesel e 

valores de EIE, dizendo que estes correspondiam à velocidade de corrosão de alumínio, o que, 

de acordo com Aquino (2012), é questionável, pois os valores de impedância reportados pelos 

autores são da ordem de grandeza daqueles obtidos em etanol, e não em biodiesel. Por outro 

lado, os mesmos autores concluiram que o grau de pureza do biodiesel (qualidade do 

biodiesel) influência nos valores obtidos de resposta, em densidade de corrente e nos valores 

de módulo de impedância. 

Dos Santos, Panossian e Pimenta (2010) realizaram um estudo empregando a 

técnica de EIE em meio de etanol, com o objetivo de encontrar as condições necessárias, bem 

como avaliar a corrosividade deste meio de baixa condutividade. Os resultados revelaram que 

a espectroscopia de impedância é adequada para estudos em meio de etanol, porém foi 

necessário um estudo detalhado da literatura sobre o comportamento eletroquímico dos meios 

orgânicos, para a interpretação dos resultados.  
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Os resultados dos autores mostraram dois arcos capacitivos para o etanol anidro 

puro e para o etanol com 1% de água e 1% de água + ácido acético, sendo o primeiro arco na 

região de altas frequências, atribuído ao comportamento capacitivo/resitivo dos meios 

orgânicos. Logo, os autores concluíram que o etanol anidro é pouco agressivo, mesmo que 

com a adição de 1% de água e de 1% de água + ácido acético ao etanol. Na presença de 

cloreto de sódio, o etanol mostrou-se agressivo, indicando um processo corrosivo na 

superfície do aço em contato com o etanol. 

4.7.4.2. CURVAS DE POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA  

 

As reações eletroquímicas, que podem ocorrer na interface de um corpo-de-prova, 

dependem do potencial de eletrodo a que a superfície está submetida. O estudo destas reações 

pode ser feito através da relação entre o potencial aplicado e a corrente gerada nas reações 

eletroquímicas (anódicas e catódicas) que se desenvolvem. Assim, a varredura contínua de 

potencial e o correspondente registro da corrente gerada, permitem o estudo do 

comportamento eletroquímico de um material, gerando a curva de polarização (SEDRIKS, 

1996). 

A polarização potenciodinâmica é a técnica para a obtenção de curvas de 

polarização e prevê a varredura contínua do potencial, iniciando-se no potencial de corrosão – 

aquele que se estabelece quando da imersão do material na solução, também chamado de 

potencial de circuito aberto – ou em potenciais onde predominam reações catódicas – aqueles 

menores que o potencial de corrosão –, elevando-se o potencial a taxa de varredura constante. 

A velocidade de varredura, a composição da solução, o tempo de imersão anterior à varredura 

de potencial e a temperatura de ensaio podem influenciar na forma das curvas de polarização 

(STANSBURY, 1985; SEDRIKS, 1996).  

A Figura 47 mostra as curvas de polarização potenciodinâmica, registradas para as 

amostras com diferentes ângulos de impacto. Estas curvas foram obtidas em meio de NaCl 

(0,1M), a uma velocidade de varredura 1 mV.s-1, a partir do potencial de circuito aberto 

(OCP), para todos os corpos de prova estudados. As curvas de polarização potenciodinâmica 

fornecem algumas características importantes sobre o comportamento eletroquímico do aço 

AISI 316, após o ataque dos diferentes biocombustíveis.  
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Figura 47 - Curvas de polarização dos aços em diferentes meios corrosivos orgânicos 

 

Pode ser visto que as curvas catódicas para todas as amostras apresentam 

tendências semelhantes, ou seja, as densidades e as tensões de corrente catódica são 

semelhantes. Todos os corpos de prova mostram o processo anódico, consistindo de 

dissolução ativa – passividade –, e um rápido aumento na densidade de corrente, devido à 

corrosão. Vários pequenos picos, em cerca de 0,350 V, são observadas na região passiva, que 

são, provavelmente, devido à dissolução de óxido de Fe (ZHAO et al., 2015).  

Hashimoto et al. (1976), apresentaram que, para potenciais mais positivos, ocorre 

um aumento na espessura da passivação até um valor limite de aproximadamente 10 nm. Este 

filme tem uma estrutura duplex, consistindo de uma camada interna, formada por Fe3O4 com 

muitos defeitos – hidratada e bastante porosa – e uma camada externa desidratada, compacta e 

com poucos defeitos, formada por Fe2O3.  

Ao considerar o diagrama de Pourbaix do Ferro (Anexo 4), sob a condição de 

0,035V e solução neutra, o componente predominante é Fe2+. Portanto, os picos podem 

apresentar a dissolução de Fe ou óxido de Fe, porque a ausência de proteção da superfície, 

causada pela corrosão, pode ter uma atividade mais elevada do que a superfície intacta e, 

portanto, facilmente ser dissolvido (ZHAO et al., 2015).  

O aumento da densidade de corrente reflete uma passividade não totalmente, que é, 

provavelmente, devido à dissolução de metais para os pittings (ZHAO et al., 2015). Os 

Quebra do filme de 

passivação 
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valores de densidade da corrente, ao longo da gama passiva, nas curvas de polarização, estão 

apresentados na Tabela 21.  

O potencial de corrosão (Ecorr) é definido como o menor potencial da densidade de 

corrente. O potencial de pitting (Epit) é o potencial onde a corrente aumenta a densidade 

significativamente, após a região passiva. Ao observar os potenciais corrosivos das amostras 

em estudo, percebe-se que todas apresentam níveis considerativos.  

Os corpos de prova, imersos nos biodieseis metílicos, possuem maiores potenciais 

de corrosão devido à composição química dos diferentes ésteres, obtidos com o álcool 

metílico que, após o ataque corrosivo, provoca uma proteção, conhecida como proteção 

organometálica, apesar de já ter tido troca de íons metálicos, com o agente corrosivo.  

