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RESUMO 

 

JOHANN, Julian. Corrosão e biocorrosão em biodiesel B100 e diesel S10 

do cobre e eletrodepositado sobre aço carbono. 2016. Dissertação de 

Mestrado em Bioenergia – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO. Guarapuava -PR. 2016.  

 

Dentre os metais mais empregados na indústria e no ramo 

automobilístico está o aço carbono, sendo algumas vezes com revestimento de 

outros metais ou materiais. Também se empregam ligas de zinco com ferro, 

níquel ou alumínio, além de alumínio, cobre e estanho metálicos. Similarmente 

o aço inoxidável e o aço carbono galvanizado vem sendo amplamente 

empregados por possuírem um bom custo-benefício. Porém, sabe-se que 

materiais metálicos sofrem processos corrosivos, sendo estes caracterizados 

pela degradação de um metal em função da sua reação com o meio e outros 

metais que se encontra em contato. Quando a peça metálica se encontra 

deteriorada, ela precisa ser substituída, acarretando na elevação do custo de 

manutenção do equipamento onde se encontra. Além dos custos para 

reposição das peças corroídas, há ainda os prejuízos indiretos com perda de 

produto, perda de eficiência do processo e de contaminação por produtos da 

corrosão. Atentando-se mais para este processo quando ocorre em meio de 

combustíveis, nota-se que a determinação da corrosão é possível por meio de 

técnicas eletroquímicas, entretanto, como os combustíveis apresentam baixas 

condutividades, se torna difícil essa medição. Existem também normas como a 

ABNT 14359 e padrões como o da ASTM D130 que estabelecem métodos de 

determinação da corrosão em combustíveis, porém, a corrosão é avaliada de 

maneira qualitativa, pela comparação visual com padrões, o que pode acarretar 

em incertezas de resultados.  Neste contexto, a determinação indireta da 

corrosão em combustíveis surge como alternativa, visto que se baseia na 

imersão do metal no combustível e posterior imersão em um eletrólito forte, 

possibilitando a quantificação da corrosão ocorrida por meio dos dados 

eletroquímicos. Neste estudo, aplicou-se um método indireto para 

determinação da corrosão e biocorrosão de substratos metálicos de aço 

carbono, cobre e aço carbono revestido com cobre. Inicialmente os substratos 
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metálicos foram imersos em biodiesel B100 ou diesel S10 e posteriormente, em 

uma solução de NaCl 0,5 mol.L-¹ para as medidas de potencial de circuito 

aberto, espectroscopia de impedância eletroquímica e medidas de polarização 

potenciodinâmica anódica. Também se empregaram as metodologias de perda 

de massa, que avalia a taxa de corrosão pela variação da massa da amostra, e 

a microscopia eletrônica de varredura (MEV) que consiste em uma análise 

morfológica da amostra para a avaliação dos processos corrosivos ocorridos na 

mesma. A metodologia empregada se mostrou como uma alternativa eficiente 

e de fácil execução para a avaliação da corrosão de amostras metálicas. As 

medidas de potencial de circuito aberto (PCA) mostraram que o revestimento 

de cobre alterou o PCA do metal base quando imerso em biodiesel, 

deslocando-o para valores mais negativos, indicando menor resistência à 

corrosão. As amostras imersas em diesel apresentaram maiores valores de 

impedância, sugerindo que o biodiesel é mais corrosivo. Maiores densidades 

de corrente foram medidas na polarização das amostras revestidas com cobre, 

indicando uma menor resistência à corrosão. Nos ensaios de corrosão 

microbiológica os maiores valores de impedância foram obtidos para a amostra 

que possuía o revestimento de cobre, demonstrando que esta condição possui 

menor resistência à corrosão. 

 

Palavras-Chave: biocombustível; ensaios eletroquímicos; aço carbono SAE 

1045. 
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ABSTRACT 

 

JOHANN, Julian. Corrosion and biocorrosion on biodiesel B100 and diesel 

S10 of the copper electrodeposited on carbon steel. 2016. Master’s degree 

Dissertation in Bioenergy – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO. Guarapuava -PR. 2016. 

 

Among the metal most used in industry and the automotive industry is 

the carbon steel, and sometimes with a coating of other metals or materials. 

Also they employ zinc alloys with iron, nickel or aluminum, and aluminum, 

metallic copper and tin. Similarly stainless steel and galvanized carbon steel 

has been widely used because they have a good value for money. However, it 

is known that metallic materials suffer corrosive processes, which are 

characterized by the degradation of a function of the metal through its reaction 

with other metals and it is in contact. When the metal part is damaged, it must 

be replaced, resulting in high maintenance cost of the equipment where you 

are. In addition to the costs for replacement of corroded parts, there are the 

indirect losses to loss of product, process efficiency loss and contamination by 

corrosion products. more paying attention to this process when it occurs in the 

middle of fuels, it is noted that the determination of corrosion is possible by 

means of electrochemical techniques, however, such as fuels having low 

conductivity, this measurement becomes difficult. There are also standards like 

ABNT 14359 and standards such as ASTM D130 establishing methods for 

determining the corrosion of fuel, however, corrosion is assessed qualitatively 

by visual comparison with standards, which can lead to results of uncertainty. In 

this context, the indirect determination of corrosion in fuel is an alternative, 

since it is based on the fuel and subsequent immersion metal immersion in a 

strong electrolyte, enabling the quantification of corrosion occurring by 

electrochemical data. In this study, we applied an indirect method for 

determination of corrosion and metal substrates biocorrosion carbon steel, 

copper and carbon steel coated with copper. Initially, the metal substrates were 

immersed in B100 biodiesel or diesel S10 and thereafter in a NaCl solution 0.5 

mol l-¹ for potential open circuit measurements, electrochemical impedance 

spectroscopy and anodic potentiodynamic polarization measurements. Also 
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employed the weight loss methods, evaluating the corrosion rate by varying the 

mass of the sample, and scanning electron microscopy (SEM) which consists of 

a morphological analysis of the sample to the evaluation of corrosive processes 

occurring in it. The methodology is showed as an efficient alternative and easily 

performed to evaluate the corrosion of metal samples. The open circuit potential 

measurements (PCA) showed that the copper coating changed the base metal 

PCA when immersed in biodiesel by shifting it to more negative values, 

indicating less resistance to corrosion. The samples immersed in diesel fuel 

showed higher impedance values, suggesting that biodiesel is more corrosive. 

Higher current densities were measured in the polarization of the samples 

coated with copper, indicating a lower corrosion resistance. In microbiological 

corrosion tests the highest impedance values were obtained for the sample that 

had the copper coating, demonstrating that this condition has lower corrosion 

resistance. 

 

 

Key Words: biofuel; electrochemical tests; carbon steel SAE 1045. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A corrosão metálica se caracteriza pela reação de um metal ou uma liga 

metálica com o seu meio, que leva à liberação de energia e à formação de óxidos 

dos elementos que o constituem. Dentre os metais mais empregados na indústria e 

no ramo automobilístico encontra-se o aço carbono, composto por ferro em maior 

percentagem, além de silício, enxofre e manganês em menores quantidades. 

Também os materiais como o cobre metálico são empregados e sofrem processos 

corrosivos acarretando na formação de óxidos, como óxidos de cobre neste caso 

(MERÇON, 2011).  

Este tipo de processo tem como consequência a degradação das estruturas, 

podendo causar rupturas em tubulações ou tanques. Desta forma, a corrosão causa 

prejuízos em função da necessidade de troca dos equipamentos, além de poder 

causar danos para o meio ambiente. Isto porque, com o rompimento de tanques e 

tubulações ocorre o derramamento de produtos químicos que podem se deslocar até 

rios e essa água contaminada pode chegar à vegetação comprometendo-a 

(ROBERGE, 1999). 

O uso de combustíveis e biocombustíveis como gasolina, diesel, biodiesel e 

etanol, em veículos automotivos, acarreta no contato destes com os componentes 

metálicos que constituem o motor, além do tanque de armazenamento e tubulações. 

Ao entrar em contato com o combustível estes materiais também ficam suscetíveis à 

corrosão, pois nestes meios há a presença significativa de água que torna o 

processo corrosivo ainda mais severo (MATOS, 2013). 

Esse fenômeno se explica pelo processo eletroquímico da corrosão, que 

ocorre naturalmente sem a necessidade de aplicação de uma corrente elétrica 

externa. O metal entra em contato com o meio e de forma espontânea ocorre a 

diferença de potencial entre estes dois componentes, fazendo com que aconteça a 

reação eletroquímica, formando produtos de corrosão (PULLEN e SAEED, 2012). 

Com a oxidação do biodiesel, que pode ocorrer com a presença de umidade, 

de aquecimento, de oxigênio do ar ou ainda pela ação microbiológica, as 

propriedades do combustível podem ser alteradas (ALBUQUERQUE, 2013). 

A presença de água e de ácidos graxos no combustível também pode 
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culminar no processo de hidrólise, acarretando no aumento dos íons hidrogênio em 

solução que provocam a diminuição do pH do meio, promovendo um meio mais 

corrosivo (AQUINO, 2012). 

Os produtos destas reações modificam as propriedades iniciais do 

combustível, comprometendo a qualidade do mesmo e o desempenho das máquinas 

que venham a utilizá-lo (JAIN e SHARMA, 2011). 

A fim de proteger a superfície metálica contra os processos corrosivos, 

algumas técnicas são empregadas, tornando-o menos reativo, quase que inerte ao 

ataque, com o revestimento da peça com tinta, esmalte, óxido e outros metais. 

Isto se faz necessário também em função dos agentes agressivos presentes 

nos combustíveis e biocombustíveis. No biodiesel por exemplo, é possível encontrar 

impurezas no meio como resíduos de catalisador que não reagiu durante a reação 

de obtenção do biocombustível, bem com excesso do álcool empregado na reação, 

glicerina residual livre, sais de ácidos graxos, mono, di e triglicerídeos, etc. Tais 

resíduos são responsáveis por tornar os meios ainda mais agressivos e acelerar os 

processos corrosivos (FACCIO, 2005). 

Com relação aos combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o 

diesel, nota-se que, já na sua composição inicial encontram-se presentes os 

hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos, além de impurezas 

provenientes de compostos de enxofre (tiofenos, tióis, sulfetos), nitrogênio (pirrol, 

carbazol, indol, piridina, indolina, quinolina), oxigênio (ácido naftênico, cetona, éster, 

ácido carboxílico, fenol cresol) e metais (Cu, Mg, Zn, Al, Ni, Fe, Co), sendo os 

contaminantes metálicos os mais agravantes para os processos corrosivos do 

combustível (VALLE, 2003). 

A deposição de um metal mais nobre sobre o substrato metálico de aço 

carbono, por exemplo, é um método de proteção muito eficaz e vantajoso, visto que, 

além de proteger o substrato metálico contra a corrosão, ainda evita a necessidade 

de troca da peça, componente ou tanque por outro, o que seria muito mais oneroso 

(CUNHA, 2009). 

Um método muito empregado para a deposição de metais é a evaporação 

térmica, feita por meio da evaporação de um metal com baixo ponto de fusão (não 

refratário) em uma câmara de alto vácuo. O metal evaporado se deposita sobre o 
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substrato, realizando uma deposição física do vapor. Tal tecnologia vem sendo 

empregada na indústria de semicondutores e de outros componentes eletrônicos 

(KOSKINEN, 2014). 

O processo de eletrodeposição metálica consiste na formação de um sistema, 

empregando o metal que será protegido como eletrodo de trabalho e íons do metal a 

ser depositado em uma solução, formando um circuito de eletrólise. Os íons do 

metal mais nobre se eletrodepositam sobre a superfície do substrato metálico por 

uma reação de óxido redução, com aplicação de uma corrente. Neste sistema 

emprega-se também um eletrodo de referência e um contra-eletrodo para completar 

a célula eletroquímica (CUNHA, 2009). 

Ainda na eletrodeposição metálica, quando se recobre uma peça de ferro ou 

de aço carbono com zinco, constitui-se um processo denominado de galvanização, 

amplamente empregado na proteção de telas, portões, grades, componentes de 

veículos e construções civis (RUSSEL, 2004). 

Outra forma é a proteção catódica, que reverte a oxidação empregando um 

metal menos nobre como eletrodo de sacrifício. Emprega-se este eletrodo de 

sacrifício, que é colocado em contato com esse metal à ser protegido. Como esse 

metal menos nobre possui um potencial de oxidação maior, ele acaba sendo 

oxidado em seu lugar, fornecendo elétrons para quaisquer íons que venham a se 

formar, fazendo com que o íon volte ao seu estado metálico (RUSSEL, 2004). 

A proteção do metal pode ser feita ainda por meio do zarcão, que é uma tinta 

composta de uma suspensão oleosa de tetróxido de chumbo (Pb3O4), aderindo ao 

metal em função de se tratar de um óxido insolúvel. O metal protegido não possui 

mais contato com o ar atmosférico. Entretanto, essa proteção pode ser riscada ou 

desgastada, o que deixa o metal inferior exposto novamente, ocorrendo sua 

oxidação. Desta forma, esse tipo de proteção necessita de manutenções frequentes 

(BOSSARDI, 2007). 

Outros revestimentos empregados são os polímeros ou ainda as folhas de 

flandres, empregadas nas latas de alimentos, que se constituem por um material 

laminado de estanho, com a base de ferro e aço com baixo teor de carbono 

revestido com estanho. Porém, assim como no caso do zarcão, se a lata que possui 

esta proteção for amassada, o ferro e o estanho entram em contato com o alimento 
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do interior da mesma, fazendo com que ocorra a oxidação do ferro anteriormente 

protegido. 

A proteção do metal contra corrosão pode ser feita pelo uso de óxidos que 

revestem a peça e protegem pela impermeabilização ao oxigênio e a água. Algumas 

ligas metálicas são igualmente empregadas para este fim, como o aço inoxidável, 

constituído por uma liga metálica de 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel, e 

desta forma possui propriedades para evitar a corrosão. Isto porque os metais como 

o cromo e o níquel formam óxidos insolúveis, protegendo o metal contra o oxigênio e 

a água do ar atmosférico. Entretanto, a aplicação do aço inoxidável é limitada e cara, 

o que prejudica seu emprego com a finalidade de diminuição dos custos da 

manutenção dos equipamentos. 

A determinação da corrosão em meio de combustíveis em geral é realizada 

por meio de técnicas eletroquímicas, afim de se determinar a taxa de corrosão e o 

seu potencial de corrosão. Porém, para que este método seja aplicado são 

necessárias condutividades significativas, característica esta não presente nos 

combustíveis naturalmente, ou seja, a maioria dos combustíveis, devido sua baixa 

dissociação iônica, apresentam baixas condutividades e desta forma, os resultados 

obtidos com as medidas eletroquímicas tornam-se imprecisas (GALLINA, 2011). 

Os ensaios gravimétricos surgem como alternativa para as medidas 

eletroquímicas. Os ensaios de perda de massa, segundo a norma ASTM G31 

(2004), são em geral muito empregados em sistemas com altas resistividades. Isto 

porque se pode utilizar a variação da massa da amostra como parâmetro para se 

calcular a taxa de corrosão.  

