
 

  

 

 

 

MAYARA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSÃO E BIOCORROSÃO DO ALUMÍNIO AA 3003 EM MEIO DE 

BIODIESEL, DIESEL, ETANOL E GASOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA-PR 

2018 



 

  

 

MAYARA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSÃO E BIOCORROSÃO DO ALUMÍNIO AA 3003 EM MEIO DE 

BIODIESEL, DIESEL, ETANOL E GASOLINA 

  

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Bioenergia, área de concentração em 

Biocombustíveis, para a obtenção do título de 

Mestre. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Everson do Prado Ban czek 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA-PR 

2018  



 

  

 

MAYARA SOARES 

  

 

 

 

 

 

CORROSÃO E BIOCORROSÃO DO ALUMÍNIO AA 3003 EM MEIO DE 

BIODIESEL, DIESEL, ETANOL E GASOLINA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Bioenergia, área de concentração em 

biocombustíveis, para a obtenção do título de 

Mestre.  

 

Aprovada em 11 de Junho de 2018     

 

Prof(a). Dr(a).Cynthia Beatriz Furstenberger– UNICENTRO 

 

 

Prof(a). Dr(a).Viviane Teleginski Mazur– UTFPR 

 

 

Prof(a). Dr(a). Everson do Prado Banczek 

Orientador 

 

 

 

GUARAPUAVA-PR 

2018 



 

  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus pela força e amparo nas horas difíceis; 

 

           À minha família, meu filho Bernardo, meu companheiro Otávio, minha mãe Simoni por 

toda a ajuda e amor para conseguir realizar este trabalho e ao meu Pai André, que agora mesmo 

longe sei que está olhando por mim; 

 

           À Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, e ao programa de Mestrado 

em Bioenergia; 

 

            Ao meu orientador Professor Doutor Everson do Prado Banczek, pelo seu auxílio e 

dedicação na realização deste trabalho; 

 

            A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. i 

 

LISTA DE TABELAS................................................................................................................ ii 

 

RESUMO................................................................................................................................... iv 

 

ABSTRACT ............................................................................................................................... v 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1 

1.1 Biodiesel e Diesel ................................................................................................................. 1 

1.2 Etanol e Gasolina .................................................................................................................. 2 

1.3 Corrosão Metálica Associada aos Combustíveis .................................................................. 4 

1.4 Corrosão Microbiológica ...................................................................................................... 6 

1.5 Técnicas de Avaliação de Corrosão em Combustíveis ......................................................... 7 

1.6 Alumínio ............................................................................................................................... 8 

 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 11 

2.1 Objetivo Geral: ................................................................................................................... 11 

2.2 Objetivos Específicos: ........................................................................................................ 11 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................. 12 

3.1. Amostras Metálicas ........................................................................................................... 12 

3.2 Amostras de Combustíveis ................................................................................................. 12 

3.3 Ensaios de Corrosão ........................................................................................................... 12 

3.4 Ensaio de Corrosão Microbiológica ................................................................................... 12 

3.5 Perda de Massa ................................................................................................................... 13 

3.6 Caracterização Eletroquímica ............................................................................................. 13 

3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .................................................................... 14 

3.7.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) .................................................... 15 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES ....................................................................................... 16 



 

  

 

4.1. Ensaio de Perda de Massa ................................................................................................. 16 

4.2. Ensaios Eletroquímicos ..................................................................................................... 18 

4.2.1  Espectroscopia de Impedância Eletroquímica ......................................................... 18 

4.2.2 Polarização Potenciodinâmica Anódica .................................................................... 21 

4.2.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica na presença de E. coli: ..................... 24 

4.2.4 Polarização Potenciodinâmica Anódica na presença de E. coli ................................ 27 

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva ................ 29 

 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 35 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 37 

 

 

  

 

 

 

 



i 

 

  

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 - Diagrama de Pourbaix para Alumínio (DOS SANTOS, 2011). ............................. 10 

 

Figura 2 -   Sistema Eletroquímico utilizado nas análises eletroquímicas Adaptado de Johann, 

(2016)........................................................................................................................................ 14 

 

Figura 3 – Diagramas  de  Nyquist  Al AA3003 antes e  após imersão  em  Biodiesel,  Diesel, 

Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. ..................................... 19 

 

Figura 4 - Diagramas  Ângulo  de  fase   de   Bode   Al AA3003  antes  e  após  imersão   em 