 

Tabela 21 - Potenciais de corrosão dos corpos de provas, após expostos aos biocombustíveis 

Amostra Ecorr (V) Epit (V) 

BSE -0,238 0,283 

BSM -0,193 0,275 

B7 -0,095 0,375 

BGM -0,137 0,250 

BMM -0,286 0,355 

BME -0,201 0,317 

 

Considerando o comportamento passivo, densidade de corrente anódica e o 

potencial de pitting, colocando de forma abrangente, o aço AISI 316 mostra relativamente boa 

resistência à corrosão. Este resultado pode estar relacionado com a composição do aço. A 

espécie de pequenos orifícios pode ter relativamente boa resistência à corrosão, uma vez que 

não é fácil para detectar furos ou fendas, para iniciar na superfície com menos locais de 

iniciação (YI et al., 2013). 

 Em ambientes neutros, filmes passivos são frequentemente descritos como duas 

camadas, com uma parte interna – enriquecida em óxido de cromo – e uma parte externa – 

enriquecida em óxido de ferro ou hidróxidos (FREIRE et al., 2011). De acordo com Zhao et 

al., (2015) a dissolução do filme passivo, que inclui principalmente óxido de cromo, 

hidróxido cromo, óxido de ferro e hidróxido de ferro, pode diminuir o conteúdo do cromo, o 

que foi provado pela medição do EDS. A diminuição do teor de cromo, na superfície da 
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amostra, pode enfraquecer a proteção contra a corrosão, como ilustrado pelas curvas de 

polarização potenciodinâmica. 

Assim, a região anódica passiva pode ser prematuramente danificada, levando à 

ocorrência de corrosão por pitting. Numa curva de polarização, a ocorrência de pitting gera 

um grande aumento de densidade de corrente e o potencial eletroquímico, onde isso ocorre, é 

chamado potencial de pitting (Epite). Quanto mais elevado for este potencial, maior a 

resistência do material à formação de pittings de corrosão.  

Na Tabela 21, percebe-se que o corpo de prova no B7 possui o menor potencial de 

corrosão. Sendo assim, o potencial de pitting é o maior, que corrobora com o EDS, o qual 

apresenta percentagens altas de oxigênio, concluindo assim, formação de óxidos na superfície 

atacada pelos biocombustíveis.  

Ao estudar a influência de um meio orgânico quanto à corrosão, não se deve perder 

de vista que este meio apresenta baixíssima condutividade (≤1,0 µS/cm) e capacitância 

mensurável (BANCZEK et al., 2013). Assim, o aço AISI 316 tem favorecimento de sofrer 

corrosão generalizada e pitting.  

Os corpos de prova do aço AISI 316 utilizadas nesta pesquisa, possuem um 

comportamento típico de um material passivo, sensivelmente sujeitos a corrosão localizada, 

quando o potencial de polarização é maior do que o limite. Devido à concentração de cloro 

(NaCl 0,1 mol/L), o ataque corrosivo começa com valores potenciais anódicos relativamente 

baixos. Nos valores de potenciais de polarização, os valores de densidade de corrente anódica 

são grandes e limitados apenas por fenômenos de polarização de concentração.  

 

4.8. AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVES APÓS TESTE DE 

IMERSÃO 

 

Os testes de imersão promoveram uma aceleração da oxidação dos 

biocombustíveis, ocasionada pelos íons metálicos liberados no sistema, além do oxigênio 

(atmosfera natural). Há vários fatores que influenciam os processos de oxidação e degradação 

do biodiesel, que incluem luz, temperatura, presença de metais catalíticos, peróxidos e 

tamanho da área superficial do biodiesel em contato com o ar (KNOTHE et al., 2006).  

As reações de autoxidação são dependentes da estrutura dos hidrocarbonetos, da 

concentração de oxigênio e do tipo de heteroátomo. Assim, começa o processo de degradação 

dos biocombustíveis, seguido de três etapas: iniciação (FIGURA 48), propagação (FIGURA 
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49) e terminação ou dimerização (FIGURA 50), que geralmente são acompanhadas do 

escurecimento do biodiesel. A degradação ocorre devido à reação dos elétrons π com o 

oxigênio da água, resultando na formação de peróxidos, os quais polimerizam o óleo de forma 

irreversível.  

A iniciação do processo de autoxidação ou degradação dos biocombustíveis é a etapa 

na qual se formam os radicais livres do ácido graxo, porque se retira um hidrogênio do 

carbono alílico da molécula do ácido graxo, em condições favorecidas geralmente pela luz, 

calor ou íons metálicos, conforme demonstra a Figura 48 (MORETTO e FETT, 1998). 

 

Figura 48 – Etapa de iniciação da reação de autoxidação dos biocombustíveis 

R H

R

R

R

O2

luz ou calor

Alquil ester de ácidos graxos Radical bis-alílico
 

FONTE: Rodrigues Filho (2009) apud Cordeiro (2013). 

 

A formação de peróxidos ocorre em uma das etapas da oxidação do biodiesel, 

chamada de propagação (FIGURA 49). Esses peróxidos podem formar novos radicais livres 

ou podem sofrer rupturas, formando, então, produtos secundários, como aldeídos e cetonas 

(SOLOMONS e FRYHLE, 2009).  

 

Figura 49 - Etapa da propagação da autoxidação dos biocombustíveis 

 

FONTE: Saeed e Pullen (2012). 
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Cordeiro (2013) enfatiza que a etapa de terminação das reações de autoxidação 

ocorre através das reações entre os radicais formados (FIGURAS 48 e 49), produzindo 

compostos estáveis (produtos secundários de oxidação), obtidos por cisão e rearranjo dos 

radicais peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis). As reações de rearranjo de 

peróxidos incluem produtos de peso molecular semelhantes, a cisão – para obter compostos 

de cadeia curta (aldeídos e ácidos) – e a dimerização (FIGURA 50) – para obter materiais de 

peso molecular mais elevado (KNOTHE et al., 2006). 

 

Figura 50 - Etapa da dimerização da terminação da autoxidação dos biocombustíveis 
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FONTE: Saeed e Pullen (2012). 