A análise morfológica da amostra também contribui para a avaliação dos 

processos corrosivos ocorridos na mesma, sendo este tipo de averiguação realizado 

por meio de microscopia óptica ou microscopia eletrônica de varredura (TAN, 2011). 

Os testes de corrosividade exigidos pela ASTM D130 e pela ISO 2160 tem 

seu foco em combustíveis derivados de petróleo, não sendo adequado desta forma 

se avaliar a corrosão de biocombustíveis, como é o caso do biodiesel. Isto porque o 

teste se baseia na corrosividade provocada em uma chapa de cobre pela 

decomposição dos compostos de enxofre presentes nos combustíveis advindos do 

petróleo. Entretanto, em combustíveis de origem renovável estes compostos não 
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estão presentes, pois os biocombustíveis não possuem enxofre em sua composição. 

(ASTM D130, 2010 e ISO 2160, 1998). 

Desta forma, faz-se necessária uma análise que simule a exposição do 

combustível ao meio a longo prazo, obtendo dados sobre os processos corrosivos 

ocorridos e possibilitando a quantificação dos produtos de corrosão formados. Além 

disso, estes dados são fundamentais para se avaliar o desempenho do metal para 

empregá-lo como componente em motores, determinando sua resistência à 

corrosão, permitindo selecionar os metais mais adequados para cada combustível. 

(TAN, 2011 e SUSUKI, 2007). 

A aplicação da metodologia indireta para determinação da corrosão em 

combustíveis se baseia na imersão da amostra metálica no combustível de estudo e 

posterior imersão em um eletrólito forte. O comparativo é feito pela análise de uma 

mesma amostra não imersa, determinando assim a resistência à corrosão do 

material. (MATOS, 2013). 

Nota-se assim a importância de se avaliar a compatibilidade do combustível e 

do biocombustível com os diferentes materiais com os quais ficará em contato, 

sejam metálicos ou poliméricos. É importante lembrar que a composição do 

combustível influencia diretamente na resistência à corrosão dos metais com os 

quais ele entrará em contato (MARU et al., 2009). 

Também se deve levar em consideração o fato de micro-organismos estarem 

presentes neste meio, sendo participantes ativos de processos corrosivos. Estes, 

modificam a área em que encontram-se em contato o metal e a solução de forma a 

acelerar, induzir ou inibir os processos que controlam a reação de corrosão 

(AQUINO, 2012). 

Dentre as bactérias relacionadas aos processos de corrosão destaca-se o 

gênero Thiobacillus, micro-organismos aeróbicos que utilizam o dióxido de carbono 

como principal fonte de carbono. Uma espécie deste gênero, o Thiobacillus 

thioxidans, possui a propriedade de oxidar 31 g de enxofre por grama de carbono, 

fazendo com que o pH do meio chegue a valores muito ácidos, próximos a 0,5, 

devido a formação de ácido sulfúrico. Desta forma, o meio torna-se altamente 

agressivo para superfícies metálicas (VIDELA, 2003). 

O Thiobacillus ferrooxidans, ainda conforme Videla (2003), é responsável por 
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processos corrosivos, no caso de substratos ferrosos. As bactérias a ele 

relacionadas possuem a capacidade de oxidar compostos inorgânicos de íons 

ferrosos, além de obterem energia da oxidação do tiossulfato.  

Bactérias redutoras de sulfatos empregam uma fonte de carbono orgânica 

para a obtenção da energia necessária para a redução do íon sulfato. 

Consequentemente ocorre a liberação de sulfetos, bissulfetos e hidrogênio sulfetado 

para o meio, que participam da corrosão anaeróbica do ferro (JESUS, 2011). 

O gênero Desulfovibrio, que emprega a oxidação do hidrogênio como fonte de 

energia, devido à presença da hidrogenase, foi relacionado a primeira interpretação 

eletroquímica de um caso de biocorrosão mencionado na literatura por von 

Wolzogen Kühr, em 1934. Na Teoria de Despolarização Catódica, proposta neste 

estudo, o mecanismo da corrosão anaeróbica do ferro pelas bactérias redutoras de 

sulfato se dá em função da oxidação do hidrogênio, gerado durante o processo de 

corrosão (WOLZOGEN e FLUGT, 1961). 

Já as bactérias oxidantes de ferro possuem a propriedade de oxidar o ferro ao 

íon ferroso e ferro ao íon férrico. Dentre as bactérias relacionadas com os processos 

corrosivos do ferro, vale destacar os gêneros Gallionella e Siderophacus. A espécie 

Gallionella ferruginea apresenta bainhas constituídas por hidróxido de ferro, que se 

dissolvem em ácidos fortes e com o seu desprendimento acarretam no aumento dos 

sólidos em suspensão do meio. Também as bactérias da família Caulobacteriaceae 

são conhecidas pela presença em tubulações hidráulicas e sua forte ação corrosiva, 

capaz de obstruir as instalações (FORTIN e LANGLEY, 2005). 

Cabe ainda citar a bactéria Escherichia coli (E. coli), facilmente encontrada 

em diversos ambientes. Esta bactéria possui a propriedade de colonizar em 

situações diferenciadas, mesmo em meios com baixa concentração de aminoácidos 

(MORAES, 2009). 

A E. coli também tem a facilidade de se proliferar em ambientes com pH 

próximos da neutralidade e com temperaturas entre 33 e 38ºC, condições estas 

como de tubulações ou estações de tratamento de água e saneamento básico. Esta 

bactéria contribui para a degradação das ligas metálicas das tubulações pelo 

processo de corrosão microbiológica, comprometendo-a com a formação de um 

biofilme em sua superfície (MORAES, 2009).  
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O presente trabalho propõe a aplicação de um método para avaliação da 

corrosão em biodiesel B100 e diesel S10, empregando uma metodologia quantitativa 

indireta, sendo estes combustíveis também avaliados com a inoculação da bactéria 

E. Coli, sob a mesma metodologia. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Aplicar um método indireto para determinação da corrosão e da biocorrosão 

de substratos metálicos em biodiesel B100 e diesel S10. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Aplicar um método indireto para determinação da corrosão e da biocorrosão do 

cobre em biodiesel B100 e diesel S10; 

 

2. Aplicar um método indireto para determinação da corrosão e da biocorrosão do 

aço carbono SAE 1045 em biodiesel B100 e diesel S10; 

 

3. Aplicar um método indireto para determinação em biodiesel B100 e diesel S10 da 

corrosão e da biocorrosão do aço carbono SAE 1045 revestido com cobre 

eletrodepositado. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Corrosão e os Combustíveis 

 

Com toda a atenção voltada para a conservação do meio ambiente 

atualmente, o emprego de óleos vegetais e gorduras animais para a preparação de 

biodiesel tem sido de grande interesse, além de o aumento nos preços do petróleo 

bruto e da sua limitação ter ajudado na valorização deste biocombustível 

(GERHARD et al., 2006). 

Quando o biodiesel atende as especificações de qualidade estabelecidas pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), fica garantido que o mesmo pode ser 

empregado em motores diesel. Porém, com o passar do tempo e o contato deste 

combustível com os componentes metálicos do motor, as propriedades do biodiesel 

podem ser alteradas (PULLEN e SAEED, 2012). 

As alterações nas propriedades originais do combustível podem acontecer de 

diferentes formas, entre estas se destacam: a decomposição térmica devido ao 

superaquecimento, oxidação pelo contato com o oxigênio do ar atmosférico, ação 

microbiológica ou ainda por meio da hidrólise devido à presença de umidade 

excessiva (PULLEN e SAEED, 2012). 

A corrosividade do biodiesel pode ser ainda agravada caso o mesmo possua 

resíduos de água ou ácidos graxos, provenientes do processo de transesterificação 

para sua obtenção. Tais compostos interferem na estabilidade oxidativa do 

combustível culminando em processos de auto oxidação do biodiesel. As 

propriedades iniciais do biocombustível são alteradas, aumentando a tendência de 

corrosão dos componentes dos motores automotivos (FAZAL et al., 2010). 

Para que o armazenamento do biodiesel seja efetivamente seguro e garanta 

que não ocorra sua degradação é necessário o controle de temperatura de 

armazenamento, a compatibilidade com os materiais metálicos e o controle de 

contaminação microbiológica, a quantidade de água presente no meio e a 

estabilidade oxidativa deste combustível (LEUNG et al, 2010). 

Em função do meio em que o material metálico encontra-se em contato 

podem ocorrer distintas formas de corrosão. Tal situação pode ser observada no 
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caso de tanques de armazenamento de combustíveis, pois estes são 

confeccionados de matéria prima metálica e estão em contato com o solo, e 

agregado ainda a este, encontra-se o contato com o combustível armazenado no 

tanque.  

Ainda se tratando da corrosão envolvendo combustíveis, de acordo com 

Matos (2013 p.22): 

 

“O solo como agente corrosivo deve ser considerado principalmente no uso de 

combustíveis devido à grande extensão de tubulações enterradas como 

oleodutos e gasodutos e à grande quantidade de tanques de armazenamento 

enterrados para a estocagem de combustíveis. A corrosão em tanques pode 

ocasionar perfurações que provocam vazamentos, contaminando o solo, 

lençóis freáticos e o próprio combustível.” 

 

Os processos de corrosão também podem ocorrer em função do contato do 

metal com a água e o solo. Os agentes contaminantes presentes na água são 

responsáveis por ataques corrosivos aos metais, sendo estes: sais dissolvidos, em 

geral cloretos, carbonatos e bicarbonatos; ou gases dissolvidos, como oxigênio, 

óxidos de enxofre, amônia e cloro. Além disto, pode ocorrer ainda a presença de 

sólidos suspensos e bactérias que tornam o meio ainda mais agressivo para o metal 

(MATOS, 2013). 

A presença de água nos tanques de armazenamento de combustíveis pode 

contribuir para processos corrosivos em biodiesel. Isto porque a água pode sofrer 

hidrólise, acarretando no aumento da condutividade do meio, promovendo a 

corrosão microbiológica. Ainda, com o acúmulo da água formam-se regiões que 

desencadeiam a corrosão microbiológica (GENTIL, 2003). 

Além da corrosão em si, a presença de micro-organismos pode ainda 

acarretar em outros problemas, como deterioração dos materiais em contato com os 

micro-organismos, formação de produtos tóxicos e também, no caso do crescimento 

biológico, o entupimento das tubulações, sendo esse entupimento também 

ocasionado pelos compostos resultantes da corrosão em estado avançado 

(JAVAHERDASHTI, 2008). 

No caso do aço carbono ocorre a formação de óxidos de ferro, em maior 
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percentagem, além de silício, enxofre e manganês em menores quantidades. Já 

para o caso de materiais metálicos constituídos de apenas um componente, como o 

cobre metálico por exemplo, ocorre a formação de óxidos de cobre (ROBERGE, 

1999). 

Este tipo de processo tem como consequência a degradação das estruturas, 

podendo causar rupturas em tubulações ou tanques. Desta forma, a corrosão causa 

prejuízos em função da necessidade de troca dos equipamentos, além de poder 

causar danos para o meio ambiente. Isto porque, com o rompimento de tanques e 

tubulações ocorre o derramamento de produtos químicos que podem se deslocar até 

rios, contaminando a vegetação e comprometendo totalmente a qualidade da água 

do curso que venha a contaminar (MERÇON, 2011). 

Analisando pelo lado monetário, segundo Uhlig e Revie (1985) os custos em 

função de substituições e demais problemas em função da corrosão comprometem 

de 3 a 5% do produto interno bruto (PIB) de um país, sendo as perdas 

contabilizadas distribuídas em reposição de peças corroídas, perdas de produtos, 

diminuição da eficiência do processo e contaminação do produto final pelos produtos 

de corrosão.  

Apesar dos grandes riscos possíveis devido à corrosão, o comportamento dos 

biocombustíveis como meio de corrosão não é totalmente compreendido e a 

determinação da corrosão é realizada de forma qualitativa, sem a quantificação que 

seria essencial para maiores esclarecimentos e posteriormente desenvolvimento de 

técnicas para seu controle (HU et al., 2012). 

Os motores dos automóveis são confeccionados de acordo com o 

combustível que será empregado e com cada etapa do processo, já que este ocorre 

sob variadas temperaturas e pressões. Assim sendo, desde a alimentação até a 

exaustão, passando pela combustão, fabricam-se peças com o material mais 

adequado para cada função, buscando o correto funcionamento e o melhor 

desempenho do motor (HASEEB et al., 2011). 

Jones (1996) ressalta que para se realizarem melhorias nos processos e 

produtos deve-se deter o conhecimento sobre os processos ocorridos e sobre 

técnicas que permitem avaliar e monitorar os parâmetros da reação ocorrida no 

processo corrosivo.  
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Atualmente, técnicas como a espectroscopia de impedância eletroquímica e a 

polarização, sendo esta última anódica ou catódica, vêm sendo empregadas no 

monitoramento dos processos corrosivos. Tais metodologias também são 

empregadas para o desenvolvimento de novos revestimentos que possibilitem 

protelar a corrosão em peças metálicas dos motores e nos tanques de 

armazenamento do combustível (MATOS, 2013). 

Devido a esta necessidade de resistência a variadas situações são 

empregadas matérias primas diversificadas para a confecção do motor, dentre elas 

as fibras e chapas de cobre. O emprego do cobre se faz necessário pelo fato deste 

metal se mostrar mais resistente a corrosão frente ao diesel, sendo utilizado na 

confecção de pistões e no sistema de armazenamento dos automóveis (AMBROZIN 

et al., 2009). 

Também são empregadas ligas de ferro como de aço carbono, nos 

compartimentos de armazenamento e no sistema de exaustão, e aço inoxidável no 

armazenamento de combustíveis dos veículos. A substituição do aço carbono pelo 

aço inoxidável já está sendo realizada nas montadoras em alguns componentes 

devido sua propriedade de maior resistência à corrosão, dentre outras vantagens 

(NOCKERT et al., 2012; GALLINA et al., 2010). 

 

3.2. Cobre  

 

Para se avaliar a corrosividade ao cobre em combustíveis petrolíferos 

emprega-se a norma da ABNT 14359, que estabelece o método de determinação da 

corrosão do cobre em gasolina de aviação, combustível para turbina de avião, 

gasolina automotiva, gasolina natural, querosene, óleo diesel, óleo combustível 

destilado, óleos lubrificantes, solventes de limpeza, entre outros hidrocarbonetos 

cuja pressão de vapor seja menor do que 124 kPa a 37,8oC. Este procedimento se 

baseia em uma lâmina de cobre polida, a qual é imersa em um volume de amostra 

especificado e aquecida sob condições de temperatura e tempo característicos da 

classe do produto que está sendo analisado. Posteriormente a lâmina de cobre é 

removida, lavada e comparada com os padrões ASTM de corrosão (ASTM D130, 

2010). 
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Porém, como pode ser observado, a norma ABNT 14359 é voltada apenas 

para combustíveis de origem fóssil, e desta forma, como os biocombustíveis 

apresentam composição muito diferenciada destes, a mesma pode não se aplicar 

corretamente para a determinação da sua corrosão. Outra observação importante é 

que os resultados que serão obtidos dependem da avaliação visual e comparativa 

entre a amostra em teste e os padrões ASTM, e esta comparação está sujeita ao 

erro operacional, visto que cada pessoa pode visualizar a coloração da amostra de 

uma forma diferente e acabar por julgar a corrosão ocorrida erroneamente.  