Biodiesel, Diesel, Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0......... 20 

 

Figura 5 -  Diagrama de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Etanol, Gasolina, Diesel 

e Biodiesel obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. ............................................... 21 

 

Figura 6 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após imersão nos combustíveis, 

obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. .................................................................. 22 

 

Figura 7 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após  imersão em Biodiesel, 

Diesel, Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. ......................... 23 

 

Figura 8 - Diagramas de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, Etanol e Gasolina 

com e sem a presença de E. coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. ............ 24 

 

Figura 9 - Diagramas Ângulo de fase de Bode Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, 

Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1 25 

 

Figura 10 - Diagramas de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, Biodiesel, 

Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. Coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, 

pH = 4,0. ................................................................................................................................... 27 

 

Figura 11 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após imersão nos combustíveis 

com e sem a presença de E. coli, obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0 .............. 28 

 

Figura 12 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após 2 meses de imersão em 

Biodiesel, Diesel, Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. coli, obtidos em meio de 

Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. ................................................................................................... 29 

 

Figura 13 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003, aumento de 1500 X. ......... 31 

 

Figura 14 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003, aumento de 1500 X. ......... 32 

 

Figura 15 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003 na presença de E. coli , 

aumento de 1500 X. .................................................................................................................. 33 

 



ii 

 

  

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Resultados obtidos nos ensaios de Perdas de Massa (mgcm-2) .............................. 16 

 

Tabela 2- Composição elementar da superfície das amostras de Al AA3003. ........................ 34 

 

Tabela 3-  Composição elementar da superfície das amostras de Al AA3003 na presença de E. 

coli. ........................................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

  

LISTA DE EQUAÇÕES 
 

 

Equação 1 - Cálculo da Perda de Massa .................................................................................. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

  

 

RESUMO 

 

SOARES, Mayara. Corrosão e Biocorrosão do alumínio AA 3003 em meio de Biodiesel, 

Diesel, Etanol e Gasolina. 2018. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – Universidade 

Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO. Guarapuava -PR. 2018. 

 

           Os biocombustíveis são provenientes de fontes renováveis e cada vez mais são inseridos 

na matriz energética mundial, por isso é de extrema importância conhecer suas propriedades. O 

contato dos combustíveis com os diversos materiais metálicos constituintes dos veículos torna 

estes susceptíveis à corrosão. O alumínio é um metal utilizado em componentes automotivos 

que possui características interessantes de resistência à corrosão, pois reage com o oxigênio 

atmosférico sem que ocorra uma degradação de sua superfície, ao invés disso, forma-se uma 

camada de óxido a qual o protege contra corrosão. A norma ABNT 14359 estabelece o método 

de determinação da corrosão em combustíveis, porém, é exclusiva para o cobre e combustíveis 

fósseis, e, a corrosão é avaliada de maneira qualitativa. Neste contexto, este trabalho teve como 

objetivo determinar a corrosão do alumínio AA 3003 em meio de biodiesel, diesel, etanol e 

gasolina. A metodologia utilizada consistiu na imersão do material metálico nos combustíveis 

durante 2 meses para posterior análise por ensaios de perda de massa. Realizou-se também 

ensaios de biocorrosão com a presença de bactéria Escherichia coli (E. coli). As amostras foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de impedância 

eletroquímica e polarização potenciodinâmica anódica. Não houve variação significativa de 

massa com os ensaios de perda de massa para todos os combustíveis, sugerindo que o alumínio, 

quando imerso nos combustíveis, não sofre um processo corrosivo acentuado. Nos resultados 

eletroquímicos em geral, o metal se mostrou mais protegido contra corrosão quando imerso nos 

combustíveis, particularmente o diesel, mostrou-se o meio mais favorável, seguido pelo 

biodiesel, etanol e pela gasolina. A gasolina aumentou a suscetibilidade à corrosão da liga de 

alumínio e, este comportamento, pode estar relacionado a presença de enxofre na gasolina. A 

presença da E. coli apenas para a gasolina foi prejudicial em sua resistência à corrosão, para os 

outros combustíveis a presença dos microrganismos inibiu o processo corrosivo. Os resultados 

indicaram que alumínio AA 3003 é um material metálico adequado para utilização na confecção 

de componentes veiculares que ficarão em contato com biodiesel, diesel, etanol ou gasolina, 

pois em nenhum caso ocorreu um processo de corrosão generalizado. 