 

O aço, então, em contato com os biocombustíveis, libera, em sua forma de óxidos, 

metais para o biodiesel, que por sua parte solubiliza estes óxidos. Assim a presença de metais 

de transição também acelera as reações de oxidação e diminuem o período de indução à 

oxidação. Os metais de transição têm habilidade de catalisar a formação de radicais livres, 

como na autoxidação de radicais livres de ésteres. Estas moléculas contêm hidrogênio alílico, 

que pode formar radicais livres, os quais reagem com oxigênio para formar hidroperóxidos. 

Pequenas quantidades de metais são suficientes para iniciar a decomposição dos 

hidroperóxidos, bem como, acelerar a velocidade de autoxidação (SANTOS, 2012).  

Sabe-se que os íons metálicos são catalisadores da degradação dos bicombustíveis, 

principalmente os íons oxidantes como Fe2+, Fe3+, Ni2+, Mo3+, Mn2+, Zn2+ e Cr3+. Sendo 

assim, o aço-carbono também não é recomendado devido à liberação dos íons Fe2+ 

(TORSNER, 2010). 

Através da técnica FRX, foi possível mensurar a presença de íons metálicos nos 

biocombustíveis, após teste de imersão do aço em estudo. A Figura 51 apresenta estes valores. 

Os compostos encontrados apresentam algumas consequências aos biodieseis: ocorrem 

mudanças nas suas características físicas e químicas – tais como: aumento na viscosidade, 

densidade e quantidade de polímeros, que resultam da formação de gomas e sedimentos, 
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podendo causar problemas no funcionamento do motor (BERRIOS et al., 2012; MAIA et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2011). 

 

Figura 51 - FRX dos biocombustíveis após imersão 

 

 

Jain et al., (2011) estudaram o efeito de alguns metais de transição, expostos em 

biodiesel puro. Concluíram que o cobre é a espécie metálica que apresenta o efeito catalítico 

mais forte, seguido por cobalto, manganês, níquel e ferro (JAIN e SHARMA, 2011). Os 

metais de transição – como ferro, cobre e cobalto –, que possuem dois ou mais estados de 

valência, afetam tanto a velocidade da autoxidação quanto a direção da quebra dos 

hidroperóxidos, favorecendo a formação de compostos voláteis. Íons metálicos de transição, 

em seu estado de valência mais baixo (Mn+), reagem rapidamente com hidroperóxidos 

(AQUINO, 2012).  

De acordo com Santos (2012), o efeito catalítico de cada metal é distinto e depende 

de fatores, tais como: estado de oxidação, potencial redox, tipo de solventes, disponibilidade 

de oxigênio, presença de hidroperóxidos, tipo de complexo formado, entre outros.  A Tabela 

22 dispõe os mecanismos mais simples para a catálise de metal, que envolve a transferência 

de elétrons de uma ligação dupla dos lipídios a um íon metálico (Equação 10) ou, geralmente, 
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a partir do hidrogênio (bis)alílico, em moléculas lipídicas (Equação 11), levando à formação 

de radical. Em alguns casos, ocorre a formação de complexos ativados com O2 (Equação 12). 

Segundo Shahidi (2005), a transferência de elétrons do linoleato de metila, principal 

componente do biodiesel de soja, é um processo exotérmico (ΔH/kJ.mol-1 = - 62,8), sendo 

provavelmente o mecanismo de iniciação dominante nesses ésteres. 

 

Tabela 22 - Reações de oxidação dos biocombustíveis, catalisadas por metais de transição 

  

RCH = CHR + M(n+1)+  RCH-CHR + Mn+ (Eq. 10) 

RH + M(n+1)+  R- + Mn+ + H+ (Eq. 11) 

Mn+ + O2  [M(n+1)+...O2
-]  M(n+1)+ + O2

-  HOO (Eq.12) 

FONTE: SHAHIDI, 2005 

Torsner (2010) estou à compatibilidade de materiais metálicos e poliméricos de alta 

densidade molecular, logo concluiu que os materiais mais compatíveis com o biodiesel são 

aço inoxidável e polímeros aditivados, com protetores contra raios ultravioleta. O aço 

inoxidável, devido à formação de filmes passivos protetores contra a corrosão, previne a 

contaminação do biodiesel com íons metálicos e o desencadeamento da oxidação 

(TORSNER, 2010). O que descorda com este trabalho, pois pelo FRX, foi possível identificar 

traços de substâncias férricas, molibdênicas e niqueladas, nos biocombustíveis em estudo. 

Teixeira et al. (2007) propuseram um método de quantificação para cobre e ferro, 

em gasolina automotiva, após concentração dos analitos em papel celulose. Embora muitas 

técnicas sejam capazes de realizar determinações quantitativas de Cu e Fe, o trabalho é 

interessante, se for considerado que FRX é a técnica padrão para quantificar enxofre em 

gasolina, que pode se estender para quantificar, simultaneamente, outros elementos de grande 

importância, nesse tipo de amostra. 

Na perspectiva de averiguar mudanças nas vibrações dos grupos funcionais 

orgânicos, os biodieseis foram monitorados em cada estágio de tempo via FTIR. A Figura 52 

apresenta os espectros nos diferentes estágios, na qual observa-se a notoriedade das vibrações 

nos biocombustíveis. Comparando os resultados do biodiesel na condição inicial com os 

demais, percebe-se absorções intensas em diferentes faixas de onda, característica do 

biodiesel oxidado.  
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Figura 52 - Espectros no infravermelho dos biocombustíveis degradados 

(a) Biocombustíveis degradados pelo íons metálicos do Aço imerso por 720h 

 
(b) Biocombustíveis degradados pelo íons metálicos do Aço imerso por 1440h 

 
(c) Biocombustíveis degradados pelo íons metálicos do Aço imerso por 2160h 
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Associando os compostos orgânicos ao contato do disco metálico, como também 

levando em consideração o fato do experimento ser realizado em atmosfera aberta, avaliou-se 

que estas condições contribuiram para reações de oxidação no biodiesel, o que implica no 

aparecimento de bandas de absorção nos espectros das amostras. No primeiro estágio 

(FIGURA 55 (a)), é notória a absorção em ~2.250 cm-1, típico do aumento de insaturações, 

sendo amplificada com o prolongamento do tempo de imersão.  