Knothe e Dunn (2003) avaliaram a influência de alguns metais como cobre, 

ferro e níquel em ensaios de estabilidade oxidativa de oleato de metila. Como 

resultado notou-se que o cobre apresentou o maior efeito catalítico, seguido do ferro 

e então do níquel. Esta conclusão se deu pelo fato de pequenas e grandes massas 

de metal obterem a mesma influência no teste de estabilidade oxidativa, porém, os 

valores do tempo de indução dependeram do tamanho de suas partículas, visto que, 

quanto maior a granulometria, maior era o tempo de indução da amostra. 

Focando na estabilidade oxidativa do biodiesel, a interferência do antioxidante TBHQ 

(terc-butil-hidroquinona) foi avaliada, bem como o caráter corrosivo do biodiesel ao 

cobre. De acordo com os testes realizados, a exposição ao cobre, sem a presença 

do antioxidante, culminou na degradação do biocombustível devido a um processo 

corrosivo intenso do metal. Com o emprego do antioxidante o processo corrosivo 

observado foi menor de maneira considerável, entretanto o antioxidante foi 

consumido durante o processo corrosivo no biodiesel. Além disso, a adição do 

antioxidante não impediu nem o processo corrosivo nem o de auto-oxidação do 

biodiesel, processos estes acelerados pela presença do cobre no biocombustível 

(ALMEIDA et al., 2011). 

A estabilidade oxidativa do biodiesel foi estudada por meio do teste de 

imersão com dois diferentes substratos metálicos (cobre e latão). Como resultado 

obteve-se que a aceleração do processo oxidativo do biodiesel está diretamente 

ligada a presença de metais e a alta temperatura do meio. Destacou-se também que 

o grau de degradação do biodiesel não possui relação direta com a sua capacidade 

corrosiva, visto que os testes realizados são de curta duração e o biodiesel será 

submetido a longos períodos e diferentes condições de estocagem (AQUINO, 2012). 
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Avaliou-se também em outro estudo o efeito dos metais de transição do grupo 

IV na estabilidade oxidativa do biodiesel. O intuito foi de verificar a influência de 

cloretos ou nitratos de vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e 

zinco, dissolvidos em metanol anidro, na redução do tempo de indução, de acordo 

com a metodologia Rancimat. Observou-se que, em todos os metais testados 

ocorreu a degradação das amostras de biodiesel, mas com formas de atuação 

variadas. O níquel teve uma baixa atividade catalítica, sendo que na concentração 

de 100 mg.kg-1, ocorreu a redução de 34% do tempo de indução da amostra de 

biodiesel de soja. Já o cromo, na concentração de 1mg.kg-1, reduziu em 83% o 

tempo de indução do mesmo combustível (SIMON et al., 2007). 

O tempo de indução do biodiesel foi estudado em função da presença de 

contaminantes metálicos, verificando que os metais cobre, cobalto, ferro, manganês 

e níquel possuem efeito catalítico, diminuindo o tempo de indução do combustível, 

sendo que o cobre se mostrou com a maior capacidade catalítica. Já o ferro 

apresentou a menor capacidade catalítica dentre os metais avaliados (JAIN e 

SHARMA, 2011). 

 

3.3. Aço Carbono 

 

Diferentes substratos metálicos são empregados em automóveis, valendo o 

destaque para o aço carbono que é empregado em tanques e chapas, com ou sem 

revestimento, sendo esse revestimento de materiais variados, desde ligas zinco-

ferro, zinco-alumínio, zinco-níquel, até o próprio zinco, alumínio, cobre, chumbo e 

estanho (SUSUKI, 2007). 

Já para os sistemas injetores são empregados materiais diferentes, mas que, 

assim como o aço carbono possuem um bom custo-benefício, dentre eles destacam-

se o aço galvanizado e o aço inoxidável (HASEEB et al., 2011). 

O aço carbono, quando em contato com o biodiesel, sofre alterações em sua 

morfologia pois, de acordo com estudos já realizados, com o passar do tempo de 

imersão deste metal no combustível há perda de massa da chapa, além de que, 

quanto maior a concentração de impurezas no biodiesel, maiores são os efeitos do 

processo corrosivo no substrato metálico que nele está submerso (MARU et al., 
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2009; NOCKERT et al., 2012). 

Aços constituintes de tanques podem ainda ser corroídos por diesel 

degradado por bactérias. Segundo Mohanan et al., (2005), devido ao fato de o diesel 

possuir compostos de enxofre pode ocorrer a corrosão microbiológica, causando a 

degradação microbiana do diesel e consequentemente a alteração de suas 

propriedades. 

Este tipo de degradação microbiana dos combustíveis fósseis se constitui 

como a principal razão da corrosão dos gasodutos, além de alterar a qualidade dos 

combustíveis e causar prejuízos, comprometendo o transporte e a estocagem do 

combustível. Dentre os principais micro-organismos associados a este tipo de 

corrosão encontram-se as bactérias anaeróbicas redutoras de sulfato, as bactérias 

aeróbicas e os fungos (RAJASEKAR et al., 2007; MARUTHAMUTHU et al., 2005). 

 

3.4. Técnicas de Proteção 

 

O recobrimento de peças metálicas aumenta a resistência à corrosão de 

substratos metálicos, além de estes serem menos desgastadas, podendo assim 

empregar as peças recobertas em motores para ampliar sua vida útil.  Em especial 

as ligas de alumínio e magnésio já largamente empregadas no ramo automotivo 

ganham resistência quando recobertas utilizando estas novas tecnologias 

(BARBEZAT, 2006). 

O cobre é um metal de fundamental importância, sendo utilizado na 

confecção de moedas de diversos países, monumentos, ligas, utensílios, canos, 

banhos, fiação elétrica, entre outros, devido suas características físicas e químicas. 

Entretanto, o recobrimento de metais ganha lugar de destaque devido à diversidade 

de acabamentos desta técnica, pois seu emprego se estende desde a proteção do 

metal base contra corrosão, como no caso de peças automotivas e industriais, até a 

decoração, sendo utilizado no banho de peças grandes e pequenas, a fim de 

melhorá-las esteticamente (BOER, 1960). 

O estudo dos métodos de aplicação de uma camada protetora sobre o aço 

carbono é de fundamental importância devido ao fato desta liga metálica ser a mais 

largamente utilizada no meio industrial, possuindo ótimas propriedades mecânicas e 
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baixo custo. O aço carbono contém, além do ferro, entre 0,05% e 2% em massa de 

carbono, e menores quantidade de manganês, enxofre e fósforo, podendo também 

conter alumínio, cobre e silício. Com esta composição e levando em consideração 

que possui uma percentagem grande de ferro, o aço carbono sofre grandes 

prejuízos frente à corrosão (BOSSARDI, 2007). 

Como revestimento pode ser destacado o uso de recobrimento com níquel-

cromo-alumínio-ítrio de partes dos motores diesel com o aumento da resistência à 

corrosão (KVERNES e FARTUM, 1978). 

Em outro estudo avaliou-se o emprego de uma liga de ferro-carbono-níquel-

cromo-cobre-vanádio-boro para o recobrimento de peças em motores diesel. Notou-

se que a liga aumentou a resistência à corrosão e ao desgaste dos cilindros do 

automóvel quando foi empregada para o recobrimento das peças (UOZATO et al., 

2005). 

  Independente do meio em que se encontra, segundo Bossardi (2007 p.5): 

 

O contato direto com a atmosfera ou qualquer outro meio contendo 

oxigênio, água ou umidade, produz no aço carbono uma forma de 

corrosão generalizada (vulgarmente chamada de ferrugem), com a 

formação de camadas de óxidos. A ferrugem é um tanto mais intensa 

quando mais elevados forem à umidade e a temperatura, podendo 

ainda ser acelerada pela presença de agentes poluidores (cloretos, 

SO2 e SO3, principalmente).  

 

Com isto, faz-se necessário um pré-tratamento de qualidade, proporcionando 

a limpeza adequada do substrato que irá receber a camada depositada, desta forma 

os revestimentos serão bastante aderentes, pois a peça estará decapada e isenta de 

gorduras (PECEQUILO e PANOSSIAN, 2010). 

O recobrimento de peças metálicas e não metálicas com um metal condutor 

caracteriza a eletrodeposição metálica, sendo esta realizada por meio da migração 

de partículas carregadas eletricamente em solução aquosa iônica com o auxílio de 

uma fonte externa de corrente elétrica. Tal método constitui uma ferramenta 

importante para a indústria, pois impede a deterioração de peças devido à corrosão 

ou ataque de bactérias; obtêm-se revestimentos metálicos com propriedades físicas 
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e químicas adequadas as mais diversas aplicações; e também são utilizados para 

fins decorativos, alterando e melhorando a aparência da peça (PECEQUILO e 

PANOSSIAN, 2010; MARIKKANNU et al., 2008). 

Na eletrodeposição metálica ocorre com a redução eletrolítica de um íon 

metálico sobre a superfície de um substrato, sendo este por sua vez de natureza 

metálica ou simplesmente condutora. Ocorre pela ação de uma corrente elétrica 

aplicada que proporciona a migração de íons do metal de interesse em solução 

aquosa e sua função está em proteger o substrato contra a corrosão, além de 

melhorar esteticamente a peça e agregá-la maior valor (BOSSARDI, 2007). 

De acordo com Rossi et al., (2007, p.1128), o comprometimento tão agravado 

das peças se deve ao fato de que “Os processos reacionais que geram a corrosão 

são geralmente espontâneos e transformam, constantemente, as características 

físicas e químicas de materiais metálicos e não metálicos, interferindo, 

consequentemente, em sua estrutura, durabilidade e desempenho”. 

Em meio a estas dificuldades, a eletrodeposição do cobre sobre o substrato 

de aço carbono aparece como grande facilitadora, pois promove uma proteção 

eficiente, melhora o aspecto do material e torna-o muito menos reativo com os mais 

variados meios em que possa estar em contato, seja em indústrias com atmosfera 

de pH alterado ou em tanques e tubulações contendo materiais que ataquem e 

reajam com metais.  

Pecequilo e Panossian (2010) abordaram a eletrodeposição de cobre 

empregando o ácido 1-hidroxietano-1,1-difosfônico (HEDP) como ligante (L), por 

meio da medição do potencial de circuito aberto. Quando os resultados obtidos 

foram comparados com os cálculos teóricos, indicou-se a formação de outros 

complexos além do CuL-2 (sendo L neste caso o ligante HEDP), citado na literatura 

consultada. A hipótese da formação de CuL2
-6 foi levantada. 

Já o efeito da concentração do carbonato na eletrodeposição de cobre sobre 

discos de aço carbono foi estudado por Silva et al. (2008), mostrando que, em 

baixas concentrações de carbonato a camada de cobre eletrodepositada se mostrou 

mais aderente e homogênea, além de aumentar as eficiências catódicas e anódicas 

do processo. Com o aumento da concentração do carbonato a aderência do 

depósito de cobre foi comprometida, além de causar um crescimento na porosidade 
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do depósito, tornando a superfície do metal mais irregular e produzindo um depósito 

desuniforme e sem brilho. 

 

3.5. Determinação da Corrosão em Combustíveis  

 

De acordo com a ANP, os biocombustíveis são definidos como “...derivados 

de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis 

derivados de petróleo e gás natural em motores à combustão ou em outro tipo de 

geração de energia” (ANP, 2010). 

Conforme a Resolução nº 6/2009 do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), desde o ano de 2010 todo o óleo diesel comercializado no Brasil 

começou a conter um percentual de 5% de biodiesel em sua composição. Este 

percentual foi elevado do percentual anterior de 4% e continua sendo aumentado, 

demonstrando assim a importância de se garantir a boa qualidade do biodiesel 

(ANP, 2011). 

As especificações brasileiras, instituídas pela ANP, são similares ao padrão 

de qualidade dos Estados Unidos e da União Europeia, sendo também usados como 

referência para outros padrões. Entretanto, algumas adaptações tiveram de ser 

realizadas em função das matérias primas dos combustíveis do Brasil serem muito 

diferentes das matérias primas dos países de referência (KNOTHE, 2005). 

No Brasil, devido ao clima tropical e a grande diversidade da flora, existem 

variadas fontes para a preparação de biocombustíveis. Até então, dentre os 

biocombustíveis líquidos o etanol, proveniente da cana-de-açúcar e o biodiesel, 

obtido de gorduras animais e óleos vegetais, estão em maior escala de produção. 

Isto pode ser notado pelo fato de 18% dos combustíveis consumidos no país serem 

de origem renovável, sendo esse percentual crescente a cada ano (GAUER, 2012). 

O biodiesel, ainda de acordo com a ANP, conforme sua composição química 

é definido como um “combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de 

cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais” (ANP, 2008). 

Este biocombustível pode ser produzido a partir de qualquer material graxo advindo 

de óleos vegetais e gorduras animais, sendo empregado para sua conversão o 

processo de transesterificação, em maior escala, ou ainda micro emulsões e o 
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craqueamento térmico (MA e HANNA, 1999). 

A transesterificação tem se mostrado como o método para a obtenção do 

biodiesel mais promissor. O processo se baseia na reação entre um material graxo e 

um álcool de cadeia curta, como por exemplo, o metanol ou o etanol, formando 

mono-alquil ésteres e glicerol. Como em outros processos semelhantes a este, o 

álcool é colocado em excesso para que a reação se desloque no sentido da 

formação dos produtos, visto que a reação de obtenção do biodiesel possui a 

característica de ser reversível (PINTO et al., 2005). 

Entretanto, em contraposição aos combustíveis fósseis, que mantém suas 

características durante o período de armazenamento, o biodiesel sofre com a 

degradação acelerada. Dentre os fatores que influenciam nesta degradação 

encontram-se o ar, a temperatura, a umidade, metais catalisadores e radiação solar, 

sendo a exposição ao ar atmosférico a mais severa dentre as citadas e de difícil 

solução (MEHER et al., 2006). 

A corrosividade do biodiesel também é influenciada pelos materiais 

empregados como sua matéria prima, sejam de origem animal ou vegetal. Isso 

ocorre pelas diferenças na composição química e pelo grau de insaturações, que 

acabam acarretando nos processos de degradação e formação de produtos 

corrosivos (KAUL et al., 2007). 

A Associação Brasileira de Corrosão (ABRACO) estabelece para a avaliação 

da corrosão metálica pelos combustíveis as seguintes normas: NBR 8265/1983, 

NBR 8645/1984, NBR 8756/1984 e NBR 10517/1988. Porém, além das normas 

supracitadas, os testes de imersão são muito empregados para este tipo de análise, 

sendo citadas as normas ASTM G31 e SAE JI747 em muitos trabalhos (AMBROZIN 

et al., 2009). 

