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Resumo: Biodiesel é um combustível renovável. 

Apesar das vantagens em relação ao diesel é mais 

corrosivo e suscetível a degradação. Neste trabalho foi 
avaliada a estabilidade a oxidação do biodiesel na 

presença de íons Cu2+, provenientes da corrosão do 

cobre, pelo método Rancimat a 110 ºC. A medida de 

estabilidade à oxidação apresentou período de indução 

(PI) de 21 h, na ausência de antioxidante, excedendo a 

exigência requerida pela ANP (6h). Entretanto, o PI 

diminui para 0,1 h, após 120 h de contato com o cobre, 

mostrando a instabilidade do combustível. 

 

1. Introdução 
“Bio” representa sua origem biológica ao contrário 

dos combustíveis fósseis e “diesel” refere-se ao seu uso 

em motores do ciclo diesel [1]. A corrosão provocada 
pelo biodiesel é um problema relevante associado à 

incompatibilidade com diversos materiais metálicos e 

poliméricos, sendo de suma importância quanto à 

durabilidade dos motores automotivos.  

A corrosividade do biodiesel está diretamente ligada 

à sua qualidade bem como a matéria-prima de sua 

origem, em consequência as diferenças na composição 

química, principalmente em relação ao grau de 

insatauração, que leva aos processos de degradação e 

formação de produtos com graus distintos de 

corrosividade [2,3]. A presença de íons metálicos no 

biodiesel como os íons oxidantes Cu2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+ 
e Cr3+, ocasionada pela corrosão, catalisa as reações de 

oxidação, levando a instabilidade e degradação 

acelerada do biodiesel. Outros fatores como a alta 

temperatura, o contato com ar, luz, etc também afetam a 

qualidade do biodiesel, reduzindo a durabilidade dos 

motores. No entanto, esses fatores apresentam efeitos 

bem mais negativos quando na presença dos íons 

metálicos. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar 

a influência dos íons Cu2+, provenientes da corrosão do 

cobre, na estabilidade a oxidação do biodiesel de palma 

não aditivado com antioxidantes.  
 

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

transesterificação do óleo de palma refinado com etanol 

na presença de etóxido de sódio como catalisador. A 

reação foi feita a 80 ºC por 40 min. O biodiesel de 

palma após separação da glicerina, sub-produto da 
reação, foi purificado com solução de HCl 0,2 mol/L e 

desumidificado por aquecimento. A caracterização para 

controle de qualidade foi feita segundo especificações 

estabelecidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis). Foram realizadas 

análises para determinar o teor de água, número de 

ácidos totais, viscosidade, densidade e período de 

indução. Ensaios de perda de massa em amostras de 

cobre eletrolítico segundo norma ASTM G31 foram 

realizados para caraterização da corrosão. Os ensaios 

foram realizados em biodiesel naturalmente aerado à 

temperatura ambiente e ausência de luz, por 120 h de 

imersão. As mesmas análises para caracterização da 

qualidade do biodiesel foram feitas após o contato do 

biodiesel com íons Cu2+ para avaliação da degradação.  

 

3. Resultados e Discussões 
 

Os resultados da caracterização físico-química do 

biodiesel de palma não aditivado mostraram que todos 

os parâmetros analíticos encontram-se dentro das 

especificações estabelecidas pela ANP. Foi possível 

observar que o período de indução da reação de 

oxidação do biodiesel é de 21h, excedendo a exigência 

mínima de 6h. A alta estabilidade à oxidação é 

provocada pela predominância de ácidos graxos 

saturados na composição do óleo de palma. No entanto, 

o período de indução diminuiu bruscamente para 0,1h, 
após os testes de imersão para cobre segundo ASTM 

G31. Os resultados das análises de teor de água, 

viscosidade e densidade também ultrapassaram o limite. 

Isto comprova a instabilidade e degradação do biodiesel 

de palma ocasionada pela presença de íons Cu2+, até 

mesmo para curto tempo de exposição. As medidas de 

perda de massa revelaram perda de espessura de  

2 µm/ano para o cobre totalmente imerso em biodiesel 

de palma à temperatura ambiente, por 120 h de imersão.  

 

4. Conclusões 
Mesmo em conformidade com a norma EN 14112 

exigida pela ANP é necessário adicionar antioxidante ao 

biodiesel de palma para retardar a reação de oxidação 

catalisada pelos íons metálicos, procedentes da corrosão 

das peças metálicas presentes no circuito de 

combustível dos motores de combustão interna. O cobre 

é o metal menos resistente à corrosão em biodiesel de 
palma comparado as ligas de cobre e ligas ferrosas. 
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