Uma vez que os biodieseis estão em contato com um metal, estes podem influenciar 

a reação de hidroxilação. Tal ideia é comprovada no aumento de intensidade de absorção, nas 

bandas entre 4.000-3.500 cm-1, característicos de grupamento O–H, podendo indicar a 

presença de água, álcoois, fenóis ou ácidos carboxílicos. A espectroscopia no infravermelho 

mostrou também o aumento das ligações duplas de carbonos e o aumento de grupos oxidados, 

o que reafirma a ação da degradabilidade do biodiesel, ocasionado pelos íons metálicos 

liberados, quando o aço AISI 316 está em contato com os biocombustíveis.  

Analisando os espectros da Figura 55, percebe-se que há presença de bandas de 

absorção, com comprimento de onda entre 3.000-2.800 cm-1, que correspondem à ligação C–

H, indicando a presença de cadeias alcanos e alifáticas. A presença desses compostos também 

pode ser confirmada pelas vibrações entre 1.500-1.300 cm-1, característicos da presença de 

grupos –CH2 e –CH3 (FONTS et al., 2009; DOMINGUEZ, 2009).  

De acordo com Aliske et al. (2007), às bandas localizadas entre 1.250-1.100 cm-1 

são atribuídas a existência de ligações C–H de cadeias aromáticas. Por outro lado, analisando-

se a Figura 52 (a, b, c), observa-se algumas modificações na estrutura do composto original, 

com o surgimento de bandas mais largas e intensas. 

A vibração localizada em ~1.650 cm-1 indica a possível presença de grupos –R-

COH, segundo Pokorna (2009). O comparativo entre as amostra demonstrou que houve 

degradação, uma vez que foi possível verificar a mudança dos grupos funcionais presentes na 

amostra inicial do processo. 

Os espectros obtidos após degradação têm características semelhantes, porém é 

possível perceber, no espetro pós-degradação do biodiesel, que surgiram bandas pouco 

intensas, entre 3.000-2.800 cm-1, atribuídas à presença de ligações C–H alifáticas.  

Segundo Haseeb et al. (2011), a natureza corrosiva do biodiesel, em relação à 

composição, condições ambientais e condições de operação, ainda deve ser investigada, pois 

não há dados científicos sobre a durabilidade dos componentes automotivos, principalmente 

em misturas com alta porcentagem de biodiesel. Além disso, os estudos futuros devem 

abranger os efeitos da interação metal/biodiesel na estabilidade do biodiesel e vice-versa. 
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4.9. PLANEJAMENTO FATORIAL 32 

4.9.1. BIODIESEIS SINTETIZADOS PELA ROTA METÍLICA 

Para a avaliação da influência das variáveis sobre a taxa de corrosão, realizou-se 

um planejamento experimental estatístico, do tipo Fatorial 32, com três repetições no ponto 

central, fazendo uso do software STATISTICA 7.  

Através de um levantamento bibliográfico (AMBROZIN et al., 2009; CHEW et al, 

2013; GALLINA et al., 2010; FAZAL et al., 2010), selecionou-se as variáveis que mais 

influenciam na corrosão ocasionada pelos biocombustíveis. As variáveis independentes 

foram: umidade, tempo de imersão e acidez dos biocombustíveis, enquanto a variável 

dependente foi a taxa de corrosão. Como fora descrito no item 3.9, utilizou-se dois 

planejamentos estatísticos, utilizando os seis biocombustíveis, a fim de avaliar qual 

biocombustível possuíra maior taxa de corrosão. As taxas de corrosão obtidas estão descritas 

na Tabela 23. 

Tabela 23 - Matriz do Planejamento Fatorial 32 para os biodieseis metílicos 

Tempo Umidade Índice de Acidez Taxa de Corrosão 

-1 -1 -1 2,34 

-1 0 1 2,61 

-1 1 0 3,00 

0 -1 1 4,80 

0 0 0 4,72 

0 1 -1 4,92 

+1 -1 0 7,09 

+1 0 -1 7,61 

+1 1 1 7,46 

 

Os efeitos são definidos como a mudança ocorrida na resposta, quando se move do 

nível baixo (-) para o nível alto (+), e podem ser classificadas em duas categorias: efeitos 

principais e efeitos de interação. O efeito principal é calculado como a média dos efeitos 

individuais e permite definir qual é o efeito médio da variável examinada sobre as condições 

das demais, usando as variáveis codificadas (sinais (+) e (-)). Os valores calculados para todos 

os efeitos principais, suas interações e erro padrão, para a taxa de corrosão ocasionado por 

biocombustíveis sintetizados pela rota metílica, seguem na tabela 24, na qual o L associa-se 

aos termos lineares e Q aos termos quadráticos. Para que seja tomada a decisão de que os 

efeitos calculados sejam estatisticamente significativos, o valor de p correspondente deve ser 

menor do que 0,05, ao nível de significância de 95% (RODRIGUES e IEMMA, 2005). 
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Tabela 24 - Efeitos para os fatores e os erros padrão correspondente, para a taxa de corrosão ocasionada bom 

ésteres metílicos 

 Coeficientes Erro padrão tcal(6)* Valor de p* 

Média 4,963462 0,047877 103,6702 0,000000 

Efeitos Principais     

(1)Tempo (L) 4,688451 0,115754 40,5035 0,000000 

Tempo (Q) -0,291831 0,112729 -2,5888 0,041279 

(2)Umidade (L) 0,423676 0,123316 3,4357 0,013874 

Umidade (Q) 0,098195 0,105417 0,9315 0,387544 

(3)Índice de Acidez(L) 0,163601 0,123316 1,3267 0,232870 

Índice de Acidez(Q) -0,100380 0,105417 -0,9522 0,377752 
* tcal = valor de influência no processo (estatística do teste) 

p = probabilidade de significância do teste t, a 3 graus de liberdade 

 

O Diagrama de Pareto confirma esses dados em forma gráfica. Os efeitos 

padronizados (ou valor de tcal) são calculados para cada variável e interação entre as mesmas. 