Gallina (2011) demonstra que a análise da corrosão em meio de combustíveis 

por meio de técnicas eletroquímicas permite a obtenção de parâmetros importantes, 

como a taxa de corrosão e o potencial de corrosão do processo ocorrido.  

Os combustíveis possuem baixas condutividades devido à baixa dissociação 

iônica de compostos orgânicos e, por isso, a utilização dos métodos eletroquímicos 

fica restrita, visto a necessidade de condutividades significativas para a obtenção de 

resultados confiáveis. Como alternativa surgem os ensaios gravimétricos, sendo 
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estes últimos amplamente empregados em sistemas com altas resistividades. 

(MATOS, 2013). 

Nos estudos com ensaios de perda de massa, a variação da massa da 

amostra metálica é utilizada para se determinar a taxa de corrosão do material em 

estudo. Outra metodologia empregada é a análise da aparência da amostra por 

microscopia eletrônica de varredura ou por microscopia óptica. A morfologia da 

superfície é capaz de elucidar se o metal sofreu processos corrosivos e qual a 

intensidade destes. Porém, além de serem resultados qualitativos e não 

possibilitarem a quantificação do processo corrosivo ocorrido e por consequência 

das perdas (TAN, 2011). 

Para se selecionar o material a ser empregado em um componente 

automotivo, ou ainda o processo para proteção do mesmo, faz-se necessária a 

determinação dos parâmetros referentes à corrosão do metal, possibilitando a 

análise do seu desempenho em componentes automobilísticos, bem como as 

melhores situações para emprega-lo (SUSUKI, 2007). 

A norma ASTM D130 é a responsável pela determinação qualitativa do 

processo corrosivo no metal em meio de combustíveis, mais especificamente de 

combustíveis fósseis e do metal cobre. Por meio desta metodologia comparam-se os 

corpos de prova, das amostras em análise submetidas ao meio de estudo, com 

parâmetros visuais constituídos de placas de cobre metálico com diferentes níveis 

de oxidação, para a avaliação do grau e tipo de corrosão existente na amostra. 

Entretanto, vale lembrar que este tipo de análise é apenas visual e qualitativa, sem 

nenhuma mensuração das perdas de massa ocorridas na amostra, bem como dos 

processos corrosivos ocorridos (ASTM D130). 

Outro ponto determinante é que os testes de corrosividade exigidos pela 

ASTM D130 tem seu foco em combustíveis derivados de petróleo, não sendo 

adequado, desta forma para avaliar a corrosão de biocombustíveis, como é o caso 

do biodiesel, pois o teste se baseia na corrosão provocada em uma chapa de cobre 

pela decomposição dos compostos de enxofre presentes nos combustíveis advindos 

do petróleo. Entretanto, em combustíveis de origem renovável estes compostos não 

estão presentes, pois os biocombustíveis não possuem enxofre em sua composição 

(ASTM D130, 2010). 
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Baseado na ASTM D 665, desenvolveu-se um método para análise da 

corrosão em função da presença de compostos oxigenados na gasolina. Mesmo 

assim, técnicas eletroquímicas como polarização potenciodinâmica e espectroscopia 

de impedância eletroquímica também surgem como alternativa (KLOKOVA et al., 

2005). 

Isto pode ser notado no estudo de Nie et al. (2007), em que se avaliaram a 

corrosão de duas ligas de alumínio, sendo estas Al 6061 e A1 319. As amostras 

foram analisadas por meio da polarização potenciodinâmica cíclica, com e sem 

recobrimento de aço carbono 304 e de ferro, e foram submetidas a sistemas de 

etanol-gasolina. Como resultado apenas a liga A1 319 não foi compatível com a 

mistura de combustíveis, sendo que as demais amostras demonstraram resistência 

à corrosão. Também se determinou que a taxa de desgaste de um aço é 

proporcional a sua taxa de corrosão e que esta atinge seu valor máximo quando em 

contato com o combustível quando este contém 20% de etanol. 

Em outra análise houve o desenvolvimento de um sistema de medida da 

corrosão semiquantitativo. Empregou-se uma liga de alumínio em composições 

binárias e ternárias de álcoois e blendas gasolina-etanol. Notou-se como ponto 

crítico para a corrosão das ligas de alumínio a temperatura, em especial a 

temperatura de ebulição das misturas (BOTHA et al., 1998). 

Villela et al. (1999) estudaram o efeito corrosivo de misturas de etanol e diesel 

sobre materiais constituintes dos motores diesel e de tanques de armazenamento. 

Foram realizados ensaios de imersão e como resultado apenas as ligas de cobre 

apresentaram corrosão superficial. Na presença de composições de 10% de etanol e 

90% de diesel, com temperaturas de 130ºC, ligas de alumínio sofreram corrosão 

química. 

Trabalhos sobre a corrosão metálica empregando diesel como combustível 

mostram que o metal deve ser exposto durante um longo período para que um 

processo corrosivo possa ser observado em amostras de aço de baixo carbono 

(WHEAT e THAKAR, 2003). 
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3.6. Determinação da Corrosão em Combustíveis de Maneira Indireta 

 

A determinação da corrosão em combustíveis de maneira indireta consiste na 

imersão do metal de interesse no combustível ou biocombustível de estudo e 

posterior imersão do metal em um eletrólito forte, como cloreto de sódio, em solução 

aquosa. Ela se baseia em técnicas eletroquímicas, sendo estas: polarização 

potenciodinâmica anódica, espectroscopia de impedância eletroquímica e potencial 

de circuito aberto. Desta forma, torna-se possível a determinação eletroquímica dos 

parâmetros corrosivos como a taxa de corrosão, o potencial de corrosão e a 

resistência de polarização (BANCZEK et al., 2013).  

Dentre as características dos metais, destaca-se a propriedade que alguns 

deles tem de se passivar em meio de combustíveis. Empregando a metodologia 

indireta e submetendo esse metal a um meio de um eletrólito forte, a passividade 

será mantida e taxas de corrosão menores serão obtidas quando comparado com o 

metal não imerso no combustível. O contrário também é verdadeiro, visto que metais 

que não se passivam serão atacados pelo combustível e taxas maiores de corrosão 

serão visualizadas quando empregada a metodologia indireta (MATOS, 2013). 

Para que a formação da camada passiva seja avaliada por meio da 

metodologia indireta o metal é imerso no combustível ou biocombustível pelo 

período de dois meses, sendo posteriormente imerso em um eletrólito forte, em meio 

aquoso, para análise empregando as medidas eletroquímicas supracitadas (MATOS, 

2013). 

Em um estudo aprofundado, utilizaram-se técnicas de polarização 

potenciodinâmica, resistência à polarização linear e espectroscopia de impedância 

eletroquímica com o intuito de se avaliar a eficiência de inibidores de corrosão em 

uma amostra de diesel com 3% de cloreto de sódio em sua composição. A 

imidazolina de amidoetila se mostrou como o inibidor de corrosão mais eficiente 

entre os estudados para a situação analisada (VILLAMIZAR, 2007).  

A corrosão do aço carbono em meio de diesel também foi estudada por 

Casales et al. (2003) empregando técnicas de polarização potenciodinâmica e 

espectroscopia de impedância eletroquímica. A corrosão foi avaliada em função da 

variação da concentração de água presente no meio do combustível. Desta forma, 
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concluiu-se que a taxa de corrosão aumenta com o aumento da concentração de 

água, atingindo seu máximo entre 30% e 40% de água no meio. 

Um estudo sobre a cinética da oxidação do biodiesel também foi proposto por 

meio de medidas indiretas da condutividade, obtidas através do teste de oxidação 

acelerada. Desta forma, foi possível a avaliação dos parâmetros que contribuíram 

para a deterioração do biodiesel, além de que possibilitou identificar a real influência 

do metal nos parâmetros cinéticos da corrosão ocorrida (GALLINA, 2011). 

Lowinsohn et al. (2006) estudaram por meio da técnica de fotolitografia a 

produção de arranjos microeletrodos para ensaios de corrosão. A fotolitografia foi 

empregada com o intuito de marcar os microeletrodos na placa empregada. O 

sistema de microeletrodos foi utilizado para realização de medidas amperométricas 

indiretas de iodo com volumes pequenos. Como resultado obteve-se que o arranjo 

de microeletrodos produz correntes muito mais elevadas do que os eletrodos 

unitários. Desta forma, possibilita-se a eliminação de instrumentos empregados para 

amplificar o sinal e minimizar as interferências eletrônicas.  

 

3.7. Corrosão Microbiológica 

 

A corrosão microbiológica, de acordo com Moraes (2009), é definida como o 

processo de deterioração de um metal em função da atividade biológica de micro-

organismos vivos. Na interface metal/micro-organismo/solução ocorre à reação de 

oxidação que pode ser ainda inibida ou catalisada pela presença do biofilme.  

Com a adesão de micro-organismos na superfície metálica a corrosão 

localizada é acelerada devido à criação de regiões com aeração diferencial. Desta 

forma, os produtos do metabolismo microbiano comprometem o metal pela 

modificação da resistência da película passiva (MORAES, 2009). 

Assim também ocorre a formação de células com diferença de concentração 

de oxigênio, e a área que se encontra abaixo do depósito será menos oxigenada e 

será o ânodo, enquanto que a área mais oxigenada, fora da região com o depósito, 

será o cátodo na reação de oxidação. O tipo de corrosão será determinado pelas 

condições do meio, visto que, se o eletrólito não for contínuo entre o ânodo e o 

cátodo, a corrosão será por frestas produzindo regiões de corrosão no entorno da 
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borda do depósito supracitado (VIDELA, 2003). 

Como a área superficial dos micro-organismos é muito pequena, os mesmos 

se distribuem por diversas regiões do metal, principalmente em locais de difícil 

acesso, como entre parafuso e arruela, cantos e vincos, gerando locais de corrosão 

localizada, sendo principalmente por pites ou por frestas (VIDELA, 2003). 

Mesmo em se tratando de ligas resistentes à corrosão, como aços 

inoxidáveis, conforme Videla (2003), “...os biofilmes microbianos facilitam o início da 

corrosão localizada, pela formação de células de aeração diferencial em função da 

distribuição não-uniforme dos depósitos biológicos ou da aceleração da reação 

catódica de redução de oxigênio”. 

Ainda, em função da influência que exercem sobre as reações anódicas e 

catódicas, a presença de micro-organismos acarreta na produção de ácidos 

orgânicos e inorgânicos, substâncias estas que agridem o metal e tornam o meio 

corrosivo (MORAES, 2009). 

Em se tratando especificamente da biocorrosão em sistemas de 

água/combustível, de acordo com Videla (2003), existem os seguintes mecanismos: 

1) Produção de metabólitos tensoativos capazes de diminuir a 

estabilidade dos filmes protetores que se encontram sobre o metal; 

2) Aumento da acidez e a corrosão localizada em função da 

produção metabólica de ácidos graxos; 

3) Facilitação da corrosão por pites pelo aumento das 

características oxidantes do meio; 

4) Consumo dos inibidores de corrosão acarretando na diminuição 

da proteção do substrato metálico, favorecendo o crescimento microbiológico; 

5) Aumento dos ataques localizados pelos processos de aderência 

dos micro-organismos. 

 

Nota-se que ligas de cobre são amplamente empregadas no feitio de 

trocadores de calor, em função das propriedades tóxicas dos íons cúpricos lixiviados 

de sua superfície. Entretanto, Videla (2003), observou que, após meses de 

exposição à água do mar, ocorre a formação de uma estrutura multicamada de 

micro-organismos, material polimérico extracelular e produtos de corrosão. Desta 



25 
 

 

forma, o material polimérico extracelular seria responsável por proteger os micro-

organismos dos íons cúpricos lixiviados, devido sua propriedade quelante na matriz 

do biofilme. Além disso, devido às movimentações da água do mar, ocorre o 

desprendimento de porções de biomassa, espalhando os micro-organismos pela 

superfície metálica, acarretando na formação de regiões com aeração diferencial, 

favorecendo ainda mais os processos corrosivos. 

Também o aço carbono é largamente empregado em instalações industriais e 

portuárias, sendo que seu comportamento ativo ou passivo em meio de água do mar 

dependerá dos depósitos dos produtos de corrosão, que por sua vez, são muito 

diversificados. Juntamente com estes produtos de corrosão encontram-se depósitos 

formados por bactérias, microalgas e alguns micro-organismos (VIDELA, 2003). 

Os micro-organismos são capazes de atacar os combustíveis, bem como os 

lubrificantes, mesmo quando estes encontram-se com ínfimas porções de água 

presentes, sendo também a temperatura amplamente responsável pela proliferação 

destes.  

Dentre os combustíveis susceptíveis aos processos de biocorrosão, conforme 

Videla (2003), sofrem maiores danos aqueles que contêm as cadeias lineares de 

hidrocarbonetos de 10 a 18 átomos de carbono, como o querosene, que são 

empregados como fonte de carbono pelos micro-organismos.  

Já hidrocarbonetos de cadeias menores, de 5 a 9 átomos de carbono, como a 

gasolina, não sofrem grandes danos, além dos hidrocarbonetos aromáticos que são 

altamente resistentes à biodegradação em função da presença fenólica em sua 

composição. 

Dentre as possíveis rotas de biodeterioração de combustíveis encontram-se a 

utilização do combustível como fonte de hidrocarbonetos para a produção de 

biomassa de origem microbiana, bem como de seus aditivos e a formação de 

produtos metabólicos capazes de tornar o meio corrosivo (VIDELA, 2003). 

A visualização de um filme marrom caracteriza a ocorrência do crescimento 

microbiano na interfase água/combustível, ou até mesmo na fase aquosa. Este filme 

forma o micélio fúngico e é arrastado pelas tubulações até os sistemas de 

distribuição do combustível, causando entupimento das tubulações e dos filtros, mal 

funcionamento dos instrumentos e corrosão localizada dos tanques. Esta última se 
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dará principalmente em regiões como o fundo do tanque, as paredes e as nervuras 

de reforço, pois são lugares com grande aderência do micélio fúngico, acarretando 

na formação de zonas de acidificação sob este (VIDELA, 2003). 

Devido à dificuldade de se impedir que mínimas quantidades de água 

contaminem o combustível, o controle da contaminação microbiana se torna muito 

trabalhoso, conforme Videla (2003). Também a presença de micro-organismos no 

ambiente torna este controle ainda mais árduo. Dentre os métodos empregados para 

tal, existem o emprego de compostos orgânicos de boro ou de etilenoglicol 

monometiléter e rígidas condições de limpeza entre operações de armazenamento, 

distribuição e carga do combustível. 

Dentre os micro-organismos capazes de ocasionarem a corrosão 

microbiológica destacam-se as bactérias, além dos fungos e das algas, que são 

seres complexos bioquimicamente, visto que se adaptam aos mais variados 

ambientes e por este motivo são responsáveis por 98% da composição de um 

biofilme (VIDELA, 2003). 