 

Palavras-Chave: combustível, biocombustível, ensaios eletroquímicos, oxidação; 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

  

ABSTRACT 

 

SOARES, Mayara.  Corrosion and Biocorrosion of AA 3003 aluminum in Biodiesel, Diesel, 

Ethanol and Gasoline media 2016. Dissertação (Mestrado Bioenergia) – Universidade 

Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO. Guarapuava -PR. 2018. 

 

           Biofuels are derived from renewable sources and increasingly are inserted in the global 

energy matrix, so it is of utmost importance to know their properties. The contact of fuel with 

various metallic materials constituents of vehicles makes these materials susceptible to 

corrosion. Aluminium is a metal used in automotive components has interesting features of 

corrosion resistance, because reacts with atmospheric oxygen without degradation that occurs 

from its surface, instead, an oxide layer is formed which protects against corrosion. The ABNT 

standard establishes the method for determining corrosion in fuels, but it is exclusive to copper 

and fossil fuels, and corrosion is evaluated in a qualitative way. In this context, this study aimed 

to investigate the corrosion of aluminum alloy AA 3003 in the midst of biodiesel, diesel, ethanol 

and gasoline. The methodology used consisted of immersion of the metallic material in the fuels 

during a two months for later analysis by mass loss tests. Biocorrosion assays with a presence 

of Escherichia coli bacteria (E. coli) were also carried out. The samples were characterized by 

scanning electron microscopy, electrochemical impedance spectroscopy and anodic 

potentiodynamic polarization. There was no significant mass variation with the mass loss tests 

for all fuels, suggesting that aluminum, when immersed in fuel, does not suffer a severe 

corrosive process. The electrochemical results in general, the metal proved to be more protected 

against corrosion when immersed in fuels, particularly diesel, proved to be the most favorable, 

followed by biodiesel, ethanol and gasoline. Gasoline reduced the corrosion resistance, and this 

may be related to the presence of sulfur in its composition. The presence of E. coli only for 

gasoline was detrimental in its resistance to corrosion, for the other fuels the presence of the 

microorganisms inhibited the corrosive process. The results indicated that aluminum AA 3003 

is metallic material suitable for use in the preparation of vehicle components that will be in 

contact with biodiesel, diesel, ethanol or gasoline, because in no case did a generalized 

corrosion process occur. 

 

Key Words: fuel, biofuel, electrochemical tests, oxidation; 
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1. INTRODUÇÃO              

      

1.1  Biodiesel e Diesel 

 

           O consumo de fontes energéticas está limitada ao uso do petróleo, porém muitas vezes 

as reservas são concentradas em certas regiões do mundo, por exemplo, o Oriente Médio tem 

63% das reservas globais de petróleo, por isso, faz se necessárias novas alternativas por 

questões ambientais (DEMIRBAS, 2011). Com isto, novas fontes de energia renováveis são 

necessárias, o biodiesel é um combustível alternativo que surgiu para um desenvolvimento mais 

sustentável, não é tóxico, não é inflamável e nem explosivo. Por ser totalmente miscível e por 

ter quase as mesmas propriedades do diesel, o biodiesel é visto como uma excelente fonte de 

energia alternativa (ALMEIDA et al., 2011; AQUINO et al., 2012; CURSARU et al., 2014). 

            Existem diversas formas de energias renováveis, as quais produzem pouco ou nenhum 

gás de efeito estufa entre outros poluentes. Entretanto, existem algumas barreiras ao 

desenvolvimento da produção de biocombustíveis entre elas políticas, econômicas, segurança 

e a questão de que muitas vezes a matéria prima é proveniente de fontes alimentícias. Reduzir 

as dificuldades e apresentar resultados satisfatórios são necessários no desenvolvimento dos 

biocombustíveis (DEMIRBAS, 2011). 

            O diesel não é um combustível renovável, é derivado do petróleo, constituído 

basicamente por hidrocarbonetos, emissor de poluentes na forma de óxidos de nitrogênio, 

óxidos de enxofre, óxidos de carbono, chumbo, hidrocarbonetos, etc. Recentemente devido à 

alta demanda por combustíveis fósseis e por suas maléficas consequências, surgiu o diesel S10 

o qual contêm diversos aditivos e apresenta teor de enxofre máximo de 10 ppm em sua 

composição para diminuir a poluição ambiental. Os combustíveis fósseis contribuem com 80% 

das necessidades de energia do mundo e isso mostra uma forte dependência. Porém, o 

crescimento da população não é acompanhada pela produção doméstica de petróleo bruto, ou 

seja, pode não suprir toda a demanda de energia mundial (BR, 2018; DEMIRBAS, 2009; 

HUANG et al., 2012). 