Como se pode ver, a Figura 53 apresenta o gráfico de Pareto, com um nível de confiança de 

95% para o cálculo dos efeitos. A interação de cada efeito é representada através das barras e 

uma linha tracejada, correspondente ao valor de p = 0,05, que indica o quanto deve ser grande 

o efeito para ter significado estatisticamente (RODRIGUES e IEMMA, 2005).  

 

Figura 53 - Gráfico de Pareto para os biodieseis metílicos 

 

Analisando a Figura 53, observa-se que apenas as variáveis (1)Tempo(L), 

(2)Umidade(L), Tempo(Q), do modelo linear e quadrático, são estatisticamente significativas, 

pois ultrapassam o valor de p = 0,05, no nível de confiança 95%, representado pela linha 
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vertical vermelha. Observa-se, em todas as outras variáveis, que não houve influencia direta 

no processo de corrosão do aço inoxidável.  

Conforme fora mencionado anteriormente, tem sido argumentado que, após o 

ataque do biodiesel, formam-se os filmes protetores (passivação). Assim, o nível de proteção 

aumenta com o tempo de exposição, o qual depende do processo, corroborando com Kermani 

e Moshed (2003), Ambrozin et al. (2007), Gallina et al. (2010), Fazal et al. (2010; 2011), 

Chew et al. (2013). 

Os testes de significância são úteis para aferir a qualidade da aproximação gerada, a 

partir de um conjunto de dados. Tais testes são baseados na Análise de Variância (ANOVA) e 

requerem a obtenção de alguns parâmetros estatísticos, a exemplo da Soma Quadrática devida 

a falta de ajuste (SQFA), que fornece uma medida da falta de ajuste do modelo. Observa-se, 

na Tabela 25, a ANOVA gerada pelo modelo estatístico aplicado. As análises mostram 

coeficientes de regressão baixos, o que está relacionado à adequação do modelo, uma vez que 

se dispõe de um número razoável de graus de liberdade.  

Tabela 25 - Análise de Variância do modelo para a taxa de corrosão, ocasionada por biodieseis metílicos 

Efeitos 
Soma  

Quadrática 

Grau de  

liberdade 

Média  

Quadrática 
Valor de F Valor de p 

(1)Tempo (L) 33,65260 1 33,65260 422,2404 0,002360 

Tempo (Q) 0,08135 1 0,08135 1,0207 0,418701 

(2)Umidade (L) 0,22539 1 0,22539 2,8280 0,234659 

Umidade (Q) 0,00424 1 0,00424 0,0531 0,839124 

(3)Índice de Acidez(L) 0,00000 1 0,00000 0,0000 0,995399 

Índice de Acidez(Q) 0,00074 1 0,00074 0,0093 0,931854 

Error 0,15940 2 0,07970 
  

Total SS 34,12372 8 
   

 

A análise dos resíduos é fundamental na avaliação da qualidade do ajuste de 

qualquer modelo. Um modelo que deixe resíduos consideráveis é obviamente um modelo 

ruim. O modelo ideal não deixaria resíduo algum; todas as suas previsões coincidiriam com 

os futuros resultados (SARAMAGO e SILVA, 2005). 

O ajuste do modelo foi expresso pelo coeficiente de determinação (R2), que foi 

igual a 0,999533 para a taxa de corrosão, como ilustra a Figura 54. Segundo Saramago e Silva 

(2005), os valores de R2 devem ser próximos da unidade um, logo, a modelagem mostrou-se 

adequada com o valor de R2, no qual observa-se que a porcentagem de variação é explicada 

pelo referido modelo. Sabe-se que o gráfico valor observado versus valor previsto pelo 

modelo é outra forma de analisar a qualidade do ajuste do modelo estudado. Portanto, pode-se 
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observar que este é um bom modelo, visto que os valores estão próximos da reta vermelha e 

os desvios entre eles estão distribuídos normalmente, ou seja, desvios positivos e negativos 

estão na mesma proporção, não havendo um comportamento tendencioso. 

 

Figura 54 - Distribuição dos resíduos: Valores previstos pelo modelo versus valores observados no experimento, 

para a taxa de corrosão ocasionado por ésteres metílicos 

 

Observando o perfil de distribuição dos resíduos (FIGURA 54), em todos os casos 

estudados há uma tendência à distribuição normal dos pontos, mostrando-se de forma mais 

ajustada a uma reta. Os baixos valores de soma dos quadrados da curvatura observados 

consistem em mais um parâmetro responsável pelas características lineares dos gráficos de 

probabilidade normal. No caso do aço inoxidável, sugere-se que o processo seja descrito de 

forma mais adequada, por meios de modelos não-lineares, sendo necessário a aplicação do 

método de superfície de resposta (MSR). 

O Método da Superfície de Resposta (MSR) é uma técnica estatística muito útil 

para a modelação e a análise de problemas, nos quais as respostas são influenciadas por várias 

variáveis e que o grande objetivo é a otimização da resposta. Nesse contexto, o MSR foi 

utilizado com o intuito de definir as faixas ótimas operacionais, para caracterizar a variável 

que mais influência na taxa de corrosão.  
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A equação z, referente à yi, é obtida em função dos coeficientes de regressão e 

ajustada aos dados experimentais, demonstrando quais das variáveis estudadas afetam o 

rendimento. Na Tabela 26 se apresenta as funções polinomiais, para o modelo e os 

coeficientes negativos obtidos, que explicam a redução da taxa de corrosão.  

Ao realizar os experimentos e analisar a distribuição dos resíduos, uma MSR foi 

executada. Baseou-se na construção de modelos matemáticos empíricos, que empregam 

funções polinomiais lineares ou quadráticas, que deram condições de explorar (modelar e 

deslocar) o sistema até sua otimização. A equação z, em função dos coeficientes de regressão, 

está apresentada na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Funções polinomiais e os coeficientes de regressão para os ésteres metílicos 

Umidade versus Tempo: 

Z = 0,90376 + 0,00216882x + 0,000000389049639918x2 + 0 ,193817y - 

0,046017y2 

(Eq. 13) 

Índice de acidez versus Tempo: 

Z = 0,90377 + 0,0021688195x + 0,000000389049639918x2 - ,00075y + 

0,019284y2 

(Eq. 14) 

Índice de acidez versus Umidade: 

Z = 1,04579 + 0,085035734x - 0,00228437x2 + 0,385114489y + 0,141466y2 - 

0,00001563226010101*1384,615385x - 0,0001676404671*1384,615385y - 

0,015068296xy + 3,211197 

(Eq. 15) 

 

Analisando a Figura 55, percebe-se que a taxa de corrosão é influenciada pelos 

valores dos níveis mais elevados. Sendo assim, quanto maior for a umidade, o índice de 

acidez e o tempo de exposição, a taxa de corrosão cresce exponencialmente, resultado este 

que corrobora com os valores da perda de massa.  