A adaptabilidade das bactérias se deve ao fato de estas se reproduzirem em 

uma faixa de pH muito ampla, de 0,5 a 13, em temperaturas de -12ºC até 110ºC e 

até mesmo sob pressão, podendo suportar até 1400 bar. 

De acordo com Moraes (2009): “A E. coli é um dos micro-organismos tidos 

como habitantes naturais da flora microbiana do trato intestinal de humanos e da 

maioria dos animais de sangue quente, sendo normalmente encontrado nas fezes 

destes animais”. 

Esta mesma bactéria é ainda um micro-organismo anaeróbio facultativo, por 

possuir a propriedade de formar colônias tanto em meios com oxigênio, bem como 

isentos dele. Além disso, a E. coli também obtém ácido e gás ao final de seu 

metabolismo, empregando carboidratos variados para tal. 

Guimarães e Jardim (1993) avaliaram os efeitos da E. coli em uma mistura de 

combustíveis contendo 60% de etanol, 33% de metanol e 7% de gasolina. Tal 

combustível apresentou uma grande inibição da respiração microbiana. Além disso, 

o tempo para duplicação da biomassa foi aumentado em mais de 4 vezes em função 

da mistura destes combustíveis. Entretanto, este comportamento não se repetiu 

quando os ensaios foram realizados com os componentes isolados desta mistura de 
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combustíveis. 

Matos (2013) estudou o efeito da presença da bactéria Escherichia Coli em 

diferentes substratos ferrosos, sendo notados comportamentos corrosivos 

característicos para cada metal. Na superfície do aço carbono houve a formação de 

um biofilme, reduzindo a resistência à corrosão do metal base. Já no aço inoxidável 

o comportamento foi diferenciado, pois este foi submetido aos processos de 

corrosão tanto intergranular quanto por pites. 

Também a corrosão microbiológica do aço inoxidável AISI 316 foi abordada 

por Alves et al. (2009) em meio de Na2SO4 na concentração de 0,5 mol.L-1. O 

processo corrosivo observado, em função da presença da E. coli, se deu por uma 

corrosão localizada no metal abaixo do biofilme, em função da aeração diferencial 

neste local e da dissolução preferencial das incrustações. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostras de biodiesel e diesel 

 

O diesel empregado foi o S10, adquirido em um posto de combustíveis local. 

O biodiesel utilizado foi o B100 de soja adquirido da companhia de petróleo Ipiranga.  

 

4.2. Material metálico 

 

O substrato metálico empregado foi o aço carbono SAE 1045, previamente 

lixado com lixas de SiC com #280, #400, #600, #1200 e polido com pasta de 

diamante de 9µm, 6µm, 3µm, 1µm e ¼ µm. Tal substrato, depois do lixamento, foi 

utilizado como eletrodo para a eletrodeposição de cobre. 

Este mesmo tratamento de lixamento e polimento foi realizado com o cobre 

eletrolítico, também empregado como eletrodo de trabalho no estudo realizado. As 

amostras possuíam uma área superficial padrão total de 2.000 mm², sendo que 

essas amostras sofriam uma variabilidade de ± 1 mm em cada face, em função dos 

lixamentos e polimentos realizados. Segue na Figura 1 a representação do formato 

das amostras utilizadas.  

 

Figura 1. Dimensões da amostra metálica empregada como eletrodo de trabalho. 
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4.3. Eletrodeposição do revestimento de cobre 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em uma célula eletroquímica de 

três eletrodos (trabalho, referência e contra eletrodo) conectados a um 

potenciostato/galvanostato modelo VersaStat4 da Princeton Applied Research com 

agitação realizada por um agitador magnético. O eletrodo de trabalho foi colocado 

em contato com a solução por um orifício lateral vedado com um anel O’ring, sendo 

que a área do eletrodo que ficou em contato com a solução foi de 113,1 mm². 

As curvas de polarização anódicas foram realizadas empregando-se os 

eletrodos de trabalho sólidos de aço-carbono SAE 1045. Como contra eletrodo 

utilizou-se uma placa de platina com grande área de contato. As medidas foram 

feitas a temperatura ambiente de (23 ± 1)°C. Todos os potenciais indicados nos 

resultados eletroquímicos foram obtidos em relação ao eletrodo de referência de 

sulfato mercuroso (Hg/Hg2SO4). 

Para se obter as soluções com íons Cu2+, estáveis em meio alcalino, utilizou-

se um composto orgânico complexante para o íon Cu2+ (ou cúprico), o 

etilenodiamina, sendo sua estrutura molecular demonstrada na Figura 2. 

 

Figura 2. Estrutura molecular da etilenodiamina. 

 

Para o preparo das soluções de trabalho, empregou-se uma solução estoque 

de Na2SO4 1 mol.L-1 e sob agitação, adicionou-se a massa de CuSO4.5H2O 

necessária para que a concentração final de Cu2+ ficasse igual a 1x10-2 mol.L-1. A 

partir de uma alíquota de 100 mL da solução de Na2SO4/CuSO4 adicionou-se o 

volume adequado do composto orgânico empregado como agente complexante 

(etilenodiamina), de modo que relação molar Cu2+: complexante fosse da ordem de 
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1:5. Em sequência o pH da solução foi ajustado para 10 com o auxílio de uma 

solução de NaOH 2 mol.L-1. 

 

4.4. Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia 

dispersiva 

 

A caracterização morfológica da superfície foi feita por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) em um equipamento Tescan® Vega 3. No mesmo equipamento 

foram realizadas análises da composição da superfície por espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS). As medidas de espessura foram realizadas da seção 

transversal de amostras de aço carbono revestido com cobre. O filamento 

empregado neste equipamento é de tungstênio, sendo que os aumentos utilizados 

foram de 500, 1500 e 5000 vezes.  

A amostra para análise da espessura do eletrodepósito de cobre foi 

preparada da seguinte maneira: previamente a peça de aço carbono foi embutida 

em resina acrílica de metilmetacrilato da Arotec, após a amostra recebeu o depósito 

de cobre por meio da eletrodeposição. Posterior à eletrodeposição, a resina foi 

removida e, então, analisou-se a amostra para medição da espessura do depósito 

realizado. 

 

4.5. Ensaios de Perda de Massa 

 

Os ensaios de perda de massa foram realizados de acordo com a norma 

ASTM G31/72 (2004), a qual descreve os procedimentos para testes de corrosão 

por imersão em laboratório, para avaliação da perda de massa. De acordo com a 

mesma, empregou-se um volume de 0,20 mL/mm² de combustível, conforme a área 

da amostra metálica submersa.  

Antes de realizar a imersão das amostras metálicas, as mesmas foram 

pesadas previamente em balança analítica, sendo este mesmo procedimento 

realizado após a imersão de 2 meses nos combustíveis de estudo em temperatura 

controlada de (30±1)ºC. Após o período de imersão as amostras foram retiradas dos 

combustíveis, lavadas com etanol e secas com jato de ar, antes de realizar a 
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pesagem final. Desta forma, determinou-se a perda de massa da amostra, pela 

diferença entre a massa inicial e final, conforme a norma ASTM G31/72 (2004). 

 

4.6. Ensaios de Corrosão 

 

Após 2 meses de imersão no combustível, lavagem com etanol e secagem da 

amostra com o jato de ar, as mesmas foram imersas na solução de um eletrólito 

forte (NaCl 0,5 mol.L-1) para determinação da corrosão por meio de medidas 

eletroquímicas (MATOS, 2013). 

As medidas foram realizadas em uma célula eletroquímica cilindra de material 

polimérico com três eletrodos, como mostrado na Figura 3, sendo um eletrodo de 

referência de prata / cloreto de prata (Ag(s)/AgCl(s)), um contra eletrodo de platina em 

formato de espiral, para maior área de contato com a solução, e um eletrodo de 

trabalho (área de contato com a solução: 113,1 mm²), sendo neste caso a amostra 

metálica previamente submetida ao combustível.  

 

 

Figura 3. Esquema da célula eletroquímica empregada.  

 

Para realização das medidas de potencial de circuito aberto (PCA), 
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espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e polarização potenciodinâmica 

anódica (PPA) acoplou-se esta célula a um potenciostato Gamry® PC4-300.  Para 

melhor avaliação dos resultados obtidos, todas as medidas foram realizadas em 

triplicata, observando assim a reprodutibilidade dos sistemas. Também se fez a 

mesma medida empregando as amostras metálicas sem a prévia imersão nos 

combustíveis de estudo, para obtenção do valor branco das amostras, para 

comparação. 

As medidas de polarização potenciodinâmica anódica (PPA) foram realizadas 

em uma velocidade de varredura de 1mVs-1 e sobretensão de 500mV, partindo do 

PCA da amostra analisada. 

A análise de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foi realizada no 

potencial de circuito aberto com uma amplitude de perturbação do potencial de ± 

10mV e na faixa de frequência de 10000 Hz até 0,01Hz. 

 

4.7. Plaqueamento dos combustíveis e ensaios de corrosão microbiológica  

 

Além dos processos já envolvidos, que acarretam na corrosão do metal, há 

ainda a corrosão microbiológica, assim, foram empregados micro-organismos para 

este estudo, inoculando a bactéria Escherichia coli nas amostras de combustíveis. O 

uso da E. Coli é justificado por já haverem registros de contaminação pela mesma 

em combustíveis e biocombustíveis (VIDELA, 2003).  

Nesta fase do estudo foram realizadas todas as técnicas citadas 

anteriormente, mas agora com a inoculação dos micro-organismos. Tal análise é 

essencial frente às condições de armazenamento dos combustíveis, que são 

propícias à proliferação dos micro-organismos causadores da corrosão do metal. 

Para a inoculação da bactéria E. Coli empregou-se a cepa ATCC® 25922™, 

sendo o procedimento realizado em um caldo EC (Escherichia coli) composto por 

bile bovina, lactose, cloreto de sódio, fosfato de potássio mono e dibásico e peptona. 

A cepa então foi incubada por um período de 72 horas em estufa bacteriológica, em 

condição de pH neutro e temperatura de 36ºC, para que as bactérias pudessem se 

proliferar. 
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Após o período de preparação, as bactérias foram adicionadas aos 

combustíveis na concentração de 1% (MORAES, 2009). Então as amostras 

metálicas foram submersas nestes combustíveis contaminados por um período de 

10 dias, levando em consideração o tempo de vida da bactéria em estudo. Assim 

como nos estudos realizados com os combustíveis não contaminados, os sistemas 

foram mantidos em ambiente climatizado, com temperatura controlada de (30 ±2)ºC 

durante o período de imersão dos metais de análise. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Ensaios de perda de massa 

 

Normalmente os ensaios para determinação da corrosão se baseiam na 

observação visual das peças após imersão, por isso, procedimentos alternativos 

para a aplicação de técnicas eletroquímicas devem ser desenvolvidos (BANCZEK et 

al., 2013).  

Na Tabela 1 são apresentados os valores para a perda de massa referente a 

cada amostra analisada.  

 

Tabela 1. Perda de massa para cada amostra analisada na presença de biodiesel. 

Amostra mmédia (mg) 

Aço + Diesel 0,760 

Aço + Biodiesel 2,40 

Aço + Cu + Diesel 2,45 

Aço + Cu + Biodiesel 11,5 

Aço + Biodiesel + E.Coli 2,83 

Aço + Cu + Biodiesel + E.Coli 4,92 

Aço + Diesel+ E.Coli 0,82 

Aço + Cu + Diesel + E.Coli 4,10 

 

Os resultados demonstram que o combustível mais agressivo aos substratos 

metálicos foi o biodiesel, pois os valores de perda de massa foram maiores para as 

amostras imersas neste biocombustível. Este resultado está de acordo com o 

esperado, pois o biodiesel é conhecido como mais corrosivo que o diesel (FAZAL et 

al., 2010). 

Adicionalmente, observou-se que o diesel não favorece a proliferação dos micro-

organismos e, consequente o processo de dissolução do metal base se torna menor 

em presença deste combustível. 

A presença do metal base no meio reacional influencia no desenvolvimento da 
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E.Coli, pois observou-se que em presença da amostra de aço revestida com cobre 

houve uma maior variação de massa indicando que há uma dissolução maior, 

provavelmente relacionada a ação dos micro-organismos.  

Guedes et al. (2011), avaliaram a corrosão do estanho na presença de bactérias 

em meio neutro. As bactérias estudadas foram a Pseudomonas aeruginosa e a 

Staphylococus aureus. Observou-se que, na presença de Pseudomonas aeruginosa 

ocorre um aumento da dissolução do estanho, enquanto que no meio contendo a 

Staphylococus aureus a taxa de corrosão obteve valores negativos. De acordo com 

os autores este segundo comportamento possivelmente possui ligação com a 

formação de um biofilme sobre a superfície do metal. Realizando a caracterização 

da superfície do estanho por microscopia eletrônica de varredura observou-se que, 

na presença da Pseudomonas aeruginosa ocorreu um processo corrosivo uniforme, 

enquanto que na presença de Staphylococus aureus, é perceptível a formação o 

biofilme, como foi levantada a hipótese anteriormente pelo fato da taxa de corrosão 

nessa situação tem valores negativos. 

Viana (2013) obteve 0,0123 g média para perda de massa de cobre após a 

imersão em B100, observou-se um resultado semelhante neste trabalho, indicando 

que as peças analisadas sofreram uma determinada corrosão.  

 

5.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As amostras de aço carbono SAE 1045 não revestidas e revestidas com 

cobre e o próprio cobre metálico foram analisadas por MEV e as micrografias estão 

na Figura 4.  
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(A) (B) 

Figura 4. Micrografias obtidas por MEV da superfície do aço carbono SAE 1045 (A) 

sem revestimento e (B) revestido com cobre, não imersos nos combustíveis. 

 

 A partir das micrografias foi possível observar que a eletrodeposição do cobre 

sobre a superfície do aço carbono SAE 1045 alterou a sua morfologia, pois um 

revestimento com poucos defeitos pode ser observado na Figura 4 (B). A 

comparação da micrografia do cobre demonstra que este substrato apresenta a 

superfície menos homogênea que a outra amostra como pode ser visto pela análise 

da micrografia da Figura 4 (A).  

Silva (2002), caracterizou as superfícies do cobre metálico e do cobre 

metálico com eletrodepósito de níquel, avaliando a morfologia das amostras e sua 

composição por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de dispersão 

de energia, respectivamente. A deposição foi realizada empregando uma solução de 

Ni2+ com concentração de 2.10-3 mol.L-1. Tal análise mostrou que, empregando 

tempos de deposição de 10 e 20 minutos as superfícies não foram totalmente 

recobertas pelo níquel (ou a espessura do depósito era da ordem de 1µm).  Nota-se 

ainda que, com 10 minutos de deposição ainda estão muito visíveis as linhas 

provenientes do preparo da amostra do cobre metálico pelo lixamento prévio. Com 

20 minutos essas linhas já não são mais visíveis.  

Com a realização da deposição por um período de tempo maior (60 min) a 

espessura do depósito chegou à 5 µm, sendo que o cobre foi totalmente recoberto 



37 
 

 

pelo níquel, sendo obtida uma peça com aspecto uniforme e sem brilho. Na análise 

do espectro de EDS dessa amostra não foi encontrado o pico referente à presença 

de cobre, confirmando assim o total recobrimento da amostra (SILVA, 2002). 