            O biodiesel é constituído por uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos 

graxos. É obtido quimicamente a partir de um óleo natural ou gordura na presença de álcool 

(metanol ou etanol) em uma reação chamada de trasesterificação, podendo usar catalisadores. 

O preço final do biodiesel pode ser mais alto comparado ao diesel, isso devido em grande parte 

ao alto preço das matérias primas. As matérias primas para a produção de biodiesel podem ser 
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de origem de óleos vegetais, gorduras de animais e óleos residuais. (AQUINO et al., 2012; 

ASHRAFUL et al., 2014; DEMIRBAS, 2007; HUANG et al., 2012). 

            Em 13 de janeiro de 2005, por meio do art. 2º da Lei nº 11.09/2005 do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), estabeleceu-se em 5% em volume, o percentual 

mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel. Porém, esse percentual tinha um prazo 

de oito anos para a aplicação e em três anos o percentual deveria estar no mínimo em 2%; foi o 

que ocorreu; em 2008 o percentual era de 2% de biodiesel no diesel. Já em 2009, esse percentual 

passou para 4%. Em janeiro de 2010, foi ampliado para 5%, o B5 (AMBROZIN et al., 2009; 

ANP, 2018; SOUZA e MALAFAIA, 2014). 

            Em 2014, a mistura de biodiesel em diesel passou a ser de 7% pela Lei n° 13.033/2014, 

6% a partir de 1º de julho de 2014 e 7% a partir de 1º de novembro de 2014.  Recentemente, 

em 2017, a Lei nº 13.263/2016 determinou um cronograma de aumento do teor de biodiesel, 

em março de 2017 a porcentagem passou a ser 8% o B8 que usamos atualmente, até março de 

2018 é previsto passar para 9%, e ainda, em março de 2019 o cronograma prevê aumentar o 

percentual para 10% (ANP, 2018). 

          As exigências do controle de qualidade que o biodiesel passou no decorrer dos anos, tem 

contribuído para a sua harmonização com as normas internacionais e alinhamento da sua 

qualidade às condições do mercado brasileiro, assegurando maior segurança e previsibilidade 

aos agentes econômicos. Assim, o biodiesel já é uma realidade no país e garante ao Brasil uma 

posição destacada em relação ao resto do mundo (ANP, 2018). 

 

1.2  Etanol e Gasolina 

 

 O etanol é um dos biocombustíveis mais importantes, é um biocombustível limpo e 

barato. A adoção do etanol é considerada um dos principais mecanismos de combate ao 

aquecimento global, pois parte do CO2 emitido pelos veículos movidos a etanol é reabsorvido 

pelas plantações das matérias-primas (ANP, 2018).         

         Existem diversas matérias primas naturais das quais pode-se obter o etanol como cana de 

açúcar, o bagaço de cana, beterraba, batata, mandioca, girassol, etc, ou outras biomassas, bem 

como diversos tipos de resíduos de celulose e de colheita. O processo básico biológico de 

produção consiste em fermentação dos açúcares, destilação, desidratação e desnaturação.  Após 

a fermentação obtêm-se o álcool hidratado (95% de etanol); Depois do processo de desidratação 

se obtêm o álcool anidro (99,6% de graduação alcoólica). O etanol pode ser usado puro ou em 

misturas com outros combustíveis (KRAMER et al., 2015; MOFIJUR et al., 2015). O álcool 
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hidratado é o etanol comum vendido nos postos, já álcool anidro é aquele que é misturado à 

gasolina. A diferença entre os dois diz respeito à quantidade de água. 

            Desde 1931, o etanol era adicionado em pequenas proporções na gasolina; em 1974 foi 

criado o Proálcool, um projeto do governo brasileiro, o qual teve como objetivo garantir o 

suprimento de etanol no processo de substituição da gasolina. De 1977 a 1979 a adição de etanol 

anidro na gasolina passou de 4,5% para 15 %. Já em 1990 o percentual de álcool já era entre 

20% e 25%. Em 2014, esse percentual passou para 27,5%. Segundo ANP o Brasil é o país com 

maior teor de álcool na gasolina (ANP, 2018). 