As menores taxas de corrosão são observadas frente à seu limite inferior (-1), 

juntamente com o tempo de exposição. Desta forma, taxas de corrosão cada vez menores 

podem ser almejadas, assumindo-se que o modelo possa permanecer válido em uma área 

superior à que foi determinada neste estudo. Assim, com o aumento de cada variável a taxa 

tende a aumentar e com a diminuição dos valores de cada variável, principalmente do tempo 

de exposição, melhores resultados de eficiência serão obtidos. 

Os resultados obtidos até o momento entram em contradição com os reportados por 

Ambrozin, Kuri e Monteiro (2009), nos quais eles indicam que aços inoxidáveis e alumínio 

são materiais compatíveis com biodiesel, enquanto que bronze, latão, cobre, chumbo, estanho, 

zinco, ferro e níquel são incompatíveis, diminuindo a estabilidade do biodiesel e aumentando 

o seu poder corrosivo. Além disso, os mesmos estudos determinaram que a corrosividade do 
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biodiesel está associada com o seu grau de insaturação e com a quantidade de metanol e água 

presentes, podendo também estar relacionada com sua degradação microbiana. De acordo 

com Fazal et al. (2010), a maior absorção de umidade parece agir como um fator que 

potencializa a corrosividade do biodiesel.  
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Figura 55 – Curva de Contorno e Superfície de Resposta para a Taxa de Corrosão, ocasionada por ésteres 

metílicos, em função (a) e (b) Umidade e Tempo, (c) e (d) Índice de Acidez e Tempo, (e) e (f) Índice de Acidez e 

Umidade 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

(f) 
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4.9.2. BIODIESEIS SINTETIZADOS PELA ROTA ETÍLICA E B7 

 

Na matriz de planejamento (Tabela 27), para a avaliação da influência dos 

parâmentos (índice de acidez, tempo de imersão, umidade), tendo como variável de resposta a 

taxa de corrosão, identificou-se as combinações para estimar os efeitos dos fatores e suas 

interações.  

Tabela 27 - Matriz do Planejamento Fatorial 32, para os biodieseis etílicos e B7 

 Índice de acidez Tempo Umidade Taxa de corrosão 

 -1,00000 -1,00000 -1,00000 3,41 

 -1,00000 0,00000 1,00000 2,85 

 -1,00000 1,00000 0,00000 2,87 

 0,00000 -1,00000 1,00000 5,71 

 0,00000 0,00000 0,00000 4,80 

 0,00000 1,00000 -1,00000 5,27 

 1,00000 -1,00000 0,00000 9,41 

 1,00000 0,00000 -1,00000 7,09 

 1,00000 1,00000 1,00000 8,14 

 

Os valores calculados para todos os efeitos principais, suas interações e o erro 

padrão para a taxa de corrosão, ocasionado por biocombustíveis sintetizados pela rota etílica e 

o B7, seguem na tabela 28. Para que seja tomada a decisão de que os efeitos calculados sejam 

estatisticamente significativos, o valor de p correspondente deve ser menor do que 0,05, ao 

nível de significância de 95% (RODRIGUES e IEMMA, 2005). 

 

Tabela 28 - Efeitos para os fatores e os erros padrão correspondente, para a taxa de corrosão ocasionada por 

ésteres etílicos e o B7 

 Coeficientes Erro Padrão tcal (2) Valor de p* 

Média 5,505378 0,181938 30,25959 0,001090 

Efeitos principais  

(1)Índice de acidez(L) 5,170133 0,445656 11,60118 0,007348 

Índice de acidez(Q) -0,366667 0,385949 -0,95004 0,442366 

(2)Tempo (L) -0,749200 0,445656 -1,68112 0,234760 

Tempo (Q) -0,891767 0,385949 -2,31058 0,147079 

(3)Umidade (L) 0,309867 0,445656 0,69530 0,558788 

Umidade (Q) 0,281533 0,385949 0,72946 0,541585 
*tcal = valor de influência no processo (estatística do teste) 

p = probabilidade de significância do teste t, a 3 graus de liberdade 

 

As três variáveis independentes estudadas mostraram bastante influência na 

resposta da taxa de corrosão. O índice de acidez no modelo linear é a variável que influencia 

significamente, de forma negativa, no processo corrosivo, tendendo a aumentar com o 
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aumento dos seus níveis. Esses resultados foram ratificados pelo Diagrama de Pareto 

(FIGURA 56). Considerando as três variáveis para as amostras dos ésteres etílicos e o B7, o 

tempo e a umidade é a que menos afeta o processo corrosivo (está à esquerda da linha 

vermelha, que representa o grau de confiança). 

 

Figura 56 - Gráfico de Pareto para os biodieseis etílicos e B7 

 
 

Estudos realizado por Haseeb et al. (2011) reportam uma revisão dos resultados 

apresentados na literatura, sobre a compatibilidade dos diferentes tipos de metais com o 

biodiesel. O biodiesel possui características químicas diferentes do diesel, podendo interagir 

com os materiais por diferentes formas, devido principalmente às diferenças da composição 

química do biodiesel ocasionada por inúmeros fatores. Os estudos mostram que o biodiesel é 

mais corrosivo que o diesel, o que confronta com os resultados aqui encontrado. 