A composição elementar das amostras de aço carbono e aço carbono 

revestido com cobre foi determinada e os resultados são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Composição elementar da superfície do aço carbono SAE 1045 não 

revestido e revestido como cobre. 

Amostra Elementos % m/m 

C O Si Mn Fe Cu 

Aço Carbono SAE 1045 2,19 - 0,25 - 97,6 - 

Aço Carbono SAE 1045 + Cu - 3,59 0,16 0,37 64,8 31,0 

 

Os resultados evidenciam a presença dos principais elementos constituintes 

do aço carbono com o maior percentual para o elemento ferro.  

O revestimento de cobre altera a composição da superfície do aço carbono e 

promove a diminuição da quantidade de ferro determinado, pois a presença da 

camada eletrodepositada bloqueia a detecção do ferro que está na superfície do 

metal base. Adicionalmente, foi possível observar a presença de 31,0 % de cobre na 

superfície da amostra revestida. Este resultado comprova que o processo de 

eletrodeposição foi efetivo. 

A presença do elemento oxigênio pode estar relacionada com a formação do 

óxido de cobre na superfície da camada eletrodepositada. 

Oizume et al. (2008), investigou a eletrodeposição do cobre sobre uma liga de 

alumínio, empregando um banho de deposição não cianetado. Neste estudo 

observou-se que, com a elevação da densidade de corrente de deposição, o 

desprendimento de hidrogênio torna-se mais significativo e desta forma acarreta na 

diminuição da eficiência de deposição do cobre. Ou seja, com a ocorrência da 

reação de desprendimento de hidrogênio acontece a formação de óxido cúprico 

como consequência da alteração do pH na interface metal/solução. Tal óxido 

escurece o depósito, sendo essa alteração da coloração possível de ser observada 

visualmente. 



38 
 

 

 Na Figura 5 estão apresentadas as micrografias das amostras após a imersão 

nos combustíveis. 

 As imagens de MEV permitiram avaliar a mudança de morfologia da 

superfície pela presença de produtos de corrosão ou pela visualização de regiões 

atacadas às quais indicam a corrosão. 

  As amostras de aço+diesel, aço+diesel+E.Coli, aço+Cu+diesel+E.Coli 

apresentaram produtos de corrosão que ficaram aderidos à superfície do metal 

base. Tais produtos de corrosão sugerem um ataque generalizado à superfície do 

metal base em presença de diesel e indicam que em presença deste combustível as 

amostras sofrem corrosão generalizada.  

Ambrozin et al. (2009) analisou a corrosão metálica associada ao uso de 

combustíveis minerais e biocombustíveis. Na avaliação do efeito corrosivo do diesel, 

sobre diferentes substratos metálicos presentes em peças de veículos, observou-se 

que ligas de cobre apresentam oxidação superficial. Também algumas ligas de 

alumínio sofreram corrosão na presença de diesel. Tal comportamento pode ser 

explicado devido ao fato de o diesel conter compostos de enxofre em sua 

composição. A degradação microbiana do diesel também pode contribuir para 

processos corrosivos, pois ocasiona a diminuição do pH do combustível. Aços 

empregados na confecção de tanques de veículos ainda podem vir a ser corroídos 

por diesel degradado por diferentes fungos, como Penicillium sp., Candida sp. e 

Aspergillus sp. 

 

  
Aço carbono / Diesel Aço carbono + Cu / Diesel 
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Aço carbono + Cu / Biodiesel 

 
Aço carbono / Diesel + E.Coli 

  
Aço carbono / Biodiesel + E. Coli Aço carbono +Cu / Diesel + E.Coli 

 

 
Aço carbono + Cu / Biodiesel + E. Coli 

Figura 5. Micrografias das amostras metálicas após os ensaios de imersão nos 

combustíveis. 
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 Um comportamento diferente foi observado para as amostras imersas em 

biodiesel, para as quais não foi observada a formação de um produto de corrosão 

sobre a superfície, mas um ataque localizado para a amostra de aço+Cu+Biodiesel e 

uma corrosão com dissolução homogênea para as amostras de 

Aço+Biodiesel+E.Coli e Aço+ Cu+Biodiesel+E.Coli. 

De acordo com a literatura o biodiesel possui uma corrosividade baixa em 

função de ser relativamente inerte e imiscível com água. Porém, ele também possui 

baixa estabilidade oxidativa e hidrolítica, o que altera seu padrão de qualidade e 

aumenta sua ação corrosiva. O biodiesel também pode conter água absorvida que 

age diretamente sobre a corrosão do metal com o qual o combustível encontra-se 

em contato. Desta forma podem ocorrer reações de hidrólise em biodiesel que 

consequentemente aumentam a corrosão do metal, promovendo também o 

crescimento de micro-organismos e por sua vez a corrosão microbiana (AMBROZIN 

et al., 2009). 

 

5.3. Determinação da espessura do revestimento de cobre 

 

A espessura da camada de cobre foi determinada por microscopia eletrônica 

de varredura e a micrografia da Figura 6 apresenta os resultados. 
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Figura 6. Micrografia da seção transversal do aço carbono SAE 1045 revestido com 

cobre para a determinação da espessura do revestimento. 

 

 Um valor de espessura de 7,37 µm, valor este muito próximo ao encontrado 

na literatura, conforme Silva (2002), entre 4 e 8 µm, foi determinado para a camada 

e cobre e a composição elementar ao longo do revestimento foi determinada e os 

resultados são apresentados na micrografia da Figura 7 e Tabela 3, com os valores 

médio obtidos. 
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Figura 7. Micrografia da seção transversal do revestimento de cobre e regiões de 

espectros de EDS. 

 

Tabela 3. Composição elementar ao longo da camada de cobre. 

 

Espectro 

Elementos % m/m 

O Na Fe Cu 

2 23,2 7,4 3,7 29,4 

3 22,3 6,6 3,8 31,0 

4 28,8 4,2 0,75 5,34 

5 40,5 4,1 3,11 16,4 

6 12,31 3,4 52,4 12,6 

7 17,0 - 27,9 34,9 

8 9,03 5,2 55,6 11,5 

9 18,4 9,3 36,2 11,3 

10 12,8 3,7 56,7 12,7 

11 11,0 3,3 63,5 6,4 

12 6,5 5,3 70,0 3,75 
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 A determinação da composição do revestimento do cobre ao longo de sua 

espessura indica que na superfície do revestimento há uma maior quantidade de 

cobre quando comparada à quantidade de ferro. Este resultado está de acordo com 

o esperado, pois o efeito de difusão de ferro pelo revestimento, durante a 

eletrodeposição, faz com que a quantidade de ferro na superfície seja menor (Figura 

8). 

 Uma diminuição da quantidade de cobre pode ser observada ao longo do 

revestimento no sentido da sua superfície para o substrato de aço e pode ser 

explicada pelo processo difusivo do cobre e do ferro (Figura 8). 

A difusão do cobre e do ferro, conforme Silva (2002), se caracteriza pelo 

gradiente de concentração desses metais ao longo do depósito eletroquímico. 

Sendo que, mais próximo ao substrato metálico do aço carbono a concentração do 

ferro é muito maior ao passo que, com o distanciamento desta região para a 

superfície do depósito a concentração do ferro vai diminuindo e aumentando a 

concentração do cobre que foi eletrodepositado.  
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Figura 8. Variação da composição elementar da camada de cobre ao longo da sua 

espessura. 
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5.4. Ensaios de corrosão 

 

5.4.1. Potencial de circuito aberto 

 

Na Figura 9 são apresentados os resultados de potencial de circuito para as 

amostras imersas em diesel e biodiesel. 
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Figura 9. Curvas de potencial de circuito aberto das amostras imersas nos 

combustíveis. 

 

A partir dos resultados de potencial de circuito aberto foi possível observar 

que, independente do meio, o potencial apresentou uma faixa de variação muito 

semelhante para todas as amostras.  
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Adicionalmente, observou-se que o comportamento das amostras revestidas 

e não revestidas com cobre, quando imersas nos combustíveis não foram 

semelhantes, pois o revestimento de cobre altera o potencial de circuito aberto do 

metal base revestido quando imerso em biodiesel, deslocando-o para valores mais 

negativos.  Tal resultado pode estar relacionado à maior solubilidade do cobre em 

meio de biodiesel e com a corrosividade deste biocombustível que é maior que do 

diesel de acordo com os relatos de Ambrozin (2009), Aquino (2012) e Arenas (2014). 

O deslocamento para valores mais negativos indica uma menor resistência à 

corrosão. 

Os resultados de potencial de circuito aberto estão de acordo com o trabalho 

de Viana (2013), a partir dos quais, amostras de microemulsão de B100 

apresentaram resultados semelhantes aos deste trabalho a partir de medidas de 

potencial de circuito aberto. 

Silva (2009), realizou as medidas de potencial de circuito aberto para o 

biodiesel B100 de soja e o óleo diesel, bem como para biodiesel com diesel (B5 e 

B20). A autora observou que os valores dos perfis de variação do potencial de 

circuito aberto foram similares para todas as condições estudadas. Com o aço 

carbono imerso tanto no biodiesel como no diesel, os valores de potencial de circuito 

aberto se tornaram cada vez menos positivos com o passar do tempo de imersão. 

Resultados estes condizentes com os obtidos neste estudo. 

 

5.4.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

 Na Figura 10 estão os diagramas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica. 
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Figura 10. Diagramas de EIE das amostras de aço carbono não revestidas e 

revestidas com cobre e imersas nos combustíveis. 

 

Os diagramas de Nyquist apresentam apenas um arco capacitivo para todos 

os sistemas estudados. Maiores valores de impedância foram determinados para as 

amostras não imersas nos combustíveis sugerindo uma menor resistência à 

corrosão. 

As amostras imersas em diesel apresentaram maiores valores de impedância, 

quando comparados aos valores de impedância determinados para as amostras 

imersas em biodiesel, sugerindo que este último é corrosivo.  

Silveira (2010), encontrou resultados semelhantes à estes, realizando 

espectroscopias de impedância de diesel, biodiesel e suas blendas. O autor 

observou que o módulo de impedância tende a aumentar com a diminuição da 

concentração de biodiesel na amostra, confirmando que o biodiesel se mostrou mais 

corrosivo do que o diesel também neste estudo. 

Os diagramas de ângulo de fase de Bode indicam a presença de apenas uma 

constante de tempo para as amostras não revestidas com cobre, sugerindo que 

apenas um processo está acontecendo na superfície e pode ser atribuída aos 

processos de transferência de carga. Um deslocamento desta constante de tempo 

para maiores frequências foi observado para as amostras não revestidas com cobre, 

indicando uma aceleração do processo corrosivo. Os menores ângulos de fase 

medidos também indicam que houve uma menor resistência à corrosão.  

Para as amostras revestidas com cobre e não imersas nos combustíveis 
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indicam a presença de duas constantes de tempo associadas a dois processos. A 

primeira constante em 10 Hz pode ser atribuída à presença do cobre na superfície. A 

segunda constante em 0,1 Hz pode ser atribuída aos processos de transferência de 

carga. 

A imersão em diesel promove uma diminuição dos valores de ângulo de fase 

da constante de tempo de transferência de carga da amostra revestida, indicando 

uma diminuição da resistência à corrosão promovida pelo diesel.  

A imersão nos combustíveis modifica a resposta de impedância, pois o 

diagrama de Bode apresentou apenas uma constante de tempo sugerindo apenas 

um processo, que pode estar relacionado com a dissolução do revestimento de 

cobre. 

Também Queiroz e Costa (2002), que estudaram o comportamento corrosivo 

de um aço “Galvannealed” por espectroscopia de impedância eletroquímica, 

verificaram comportamento semelhante a este em seu estudo. O termo 

Galvannealed se refere ao recobrimento de uma peça pela galvanização do 

substrato metálico por um processo de imersão à quente e um recozimento 

imediato, dando à peça um acabamento fosco. Nos diagramas de Bode foi possível 

observar um grande aumento no módulo de impedância em quase toda a faixa de 

frequências, sendo difícil identificar uma segunda constante de tempo no diagrama. 

Segundo as autoras, tais resultados indicam a remoção de uma fase mais externa 

do revestimento da amostra metálica. Já a fase mais interna, do aço, apresentou 

maiores valores de impedância, sugerindo uma maior resistência ao ataque pela 

solução. 

 

5.4.3. Polarização potenciodinâmica anódica 

  

 As curvas de polarização potenciodinâmicas anódicas estão apresentadas na 

Figura 11.1 e 11.2. 
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Figura 11.1. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para as amostras 

imersas em diesel.  
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Figura 11.2. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para as amostras 

imersas em biodiesel. 

 

 

Os resultados de polarização potenciodinâmica anódica indicaram um 

comportamento corrosivo distinto das amostras em função do combustível utilizado 
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para a imersão. 

É possível observar que o aço carbono imerso em biodiesel ou diesel 

apresentou maior resistência à corrosão quando comparado ao material não imerso, 

pois menores densidades de corrente foram medidas. Este comportamento pode ser 

associado à formação de um produto de corrosão que protegeu o metal base. 

A resposta de polarização, para as amostras revestidas com cobre, indicaram 

uma menor resistência à corrosão deste material, pois maiores densidades de 

corrente foram medidas, quando comparadas com aquelas do material não imerso 

nos combustíveis. 

Matos (2013), observou um comportamento semelhante para o aço carbono 

SAE 1010 imerso em biodiesel B100, diesel S10 e biodiesel mixer. Nestes casos o 

comportamento corrosivo dos combustíveis foi alterado devido a formação de um 

biofilme na superfície do substrato metálico. A autora também observou que a 

polarização da amostra de aço carbono imersa em diesel S10 teve comportamento 

semelhante a mesma amostra sem imersão, sugerindo que o diesel S10 não alterou 

significativamente a resposta à polarização. A amostra imersa em biodiesel 

apresentou um pequeno deslocamento para potenciais mais positivos, além de uma 

densidade de corrente um pouco maior. A amostra imersa no biodiesel mixer teve 

sua superfície alterada, resultando em uma pequena variação nos valores de 

densidade de corrente, confirmando que a geração do filme que bloqueia 

parcialmente a superfície do substrato metálico, não sendo possível obter resultados 

de polarização com diferenças significativas entre os substratos imersos e não 

imersos no combustível. 

 

5.5. Plaqueamento dos combustíveis 

  

Os ensaios de análises de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

foram realizados e são apresentados nas Tabelas 4 e 5. Os coliformes totais são o 

grupo de bactérias constituído por bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios 

facultativos. Os coliformes fecais ou termotolerantes são os coliformes capazes de 

se desenvolver e fermentar a lactose com produção de ácido e gás à temperatura de 

44,5 ± 0,2°C em 24 horas. 
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Tabela 4: Contaminação em diesel S10. 