            A gasolina é constituída basicamente por hidrocarbonetos e, por produtos oxigenados 

obtidos pelo cracking do petróleo, além disso, contém compostos de enxofre, compostos de 

nitrogênio e compostos metálicos em baixas concentrações, emite vapores inflamáveis mesmo 

a temperatura ambiente. Pode ser classificada por seu índice de octano sendo comum ou 

premium, com a presença de etanol ou não, a gasolina A é a gasolina produzida pelas refinarias 

ou petroquímicas, que não contém etanol anidro. A gasolina C é a gasolina comercializada nos 

postos de serviços e que recebe a adição de etanol anidro nas distribuidoras, no percentual 

determinado pela legislação federal (BR, 2018; WACHTER, 2015). 

            A adição de etanol à gasolina pode ter efeitos maléficos e benéficos. A presença do 

etanol aumenta a octanagem da gasolina, ajuda na economia do país principalmente à 

agricultura, e ainda diminui a emissão de gases poluentes. Porém traz algumas desvantagens, o 

álcool prejudica a partida do motor em baixas temperaturas, a mistura tem muito pouca 

tolerância à água e ainda pode diminuir a eficiência do motor (WACHTER, 2015). 

           Muitas vezes, a produção de biocombustíveis torna-se controversa, principalmente 

devido ao uso competitivo dos recursos naturais para alimentação humana e animal. Por isso, 

atualmente há pesquisas alterntivas para solucionar esta controvérsia mudando a matéria prima 

para biomassas ou produzindo biocombustíveis de segunda geração, ou seja, que não competem 

diretamente com os alimentos, por exemplo, etanol pode ser obtido a partir de celulose. Porém 

mesmo solucionando-se um aspecto surgem outros, como o impedimento tecnológico da quebra 

da biomassa vegetal e liberação de polímeros de hidratos de carbono (celulose e hemicelulose) 

(ZIOLKOWSKA, 2015). 

            Além de ser um combustível renovável o etanol não é tóxico, possui baixa viscosidade 

e isso conduz a um melhor comportamento de injeção. Porém é muito pobre em miscibilidade 

com óleos combustíveis podendo assim ocorrer a separação de fases quando exposto à água ou 

a baixas temperaturas (BROCK et al., 2016). 
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            Um veículo movido a etanol hidratado possui menor eficiência quando comparado a um 

veículo movido à gasolina por isto, pesquisas indicam que para ser competitivo o preço do 

etanol necessita ser 70%  menor do que o preço da gasolina (FIGUEIRA, 2015). 

           

1.3  Corrosão Metálica Associada aos Combustíveis 

 

           Com a inserção dos biocombustíveis surgem-se novos desafios, os materiais metálicos 

que até então ficavam em contato somente com combustíveis fósseis, a presença do 

biocombustível fez com que surgissem problemas de corrosividade, ocasionando o mau 

funcionamento de carburadores, bombas de combustíveis, tanques de combustíveis, etc 

(COSTA, 2012). 

A corrosão é a deterioração de um material metálico por ação química ou eletroquímica 

de um meio oxidante e em geral é um processo espontâneo. Tal deterioração causa mudanças 

prejudiciais que podem alterar suas funções (GENTIL, 2003; VAZ et al., 2011). Diretamente 

ou não, os danos causados pela corrosão em componentes e estruturas metálicas podem chegar 

em até 4% do produto interno bruto de um país (JÚNIOR et al., 2014). 

Os combustíveis em geral, quando entram em contato com componentes metálicos 

como máquinas, tanques, entre outras peças automotivas, interagem com o material metálico 

que são constituídos, e isso pode ocasionar a corrosão metálica, promovendo assim desgastes, 

alterações químicas e até rupturas do metal (AMBROZIN et al., 2009; RAMOS et al., 2016).  

O combustível ao ser armazenado em tanques metálicos por longos períodos o metal sofre maior 

processo corrosivo, quando há movimentação ocorre maior interação entre metal/meio assim o 

metal é sempre realimentado pelo oxigênio, fortalecendo assim sua camada passiva superficial 

(TAKEDA, 2017). 

            As alterações das 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). 