A Tabela 29 (ANOVA), gerada pelo modelo estatístico aplicado nas análises, 

mostra coeficientes de regressão, de modo que o modelo aplicado trará melhor observação aos 

parâmetros que mais promovem o processo corrosivo. 
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Tabela 29 - Análise de Variância do modelo para a taxa de corrosão, ocasionada por biodieseis etílicos e B7 

Efeitos 
Soma 

Quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

Quadrática 
Valor de F 

Valor de 

p 

(1)Índice de acidez(L) 40,09542 1 40,09542 134,5873 0,007348 

Índice de acidez(Q) 0,26889 1 0,26889 0,9026 0,442366 

(2)Tempo (L) 0,84195 1 0,84195 2,8262 0,234760 

Tempo (Q) 1,59050 1 1,59050 5,3388 0,147079 

(3)Umidade (L) 0,14403 1 0,14403 0,4834 0,558788 

Umidade (Q) 0,15852 1 0,15852 0,5321 0,541585 

Error 0,59583 2 0,29791 
  

Total SS 43,69513 8 
   

 

Observa-se, na Tabela 27, a ANOVA gerada pelo modelo estatístico aplicado. As 

análises mostram coeficientes de regressão baixos, o que está relacionado à adequação do 

modelo, uma vez que se dispõe de um número razoável de graus de liberdade. Isso pode ser 

comprovado pela distribuição de resíduos (FIGURA 57), com um coeficiente de determinação 

de 0,98636, que indica que os erros de ajustamento estão independentes e normalmente 

distribuídos em torno da reta de distribuição. 

Figura 57 - Distribuição dos resíduos: Valores previstos pelo modelo versus valores observados no experimento, 

para a taxa de corrosão ocasionado por ésteres etílicos e B7 

 

Foi executado um MSR, com intuito de definir as faixas ótimas operacionais para 

caracterizar a variável que mais influência na taxa de corrosão. A equação z, referente à yi, é 
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obtida em função dos coeficientes de regressão e ajustada aos dados experimentais, 

demonstrando quais das variáveis estudadas afetam o rendimento. Abaixo segue as funções 

polinomiais, para o modelo e os coeficientes negativos obtidos, que explicam a redução da 

taxa de corrosão. A equação z, em função dos coeficientes de regressão estão apresentadas na 

Tabela 30. 

 

Tabela 30 - Funções polinomiais e os coeficientes de regressão para os ésteres etílicos e B7 

Umidade versus Tempo: 

Z = 4,8541112 - 0,3746x + 0,8917667x2 + 0,15493334y - 0,28153334y2 (Eq. 16) 

Índice de acidez versus Tempo: 

Z = 4,8541121 + 2,58506667x + 0,366667x2 - 0,3746y + 0,891766667y2 (Eq. 17) 

Índice de acidez versus Umidade: 

Z = 4,854112 + 2,58506667x + 0,36667x2 + 0,154934y - 0,281533334y2 
(Eq. 18) 

 

A Figura 58 representa a curva e a superfície de resposta tridimensional, gerada 

pelo modelo ajustado. Nos gráficos, observou-se que as combinações dos parâmetros, nos 

níveis máximos e mínimos, influenciam fortemente o resultado. Nota-se que a taxa de 

corrosão dos corpos de prova, expostos nos biocombustíveis sintetizados pela rota etílica e o 

B7, é influenciada pelos valores dos níveis mais elevados. Quanto maior o índice de acidez, o 

tempo e a umidade, maior é a taxa de corrosão.  

De um modo geral, o MSR pode ser utilizado para avaliar a taxa de corrosão, pois a 

análise de variância para o modelo mostrou que a regressão é estatisticamente significativa 

(BARROS NETO et. al., 1996). O teste F, devido à falta de ajuste, permitiu perceber que o 

modelo está bem ajustado às respostas do planejamento fatorial e que, além de ser um modelo 

significativo sob o ponto de vista estatístico, é também um modelo preditivo dentro do 

intervalo estudado para cada variável. 
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Figura 58 - Curva de Contorno e Superfície de Resposta para a Taxa de Corrosão, ocasionada por ésteres 

etílicos e B7, em função (a) e (b) Umidade e Tempo, (c) e (d) Índice de Acidez e Tempo, (e) e (f) Índice de 

Acidez e Umidade 

 (a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

(f) 
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Já dizia Einstein: “todo aquele que se dedica ao estudo da 

ciência chega a convencer-se de que nas leis do Universo se 

manifesta um Espírito sumamente superior ao do homem, e 

perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos 

humilhar-nos. Ernest Renan, completa: “a ciência permanecerá 

sempre a satisfação do desejo mais alto da nossa natureza, a 

curiosidade; fornecerá sempre ao homem o único meio que ele 

possui de melhorar o seu conhecimento. Não menos importante, 

Leonardo da Vinci conclui, “Aprender é a única coisa de que a 

mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. 

Capítulo – V  

Conclusões 
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5. CONCLUSÕES  

 

Esta dissertação, objetivou avaliar a ação corrosiva decorrente de diferentes 

biodieseis metílicos e etílicos (soja, girassol e mamona), comparando com o B7 comercial, no 

contato com o aço AISI 316. Durante o levantamento de literatura, foi encontrado que ainda 

não há normas ou leis que respaldam o monitoramento da corrosão, ocasionada pela interface 

metal/biocombustível. Dito isto, ao analisar os objetivos específicos traçados e retomar os 

resultados encontrados nesta dissertação – após todas as técnicas e análises realizadas –, pôde-

se chegar as seguintes conclusões: 

 os rendimentos dos biocombustíveis sintetizados foram acima de 85%, 

comprovando que a síntese em temperatura ambiente é um processo viável, excetuando-se o 

biodiesel de girassol etílico (BGE), devido sua estrutura molecular saponificar; 

 constatou-se, a partir das análises físico-químicas, que todos os 

biocombustíveis estão de acordo com o Regulamento Técnico nº 4/2014 da ANP; 

 os espectros de absorção de infravermelho, dos biodieseis etílicos e metílicos, 

são semelhantes aos de suas matérias-primas, devido à similaridade na estrutura química 

existente entre o triacilglicerídeos e os ésteres alquílicos. No caso do óleo de mamona e seus 

biocombustíveis, uma vibração intensa, na região 3.600-3.400 cm-1, refere-se ao estiramento 

O-H presente na estrutura molecular de ambos; 

 os conjuntos de técnicas de análise termogravimétricas sugerem que o BME 

possui maior estabilidade térmica e termo-oxidativa, enquanto o BGM mostrou-se  menos 

estável; 

 os biocombustíveis, independentes da fonte alcoólica, são agentes corrosivos. 