Parâmetro 
Índice NPM 

por 100 mL 
Limite 

Resultado Unidade Método conforme: Standard 

Methods 20th Edition. 2130 B/9221-

D/9221-F e 4500-H+ 

Inferior Superior 

Coliformes Totais 0 0 0 Negativo mL 

Coliformes 

Termotolerantes 
0 0 0 Negativo mL 

 

Tabela 5: Contaminação Biodiesel B100. 

Parâmetro 
Índice NPM 

por 100 mL 
Limite 

Resultado Unidade Método conforme: Standard 

Methods 20th Edition. 2130 B/9221-

D/9221-F e 4500-H+ 

Inferior Superior 

Coliformes Totais 0 0 0 Negativo mL 

Coliformes 

Termotolerantes 
0 0 0 Negativo mL 

 

De acordo com as Tabelas 4 e 5 o Biodiesel B100 e Diesel S10 não 

apresentaram contaminação com coliformes totais e Termotolerantes, porém 

observou-se o desenvolvimento de micro-organismos com características fúngicas 

nos ensaios. 

O plaqueamento e diluição em série foi realizado e os resultados estão 

apresentados na Tabela 6.  

A semeadura em placas ou plaqueamento revelou o número de células de 

micro-organismos capazes de se multiplicarem e formarem colônias em meio de 

cultivo apropriado e sob condições de incubação adequadas. Cada colônia 

desenvolvida é suposta de ter sido originada a partir de uma unidade viável, a qual 

pode ser um organismo ou muitos. 
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O cálculo do número de micro-organismo seguiu a seguinte consideração: 

 

Cálculo: número de colônias na placa X índice de diluição da amostra = número de 

micro-organismos/mL. 

Por exemplo, considerando-se que a placa que recebeu a diluição de 

1/10.000 contém 32 colônias, pode-se estimar que existem 32 X 10.000 = 320.000 

micro-organismos /mL da amostra ou 3,2 X 105. 

 

Tabela 6: Plaqueamento e diluição em série. 

Amostra Número de 
Colônias 

Índice de 
diluição 

Número de micro-organismos 
(UFC) 

Diesel S10 5 1/10.000 50.000 

Biodiesel B100 24 1/10.000 240.000 

 

Foram observadas em todas as culturas cinco variedades de micro-

organismos, provavelmente fungos. Observa-se que o biodiesel apresentou um 

maior potencial para o desenvolvimento de micro-organismos estando estes 

resultados relacionados à maior capacidade de absorção de água por parte do 

biodiesel. A maior quantidade de água favorece a proliferação de seres vivos. 

Damasceno (2009) também salientou o potencial do biodiesel para o 

desenvolvimento de micro-organismos. Segundo o autor a água livre, presente no 

biodiesel, é responsável pelo estabelecimento de um conjunto de processos 

associado a atividades metabólicas de micro-organismos, pois, dependendo da 

origem do biodiesel, e por este se tratar de um material orgânico, o desenvolvimento 

de fungos, leveduras e bactérias é facilitado, promovendo a biocorrosão em tanques, 

tubulações, equipamentos, etc. 

 

5.6. Ensaios de corrosão microbiológica 

 

5.6.1. Potencial de circuito aberto 

 

 As curvas de potencial de circuito aberto das amostras submetidas ao 

processo de corrosão microbiológica estão apresentadas na Figura 12. 
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Figura 12. Curvas de potencial de circuito aberto obtidas com os ensaios de 
corrosão microbiológica. 
 

Moraes et al. (2010), avaliaram a corrosão microbiológica do aço inoxidável 

austenítico 316 em meio de sulfato de sódio na presença e ausência da bactéria E. 

Coli. Os autores observaram uma evolução do potencial de circuito aberto no 

sentido anódico em ambos os casos. 
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 Quando analisadas as medidas das amostras com revestimento de cobre, 

observa-se também que a camada alterou o potencial de circuito aberto da amostra 

quando imersa tanto no diesel como no biodiesel, em presença da E. Coli. Em 

ambos os casos o potencial foi deslocado para valores mais positivos, mesmo 

quando imerso em biodiesel, combustível este mais corrosivo do que o diesel. O 

deslocamento do potencial para valores mais positivos caracteriza uma maior 

resistência à corrosão, demonstrando que o aço carbono, quando revestido com o 

cobre e imerso nos combustíveis com a presença da bactéria E. Coli foi mais 

resistente aos processos corrosivos do que o mesmo sem revestimento. 

Araújo (2011) observou a corrosão induzida microbiologicamente em aço 

carbono AISI 1020 revestido com tinta pigmentada com óxido de nióbio. O autor 

notou que a colonização pelas bactérias ocorreu tanto nos corpos de prova com e 

sem o revestimento à base de óxido de nióbio. Também concluiu que o óxido de 

nióbio e a resina epóxi, constituintes do revestimento empregado no revestimento 

do aço carbono, apresentaram efeito tóxico para as bactérias heterotróficas 

aeróbias, para as redutoras de sulfato e para as precipitantes de ferro. Já as 

bactérias heterotróficas anaeróbias não foram susceptíveis a tal efeito. 

 

5.6.2. Espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica para as 

amostras submetidas aos ensaios de corrosão microbiológica estão apresentados 

na Figura 13. 
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Figura 13. Curvas de espectroscopia de impedância eletroquímica obtidas com os 

ensaios de corrosão microbiológica. 

 

A partir dos digramas de Nyquist observou-se que há apenas um arco 

capacitivo, exceto para a amostra de Aço carbono imerso em B100 contaminado cm 

E. Coli. 

Nota-se ainda que, quando a amostra foi imersa em diesel contaminado com 

E. Coli, Figura 13 (A), os maiores valores de impedância foram obtidos para a 

amostra que possuía o revestimento de cobre, demonstrando que esta amostra, 

nesta condição, possui maior resistência à corrosão. 
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Comportamento diferenciado foi observado quando as amostras foram 

imersas em biodiesel, Figura 13 (B), pois valores de impedância semelhantes foram 

obtidos para a amostra do aço carbono sem e com revestimento, sugerindo que 

neste caso a amostra de aço carbono revestida com depósito de cobre possui menor 

resistência à corrosão. Este comportamento está relacionado a maior corrosividade 

do biodiesel e o efeito da presença dos microorgansmos. 

Os diagramas de ângulo de fase de Bode, para as amostras imersas nos 

combustíveis contaminados com E. Coli apresentaram apenas uma constante de 

tempo para a amostra não revestida e imersa em diesel. Tal comportamento sugere 

a ocorrência de apenas um processo, sendo que este por sua vez possivelmente é 

de transferência de carga. 

Alves et al. (2008) avaliaram a corrosão microbiológica do aço inoxidável 430 

em meio ácido. Por meio das medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica verificou-se que o sistema contendo EC apresentou maior resistência 

de polarização que o EC contendo micro-organismos. Tal comportamento sugeriu a 

influência dos micro-organismos na aceleração da corrosão do metal. 

 

5.6.3. Polarização potenciodinâmica anódica  

 

Os resultados para as medidas de polarização potenciodinâmica anódica 

realizadas com as amostras metálicas que foram imersas nos combustíveis 

contaminados com E. Coli são apresentados na Figura 14. 

A partir da Figura 14 (A) e (B), é possível notar que as amostras metálicas 

com o eletrodepósito de cobre, imersas em ambos com combustíveis com E. Coli 

apresentaram menores densidades de corrente, o que significa uma maior 

resistência à corrosão destas amostras, quando comparadas com as amostras de 

aço carbono sem recobrimento.  

Este mesmo comportamento pode ainda ser atribuído à formação de um 

produto de corrosão que por consequência protegeu a amostra contra os processos 

corrosivos. 

Tal comportamento foi inverso ao comportamento observado para as 

amostras metálicas imersas nos combustíveis sem contaminação, quando 
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comparado com as amostras metálicas na imersas. 
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Figura 14. Curvas de polarização potenciodinâmica anódica obtidas com os ensaios 
de corrosão microbiológica. 
 

Moraes et al. (2010), estudou o aço inoxidável austenítico em meio de sulfato 

de sódio com foco na corrosão microbiológica, inoculando a E. Coli. Nas medidas 

de polarização potenciodinâmica anódica observou-se que as densidades de 
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corrente ao longo de todo o trecho transpassivo foram menores para os sistemas 

contendo a E. Coli, quando comparado com os sistemas sem a bactéria. Tal 

comportamento sugere a formação de um biofilme sobre a superfície do substrato 

metálico, minimizando desta forma a velocidade de oxidação deste substrato. 

Araújo (2011), em seu estudo sobre a corrosão induzida microbiologicamente 

em aço carbono revestido com tinta pigmentada com óxido de nióbio, notou que, 

nos ensaios eletroquímicos de polarização, as maiores densidades de corrente e os 

menores potenciais de corrosão foram observados quando os corpos de prova 

foram expostos à água do mar na presença de micro-organismos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Por meio das micrografias foi possível observar que a eletrodeposição do 

cobre sobre a superfície do aço carbono SAE 1045 alterou a sua morfologia. 

 O revestimento de cobre altera a composição da superfície do aço carbono e 

promove a diminuição da quantidade de ferro, pois a presença da camada 

eletrodepositada bloqueia a detecção do ferro que está na superfície do metal 

base. 

 Nas medidas de PCA observou-se que o revestimento de cobre altera o 

potencial de circuito aberto do metal base quando imerso em biodiesel, 

deslocando-o para valores mais negativos.  O deslocamento para valores 

mais negativos indica uma menor resistência à corrosão. 

 Maiores valores de impedância foram determinados para as amostras não 

imersas nos combustíveis sugerindo uma menor resistência à corrosão. 

 As amostras imersas em diesel apresentaram maiores valores de impedância, 

quando comparados aos valores de impedância determinados para as 

amostras imersas em biodiesel, sugerindo que este último é corrosivo.  

 Nos diagramas de ângulo de fase de Bode foi observado um deslocamento 

da constante de tempo para maiores frequências para as amostras não 

revestidas com cobre, indicando uma aceleração do processo corrosivo. Os 

menores ângulos de fase medidos também indicam que houve uma menor 

resistência à corrosão.  

 A imersão em diesel promove uma diminuição dos valores de ângulo de fase 

da constante de tempo de transferência de carga da amostra revestida, 

indicando uma diminuição da resistência à corrosão.  

 Maiores densidades de corrente foram medidas na polarização das amostras 

revestidas com cobre, indicando uma menor resistência à corrosão. 

 Nos ensaios de corrosão microbiológica, quando a amostra foi imersa em 

diesel contaminado com E. Coli, os maiores valores de impedância foram 

obtidos para a amostra que possuía o revestimento de cobre, demonstrando 

que nesta condição possui maior resistência à corrosão. 

 Para os ensaios de corrosão microbiológica, as amostras que foram imersas 
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em biodiesel, apresentaram valores de impedância semelhantes aos obtidos 

para a amostra do aço carbono sem revestimento, sugerindo uma diminuição 

da resistência à corrosão da amostra devido a dissolução do revestimento de 

cobre promovida pela agressividade do meio.  

 Os resultados de polarização notou-se que as amostras metálicas com o 

depósito de cobre, imersas em ambos com combustíveis com E. Coli, 

apresentaram menores densidades de corrente, significando uma maior 

resistência à corrosão destas amostras, quando comparadas às sem 

recobrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABNT 14359, 2013, Biodiesel and Petroleum products – Determination of 

corrosiveness by the copper strip method, www.abnt.org.br. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, BIOCOMBUSTÍVEIS E GÁS NATURAL – 

ANP. Resolução nº 07, de 19 de março de 2008. Dispõe sobre a especificação do 

biodiesel a ser comercializado pelos diversos agentes econômicos autorizados em 

todo o território nacional. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, BIOCOMBUSTÍVEIS E GÁS NATURAL – 

ANP. Biocombustíveis. 2010. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/?pg=33972&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=129

8377581721. Acesso em: Junho, 2015. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, BIOCOMBUSTÍVEIS E GÁS NATURAL – 

ANP. O etanol combustível. 2011. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/?pg=40786&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=130

0801545403. Acesso em: Junho, 2015. 

 

ALBUQUERQUE, D. dos S. Determinação de Cu²+ em biocombustíveis com uso 

de eletrodo de filme de bismuto, após eliminação da interferência do Bi3+. 

Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, 2013. 

 

ALMEIDA, E. S. et al. Behaviour of the antioxidant tert-butylhydroquininone on the 

storage stability and corrosive character of biodiesel. Fuel, v. 90, p. 3480-3484, 

2011. 

 

ALVES, G. J. T.; MORAES, J. E. de; CUNHA, M. T. da; GALLI, A.; BANCZEK, E do 

P.; FÜRSTENBERGER, C. B.; RODRIGUES, P. R. P. Corrosão microbiológica do 

aço inoxidável AISI 316 em meio de sulfato em diferentes pH. Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, Guarapuava – PR, 2009. 



64 
 

 

 

ALVES, G. J. T.; TUSSOLINI, M.; CAPARICA, R.; FURSTENBERGER, C. B.; 

RODRIGUES, P. R. P. Corrosão microbiológica do aço inoxidável 430 em meio 

ácido. 31ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Águas de Lindóia 

– SP, 2008. 

 

AMBROZIN, A. R. P.; KURI, S. E.; MONTEIRO, M. R. Corrosão metálica associada 

ao uso de combustíveis minerais e biocombustíveis. Química Nova, v. 32, n. 7, p. 

1910 – 1916, 2009. 

 

AQUINO, I. Avaliação da corrosividade do biodiesel por técnicas gravimétricas 

e eletroquímicas. 2012. 243 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia Química, São Paulo – SP. 

 

ARAÚJO, L. C. A. de. Avaliação da corrosão induzida microbiologicamente em 

aço carbono AISI 1020 revestido com tinta pigmentada com óxido de nióbio. 

2011. 125 p. Dissertação de Mestrado – Curso de Pós-graduação em Tecnologia de 

Processos Químicos e Bioquímicos. Rio de Janeiro – RJ. 

 

ARENAS, B. E. S. Avaliação da corrosividade do biodiesel para diferentes 

metais empregando microeletrodos clássicos e arranjos de microelétrodos. 

2014. 182 p. Dissertação de Mestrado – Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo. São Paulo – SP. 

 

ASTM D 130, 2010, Standard Test Method for Corrosiveness to Cooper from 

Petroleum Products by Copper Strip Test, www.astm.org. 

 

ASTM D 665, 2014, Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics 

of Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water, www.astm.org. 

 

ASTM G 31-72, 2004, Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion 

Testing of Metals, American Society for Testing and Materials, www.astm.org. 

http://www.astm.org/Msgs/www.astm.org


65 
 

 

 

BANCZEK, E. P. Desenvolvimento e Caracterização de Camadas de Fosfato de 

Zinco/Níquel e Zinco/Nióbio. 2008. 192p. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares. Autarquia associada à Universidade de São 

Paulo. São Paulo –SP. 

 

BANCZEK, E. P.; MATOS, L. A. C.; RODRIGUES, P. R. P.; GALLINA, A. L; 

PEREIRA, J. A.; MAIA, G. A. L; inventores. Processo de determinação da 

corrosão de metais por cor combustíveis e/ou biocombustíveis. Brasil patente 

BR n. 102013020126 0, 2013. 