           O biodiesel é um combustível de baixa estabilidade com susceptibilidade de degradação 

e alteração de sua composição. Essa degradação é causada principalmente pela reação de auto-

oxidação, presença de impurezas, absorção de umidade e ataque de microrganismos alterando 

assim, seu padrão de qualidade e aumentando sua ação corrosiva (AMBROZIN et al., 2009; 

AQUINO, 2012; CURSARU et al., 2014). 
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            O biodiesel é 30 vezes mais higroscópico do que o diesel, assim, a água absorvida pode 

causar reações de hidrólise, as quais formarão ácidos os quais quando em contato com água 

formam íons que ocasionam a corrosão do biocombustível (AMBROZIN et al., 2009; 

AQUINO, 2012) A baixa estabilidade oxidativa de um combustível promove a alteração das 

propriedades iniciais deste, aumentando assim a tendência de corroer os componentes dos 

motores automotivos (FAZAL et al., 2010; ASHRAFUL et al., 2014). 

            O poder corrosivo do etanol é influenciado principalmente pelas impurezas 

provenientes do processo de produção ou armazenagem, essas impurezas geralmente são íons 

cloreto, água, sulfato e a presença de íons metálicos entre outros acelerando assim o processo 

corrosivo. Outro fator que contribui para o efeito corrosivo é o pH do biocombustível 

(AMBROZIN et al., 2009; RODRIGUES, 2012).  

          Reações de oxidação podem ocorrer com o etanol e essas, tem como subproduto a água, 

a qual ao reagir com o óxido superficial presente no alumínio, pode aumentar o processo 

corrosivo do alumínio formando corrosão por pite, ou também pode inibir, pois ao reagir com 

o metal forma-se uma camada de óxido hidratado que pode lhe trazer proteção (RODRIGUES, 

2012). 

            O enxofre presente na gasolina interfere em seu processo corrosivo, por isso é de 

extrema importância controlar sua quantidade, pois metais como cobre são muito sensíveis ao 

ataque de enxofre. A gasolina ainda pode sofrer o processo de oxidação, aumentando seu grau 

de corrosividade, principalmente quando é armazenada por longos períodos há uma reação de 

oxidação dos hidrocarbonetos insaturados da gasolina na presença de oxigênio (TAKEDA, 

2017; WACHTER, 2015). 

            A Agência Nacional de Petróleo (ANP) exige especificações de qualidade de todos os 

combustíveis, para evitar que adulterações ou presença de impurezas prejudiquem as 

propriedades dos combustíveis, podendo muitas vezes aumentar o poder corrosivo de cada um. 

Os combustíveis em geral apresentam instabilidade, por isso é difícil a determinação da 

corrosão somente por meio de técnicas eletroquímicas. É necessária uma análise que simule a 

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

(GALLINA, 2011; MATOS, 2013; TAN, 2011 e SUSUKI, 2007). 

            O presente trabalho propõe estudar e promover uma metodologia experimental para se 

quantificar a oxidação do alumínio na presença de biodiesel, diesel, etanol e gasolina como uma 

alternativa a metodologia do cobre metálico (ABNT 14359) de acordo com a metodologia 

proposta por medida indireta da resistência à corrosão dos materiais metálicos (BANCZEK et 

al., 2013). 
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         A aplicação da metodologia indireta para determinação da corrosão é uma alternativa que 

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. Além disso, uma alternativa ainda para 

se estimar a taxa de corrosão é a realização de ensaios de perda de massa (MATOS, 2013). 

 

1.4  Corrosão Microbiológica 

 

        Além das possíveis degradações nos combustíveis já citadas, pode ocorrer alterações 

devido às atividades microbianas, as quais aumentam a instabilidade química, acelerando 

reações que produzem a formação de gomas (SEVERGNINI, 2014). 

       Os microrganismos atuam na superfície metálica de acordo com o seu metabolismo, 

podendo oxidar elementos presentes na liga, ou até formar camadas de aeração diferencial 

(MATOS, 2013). O principal problema causado pela atividade microbiana é a formação de 

biofilmes nos combustíveis ou ainda nas paredes do componente metálico, e a corrosão é 

influenciada por microrganismos no metal através desses biofilmes formados (ZIMMER, 

2014). 

          As consequências ocasionadas pela corrosão microbiológica afetam setores como, 

tubulações e vedações de tanques de combustível. Os biofilmes são compostos por bactérias 

que são as principais causadoras da corrosão microbiológica, vai depender da temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido entre outras características para se determinar a composição do biofilme. 

