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Resumo: Biodiesel é um combustível alternativo 

promissor. No entanto, os materiais metálicos são mais 

propensos à corrosão em biodiesel comparado ao diesel. 

A caracterização da corrosão do latão em biodiesel de 

soja foi feita por medidas de perda de massa em 

diferentes temperaturas e tempos de imersão. Os 

resultados de perda de espessura revelaram que a 

corrosão aumenta com o aumento da temperatura para 

longos tempos de imersão. Este comportamento é 

favorecido pela formação dos produtos de degradação. 

 

1. Introdução 
A presença de impurezas como álcool, água, ácidos 

graxos livres, glicerol e catalisador remanescentes da 

reação de transesterificação de óleos e gorduras para 

obtenção do biodiesel estão relacionados à sua natureza 

corrosiva [1]. Ao comparar com o diesel, o biodiesel é 

mais higroscópico e por isso mais corrosivo [2]. É 

importante ressaltar que a presença de íons metálicos 

ocasionado pela corrosão também pode catalisar outras 

reações indesejáveis, levando a instabilidade e 

degradação do biodiesel, assim como a alta temperatura, 

oxigênio, luz e outros fatores que afetam a qualidade do 

biodiesel, reduzindo a durabilidade dos motores [3]. O 

objetivo deste trabalho consiste em avaliar o efeito da 

temperatura em função do tempo de exposição na 

velocidade de corrosão do latão em biodiesel de soja 

não aditivado com antioxidantes, assim como na 

degradação catalisada pelos íons metálicos.  

 

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

transesterificação do óleo de soja refinado com etanol 

na presença de etóxido de sódio como catalisador. A 

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

para determinar teor de água, número de ácidos totais, 

viscosidade, densidade e período de indução. As 

mesmas análises foram realizadas para caracterização da 

degradação após ensaios de imersão. Ensaios de perda 

de massa em amostras de latão segundo norma ASTM 

G1 foram realizados para caraterização da corrosão. Os 

ensaios de imersão foram realizados em biodiesel 

naturalmente aerado com ausência de luz natural à 

temperatura ambiente e 60 ºC, por 120 h e 720 h de 

imersão. Foram feitos ensaios em duplicata. 

 

3. Resultados e Discussões 

Os resultados da caracterização físico-química do 

biodiesel de soja não aditivado mostraram que todos os 

parâmetros analíticos encontram-se dentro das 

especificações estabelecidas pela ANP, com exceção do 

período de indução (3,5h). Segundo ANP, o PI é de 6h.  

Os resultados de velocidade de corrosão expressos 

em termos de perda de espessura são apresentados na 

Figura 1. É possível observar maior valor para o latão 

imerso a 60 ºC comparado à temperatura ambiente para 

720 h. Em 120 h de imersão foi constatado menor valor 

de perda de espessura para o latão imerso em biodiesel a 

60ºC. Deve-se destacar que a solubilidade do O2 

diminui quando óleos e/ou biodiesel são expostos à alta 

temperatura, não favorecendo a corrosão. No entanto, a 

exposição do biodiesel a alta temperatura por longo 

período leva a formação de produtos de degradação com 

graus distintos de corrosividade. Dessa forma, a 

corrosão do latão aumenta com o aumento da 

temperatura apenas para longos períodos de exposição, 

devido à presença dos produtos da degradação. A 

corrosão quanto ao aumento da temperatura para curtos 

períodos de exposição (120h) é influenciada pela 

diminuição de O2 no biodiesel.  

Todos os parâmetros analíticos determinados após 

os testes de imersão ultrapassaram o limite estabelecido 

pela ANP. A degradação do biodiesel aumenta com a 

temperatura e tempo de exposição aos íons metálicos.  

 
Figura 1 – Resultados de perda de espessura. 

 

4. Conclusões 
       A corrosão dos materiais metálicos em biodiesel 

não está diretamente ligada à temperatura, pois o 

comportamento depende do tempo de imersão. A 

degradação é fortemente afetada pelo aumento da 

temperatura independentemente do tempo de imersão 
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