 

BARBEZAT, G. Surf Coat Technol. 2006, 201, 2028. 

 

BOER, P. O Cobre e a sua industrialização. São Paulo: LEP, 1960. 

 

BONDIOLI, P.; GASPAROLI, A.; BELLA L. D.; TAGLIABUE, S. Evaluation of 

Biodiesel Storage Stability Using Reference Methods. European Journal of Lipid 

Science and Technology. V.104, p.777-784, 2002. 

 

BOSSARDI, K. Nanotecnologia aplicada a tratamentos superficiais para o aço-

carbono 1020 como alternativa ao fosfato de zinco. 2007. 87 p. Dissertação 

(mestre em engenharia de minas, metalúrgica e de materiais) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 

 

BOTHA, J.; MYBURGH, I.; ROETS, P.; VAN TODER, E.; VILJOEN, C. Proceedings 

of 12th International Symposium on Alcohol Fuels, Pequim, China, 1998. 

 

CASALES, M.; MARTINEZ, L.; BRAVO, V. M. S.; NUNEZ, M. A. G.; RODRIGUEZ, J. 

G. G.; Rev. Fac. Ing. UCV 2003, 18, 19. 

 

CNPE, 2009. Conselho Nacional de Política Energética. Resolução nº 6/2009, 

www.anp.gov.br. 



66 
 

 

 

CUNHA, M. T. da, Caracterização do processo de eletrodeposição de cobre em 

meio alcalino na presença de aditivos orgânicos complexantes. 2009. Tese 

(Doutorado em Química) – Programa Associado de Pós-Graduação em Química- 

UEL/UEPG/UNICENTRO, Guarapuava - PR. 

 

DAMASCENO, J. Degradação do biodiesel nos sistemas de alimentação de 

combustíveis de usinas termelétricas. 2009. 11p. Universidade Federal de Itajubá 

– UNIFEI, Itajubá – MG. 

cunha 
FACCIO, C. Influência das variáveis no processo de alcoólise enzimática do óleo de 

mamona. Ciências e Tecnologia de Alimentos. v.24, n.2, p. 178-182, 2005. 

 

FAZAL, M. A.; HASEEB, A. S. M. A.; MASJUKI, H. H. Comparative corrosive 

characteristics of petroleum diesel and palm biodiesel for automotive materials. Fuel 

Processing Technology. v. 91, p. 1308-1315, 2010. 

 

FORTIN, D.; LANGLEY, S. Formation and occurrence of biogenic iron-rich minerals. 

Earth-Science Reviews, 2005.  

 

GALLINA, A. L.; STROPARO, E. C.; CUNHA, M. T., RODRIGUES, P. R. P. A 

corrosão do aço inoxidável austenítico 304 em biodiesel. Revista Escola de Minas. 

v. 63, n. 1. p. 71-75, 2010. 

 

GALLINA, A. L. Uma alternativa sustentável para a produção de biodiesel: 

Cyperus esculentus. 2011. 119p. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR. 

 

GAUER, M. A. Avaliação do desempenho e das emissões gasosas decorrentes 

do uso de biodiesel de soja e de sebo bovino em diferentes misturas com o 

diesel em um motor gerador. 2012. 126p. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR. 

 



67 
 

 

GENTIL, V. Corrosão. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 341p. 

 

GERHARD, K.; GERPEN, J. V.; RAMOS, L. P. Manual do Biodiesel. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2006. 352 p. 

 

GUEDES, J.A.C.; GONDIM, T.A.; ARAUJO, S.V.L.; PAIVA, D.V.M.; FILHO, 

M.A.N.S.; MAGALHÃES, C.E.C.; SILVA, R.C.B. Corrosão do estanho na presença 

de bactérias em meio neutro. 51º Congresso Brasileiro de Química – Meio 

ambiente e Energia. São Luís - MA, 2011. 

 

GUIMARÃES, J. R.; JARDIM, W de F. Estudo Comparativo da Toxidez Aguda de 

Combustíveis Automotivos Utilizando Escherichia Coli. Química Nova. v. 16, p. 28-

31, 1993. 

 

HASEEB, A. S. M. A.; FAZAL, M. A. JAHIHUL, M. F. MASJUKI, H.H. Compatiblity of 

automotive materials in biodiesel: A review. Fuel. v. 90, p. 922-931, 2011. 

 

HU, E. et al. Corrosion behavior of metals in biodiesel from rapeseed oil and 

methanol. Renewable Energy. v. 37, p. 371-378, 2012. 

 

ISO 2160, 1998, Petroleum products, corrosiveness to copper, copper strip 

test., www.iso.org. 

 

JAIN, S.; SHARMA, M. P. Correlation development for effect of metal contaminants 

on the oxidation stability of Jartropha curcas biodiesel. Fuel. v. 90, p. 2045-2050, 

2011. 

 

JAVAHERDASHTI, R. Microbiologically Influenced Corrosion-An Engineering 

Insight. Springer, UK, 2008. 

 

JESUS, E. B. de. Bactéria Redutora de Sulfato: Bioprocessos e Medidas de 

Controle. Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica. Salvador – BA, 

http://www.iso.org/


68 
 

 

2011. 

 

JONES, D. A. The technology and evaluation of corrosion. Jones, D. A. Principles 

and Prevention of Corrosion. 2. ed. New Jersey: Prentice-Hall. 1996, 572 p. 

 

KAUL, S.; SAXENA, R. C.; KUMAR, A.; NEGI, M. S.; BHATNAGAR, A. K.; GOYAL, 

A. B.; GUPTA, A. K.; Fuel Process Technol. 2007, 88, 303. 

 

KLOKOVA, I. V.; KLIMOVA, T. A.; EMEL’YANOV, V. E.; KRYLOV, I. F.; Chem Tech 

Fuels Oils. 2005, 41, 319. 

 

KNOTHE, G. Fuel Process Technol. 2005, 86, 1059. 

 

KNOTHE, G.; DUNN, R. O. J. Am. Oil Chem. Soc. 2003, 80, 1021.  

 

KOSKINEN, J. Cathodic-Arc and Thermal-Evaporation 

Deposition Comprehensive Materials Processing. 2014. 

 

KVERNES, I.; FARTUM, P.; Thin Solid Films. 1978, 53, 259. 

 

LEUNG, D. Y. C.; WU, X.; LEUNG, M. K. H. A review on biodiesel production using 

catalysed transesterification. Applied Energy. v. 87, p. 1083-1095, 2010. 

 

LOWINSOHN,D.; PERES,H.E.M.; KOSMINSKY,L.; PAIXÃO,T.R.L.C.; 

FERREIRA,T.L.; Design and fabrication of a microelectrode array for iodate 

quantification in small sample volumes. Sensors and Actuators B,n.113, p.80–87, 

2006. 

 

MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: A review. Bioresource Technology. v. 

70, p.1-15, 1999. 

 

MARIKKANNU, K. R.; KALA, K. S.; KALAIGNAN, G. P.; VASUDEVAN, T. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008096532100409X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008096532100409X


69 
 

 

Electroplating of nickel from acetate based bath – Hull cell studies. Maney 

Publishing, Institute of Metal Finishing, v.86, n.3, 2008. 

 

MARU, M. M. et al. Biodiesel compatibility with carbon steel and HDPE parts. Fuel 

Processing Technology. v. 90, p. 1175-1182, 2009. 

 

MARUTHAMUTHU, S.; MOHANAN, S.; RAJASEKAR, A.; MUTHUKUMAR, N.; 

PONMARIPPAN, S.; SUBRAMANIAN, P.; PALANISWAMY, N.; Indian J. Chem. 

Technol. 2005, 12, 567. 

 

MATOS, L. A. C. Estudo da corrosão de ligas ferrosas em diesel e biodiesel. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava – PR, 2013. 

 

MEHER, L. C.; SAGAR, D. V.; NAIK, S. N.; Renewable and Sustainable Energy 

Reviews. 2006, 10, 248. 

 

MERÇON, F.; GUIMARÃES, P. I. C.; MAINIER, F. B. Sistemas Experimentais para o 

estudo da Corrosão de metais. Química Nova na Escola, v. 33, n. 1, São Paulo, 

2011. 

 

MOHANAN, S.; RAJASEKAR, A.; MUTHUKUMAR, N.; MARUTHAMUTHU, S.; 

PALANISWAMY, N.; Corros. Prevent. Control. 2005, 52, 123. 

 

MORAES, J. E. de. Estudo da Corrosão Microbiológica no aço inoxidável 316 

em NA2SO4 o,5 mol.L-¹. 87p. 2009. Dissertação (Mestrado em Química Aplicada) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava – PR. 

 



70 
 

 

MORAES, J. E. de; SPAGNOL, C.; TUSSOLINI, M.; RODRIGUES, P. R. P.; 

FURSTENBERGER, C. B. Corrosão microbiológica do aço inoxidável austenítico 

316 em Na2SO4 0,5 mol.L-1 na ausência e presença de Escherichia coli. REM – 

Revista Escola de Minas. V. 63, p. 111-115, 2010. 

 

NIE, X.; LI, X.; Northwood, D.; Materials Science Forum. 2007, 546, 1093. 

 

NOCKERT, J; NYBORG, L.; NORELL, M. Corrosion of stainless steels in simulated 

diesel exhaust environment with urea. Materials and corrosion. v. 63, p. 388-395, 

2012. 

 

OIZUME, M. M.; SOUZA, C. A. C.; SIQUEIRA, J. L. P.; MELLE, A. K.; CARLOS, I. A. 

Estudo voltamétrico da eletrodeposição de um deposito de cobre sobre uma liga de 

alumínio a partir de um banho não cianetado. 18º CBECiMat - Congresso 

Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Porto de Galinhas - PE, 2008. 

Univerisade Federal da Bahia. Salvador – BA. 

 

PECEQUILO, C. V.; PANOSSIAN, Z. Estudo do mecanismo de eletrodeposição do 

cobre a partir do HEDP por meio da técnica eletroquímica de medição do potencial 

de circuito aberto. INTERCORR, 2010, Fortaleza - CE. 

 

PINTO, A. C.; GUARIEIRO, L. L. N.; REZENDE, M. J. C.; RIBEIRO, N. M.; TORRES, 

E. A.; LOPES, W. A.; PEREIRA, P. A. P.; ANDRADE, J. B. Biodiesel: An Overview. 

Journal of the Brazilian Chemical Society. v. 16, n 6B, p. 1313-1330, 2005. 

 

PULLEN, J.; SAEED, K. An overview of biodiesel oxidation stability. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. v. 16, p. 5924-5950, 2012. 

 

QUEIROZ, F. M.; COSTA, I. Avaliação do comportamento de corrosão de um aço 

“Galvannealed” comercial por espectroscopia de impedância eletroquímica. 22º 

CONBRASCORR – Congresso Brasileiro de Corrosão, 2002, Salvador – BA. 

 



71 
 

 

RAJASEKAR, A.; BABU, T. G.; PANDIAN, S. K.; MARUTHAMUTHU, S.; 

PANISWAMY, N.; RAJENDRAN, A.; Corros. Sci. 2007, 49, 2694. 

 

ROBERGE, P. R. Introduction: the cost of corrosion. Roberge, P. R. Handbook of 

corrosion engineering. New York: McGraw Hill. 1999. 1130p.   

 

ROSSI, C. G. F. T.; SCATENA, H. Jr.; MACIEL, M. A. M. Estudo comparativo da 

eficiência da difenilcarbazida e do óleo de coco saponificado microemulsionados na 

inibição da corrosão de aço-carbono. Química Nova, Natal, v.30, n.5, p.1128-1132, 

2007. 

RUSSEL, J. B. Química Geral. Volume II, 2ª Ed, São Paulo: Makron Books, 2004. 

SILVA, A. I. F. da; AFONSO, J. C.; SOBRAL, L. G. S. Avaliação do efeito da 

concentração de carbonato na eletrodeposição de cobre sobre discos de aço 

carbono. Química Nova, v. 31, p. 1843–1850, 2008. 

 

SILVA, M. M. P. da. Efeito de surfactantes aniônicos e catiônicos no 

comportamento eletroquímico de interfaces metal / soluções aquosas de 

cloreto de sódio. 89p. 2002. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, SP. 

 

SILVA, Y. P. da. Estudo da estabilidade oxidativa de biodiesel empregando 

técnicas eletroquímicas e efeito das condições e tempo de estocagem em aço 

carbono. 45 p. 2009. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre – RS. 

 

SILVEIRA, L. G. D. da. Aplicação de espectroscopia de impedância no estudo 

de blendas de biodiesel/diesel. 124 p. 2010. Dissertação de Mestrado – 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá – PR. 

 

SIMON K. Y.; CLARK, B. R.; WANG, A.; SALLEY, S.O. AIChE Annual Meeting. Salt 

Lake City, 2007. 



72 
 

 

 

SUSUKI, C. Estudo comparativo de alternativas para o desenvolvimento, 

projeto e fabricação de tanques de combustível para automóveis de 

passageiros dentro da General Motors do Brasil. 2007. 136p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Automotiva) – Escola Politécnica da Universidade 

Estadual de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

TAN, Y. Experimental methods designed for measuring corrosion in highly resistive 

and inhomogeneous media. Corrosion Science, v. 53, p. 1145-1155, 2011. 

 

UHLIG, H. H.; REVIE, R. W. Corrosion and corrosion control: An introduction to 

Corrosion Science and Engineering. 3 ed: John Wiley & Sons: United States of 

America, 1985. 441p.  

 

UOZATO, S.; NAKATA, K.; USHIO, M.; Surf Coat Tech. 2005, 200, 2580. 

 

VALLE, M. L. M. Qualidade de combustíveis automotivos – O petróleo e seus 

derivados. 2o Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo & Gás. Rio de Janeiro - 

RJ, 2003.  

   

VIANA, F. B.; Avaliação da corrosividade do biodiesel e misturas em aço por 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 2013. 72 p. Dissertação de 

Mestrado em Química, Universidade Federal do Maranhão – São Luís - Maranhão, 

2013. 

VIDELA, H. A. Biocorrosão, biofouling e biodeterioração de materiais. São 

Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2003. 148p. 

 

VILLAMIZAR, W.; CASALES, M.; RODRÍGUEZ, J. G. G.; MARTINEZ, L.; J. Solid 

State Eletrochem. 2007, 11, 619. 

 

VILLELA, T. R. S.; SOUZA, S. M. C.; FERRAZ, O. B.; SMALL, A. L. T.; BONELLI, R. 

S.; CAVALCANTI, E. H. S. Anais do 19º Congresso Brasileiro de Corrosão. Rio 



73 
 

 

de Janeiro – RJ, 1999. 

 

WHEAT, H. G.; THAKAR, M. J. Corros Sci Eng. 2003, 6, C124. 

 

WOLZOGEN, K. von.; FLUGT, L. van der.; De grafiteering van gietijzer als 

electrobiochemisch proces in anaerobe gronden. Water den Haad. 1934. 

(Tradução para o inglês publicada em 1961: Corrosion 17:293-299)  

 

 

 