Porém, diferente da literatura, comprovou-se que o B7 é mais corrosivo que os biodieseis 

puros; 

 após o teste de imersão, os corpos de prova perderam massa 

consideravelmente, o que se explica pela composição química dos biodieseis influenciar na 

ação corrosiva e na resistência à corrosão do aço; 

 os MEV e os dados quantitativos constataram que na superfície metálica há 

corrosão por pitting. Pelo EDS, foi comprovado que o aço, após sofrer corrosão, forma uma 

nucleação de óxidos férricos, formando, assim, uma proteção neste ponto. Assim, o aço AISI 

316 é passivado, em contato com os biocombustíveis; 
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 os espectros de FRX mostraram a composição química do aço, que possui 

grandes percentagens de metais de transição. Quando expostos nos biocombustíveis, liberam 

óxidos metálicos que se dissociam nos biodieseis, catalizando a auto-oxidação e, como 

consequência, gerando a degradação de ambos; 

 os testes eletroquímicos constataram que os aços são incompatíveis com os 

biocombustíveis, pois estes oxidam na presença do meio orgânico. Os diagramas de Nyquist 

permitiram observar arcos capacitivos bem definidos, apresentando comportamento de 

segunda ordem. Os valores de Rp provaram que o teste de imersão altera as propriedades do 

metal. Em relação ao aço imerso no B7, apresentou menor Rp, portanto, maior taxa de 

corrosão; 

 os espectros de polarização eletroquímica comprovaram a teoria da quebra de 

passivação do aço, mostrando a dissolução de outros metais, como o cromo. Esta quebra se dá 

em potenciais e cargas altas; 

 os espectros FTIR dos biocombustíveis, durante o tempo do teste de imersão, 

apresentaram mudanças nas vibrações nos espectros do infravermelho, comprovando outras 

substâncias no meio. O FRX provou que o aço liberou íons metálicos para o sistema, metal-

orgânico, o que indiciou a formação de radicais livres e outras reações, como: autoxidação do 

biodiesel, formação de hidroperóxidos, além da proteção organometálica na superfície do 

corpo de prova, após a nucleação; 

 o modelo estatístico utilizado foi bem empregado, devido a distribuição de 

resíduos ser bem próxima à linha padrão, como também os valores de R2 serem próximos a 1. 

Pelo teste F, foi possível visualizar a não precisão do ajuste do modelo para o limite de 

confiança de 95%; 

 pelos gráficos de Pareto, observou-se que os fatores influenciam de maneira 

diferente para todos os ésteres metílicos, etílicos e B7, na taxa de corrosão. Para os 

bicombustíveis metílicos, o tempo de imersão, a umidade e o índice de acidez influenciaram 

na taxa, exceto os dois últimos, que possuem influência mínima. Além disso, o tempo de 

imersão representou a influência significativa na taxa de corrosão; 

 em relação à exposição do metal/ésteres etílicos e o B7, o que mais influenciou 

no crescimento da taxa de corrosão, significativamente, foi o índice de acidez, evido a 

estrutura molecular dos compostos orgânicos e os seus índices serem maiores que os 

metílicos. O B7, por possuir outros constituintes em sua estrutura, foi o agente mais corrosivo 

deste estudo.  
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Anexo 1 - Estrutura molecular do óleo de soja 

 
FONTE: FORLIN, A.; BERGAMO, M.; CARTER, W.; JEAN, D. Dow  Global Technologies Lic. Process for 

producing epoxides from olefinc compounds. Patent No US7981951. United States, 2011. 

 

Anexo 1.a – Composição dos ácidos graxo do óleo de soja 

 
FONTE: COSTA-NETO, P. R.; ROSSI, L. F. S.; ZAGONEL, G. F.; RAMOS, L. P. Produção de 

biocombustíveis alternativo ao óleo diesel através da transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Quim. 

Nova., v. 23, n. 4, 2000. 
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Anexo 2 - Estrutura molecular do óleo de Girassol 

 
FONTE: WOOL, R. P. Bio-based foam from natural oils. Patent No US20120295993. United States, 2012. 

Anexo 2.a – Composição dos ácidos graxo do óleo de girassol 

 

FONTE: MASUCI, M. H.; CELEGHINI, R. M. S.; GONÇALVES, L. A. G. GRIMALDI, R. Quantificação de 

TBGQ (Terc butil hidroquinona) e avaliação da estabilidade oxidativa em óleos de girassol comerciais. Quim. 

Nova, v. 31, n. 5, p. 1053-1057, 2008. 
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Anexo 3 - Estrutura Molecular do óleo de Mamona 

 
FONTE: CAMPBELL, C. J.; LEWANDOWSKI, K. M.; OWUSU-ADOM, K. Curable and cured compositions. 

Patent No CN103189411A. China, 2013. 

 

Anexo 3.a – Composição dos ácidos graxo do óleo de mamona 

 
FONTE: QUEIROGA, R. C. R. E.; MAIA, M. O.; MEDEIROS, A. N.; COSTA, R. G.; PEREIRA, R. A. G.; 

BOMFIM, M. A. D. Produção e composição química do leite de cabras mestiças Moxotó sob suplementação 

com óleo de licuri ou de mamona. R. Bras. Zootec., v. 39, n. 1, p. 204-209, 2010 
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Anexo 4 - Diagrama esquemático de Pourbaix, para o ferro e (a) para o cromo (b) 

 
FONTE: SCULLY, J. C. The fundamentals of corrosion. 3. ed., Oxford: Pergamon Press, 1990. 
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"A verdade é que o ser humano quer sinceridade, 

mas ele quer uma sinceridade compatível com o 

que ele pensa/acha. Qualquer tipo de 

'sinceridade' contrária a isso soa como 

ofensa". 
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