A corrosão microbiológica é maior em sistemas com pouca rotatividade, ou seja, local onde um 

combustível, por exemplo, permaneça parado por mais de 30 dias. Já em locais com maior 

rotação a corrosão do biocombustível por microrganismos é menor (MARANGONI, 2014; 

MORAES, et al., 2010) 

          A interação metal x solução faz com que ocorra a bioincrustação (processo biológico) e 

consequentemente ocorre a corrosão (processo inorgânico e eletroquímico), estes processos 

trazem modificações ao meio e ocorrem de forma simultânea, porém, seguem direções opostas. 

A bioincrustação ocorre da solução para a superfície metálica, uma acumulação na superfície 

do metal proveniente do meio, já a corrosão ocorre do metal para a solução, uma dissolução do 

metal afetando o meio. Ambos os processos têm como consequência a corrosão microbiológica 

(MARANGONI, 2014). 

          Por outro lado, nem sempre os biofilmes são prejudiciais ao meio, muitas vezes estes são 

utilizados para aumentar o rendimento em processos, ou ainda aumentando a eficiência na 
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conversão de compostos, por exemplo no tratamento de efluentes e remoção de poluentes em 

estações de tratamento de resíduos urbanos (MARANGONI, 2014). 

          Escherichia coli mais conhecida pela abreviatura E. coli, apresenta formato de bacilo, é 

gram-negativa, anaeróbia facultativa e fermentadora de açúcares. Encontrada em diversos 

ambientes, possui facilidade de colonizar em situações diferenciadas, mesmo em meios com 

baixa concentração de aminoácidos, tem facilidade para se proliferar em temperaturas médias 

entre 33 e 38ºC. Ela é um microrganismo quimioheterotrófico, o que significa que requer 

compostos orgânicos do ambiente como combustível e fonte de carbono, assim pode contribuir 

para degradação das ligas metálicas das tubulações pelo processo de corrosão microbiológica 

(JOHANN, 2016). 

         Matos (2013) realizou através de imersões a análise da presença da E. coli em diferentes 

combustíveis, para o aço carbono e aço inoxidável, houve formação de um biofilme na 

superfície do aço carbono, o que a autora afirma que reduz a resistência à corrosão do metal 

base muito provavelmente pelo bloqueio parcial da superfície em relação ao sistema iônico. Já 

o aço inoxidável foi prejudicado pelos processos de corrosão intergranular e por pites. 

       A adição de biodiesel ao diesel disponibiliza uma fonte maior no teor de carbono e 

nutrientes os quais as bactérias consomem. Fazendo uma comparação entre os combustíveis, o 

biodiesel em um período de três semanas é 98% biodegradado já o diesel é 50% biodegradado 

nesse mesmo período (ZIMMER, 2014). 

Uma forma de evitar ou diminuir a corrosão microbiológica é intensificar os processos 

de purificação e controle de qualidade dos combustíveis. O biodiesel, por exemplo, deve passar 

por um rigoroso controle, desde a escolha de sua matéria prima de produção, pois esta leva as 

características físico-químicas para o biocombustível, como índice de ácidos graxos livres que 

influencia na sua qualidade, índice de glicerina livre que determina o grau de pureza, índice de 

saponificação que indica a presença dos ácidos graxos e ainda o índice de iodo que se refere a 

estabilidade oxidativa do biodiesel. Além disso, na armazenagem e transporte do biodiesel 

deve-se evitar o contato com umidade, água, luz e ar (CORDEIRO, 2013; SEVERGNINI, 

2014). 

 

1.5  Técnicas de Avaliação de Corrosão em Combustíveis 

 

         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.  
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           A norma ABNT 14359 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 

etc; (ASTM D130). 

            Entretanto, a metodologia da norma da ABNT é voltada para os combustíveis de origem 

fóssil, como a gasolina e o diesel, não tendo especificações para os biocombustíveis como o 

biodiesel e o etanol. Além disto, é possível apenas a análise qualitativa de amostras de cobre, 

não existindo outros padrões de outros metais para comparação, como aço carbono, alumínio, 

entre outros muito empregados. 

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

técnicas eletroquímicas, a fim de se determinar a taxa de corrosão e o seu potencial. Porém, 

para que este método seja aplicado são necessárias condutividades significativas, característica 

esta não presente nos combustíveis naturalmente e, desta forma, os resultados tornam-se 

imprecisos (GALLINA, 2011). 

 

1.6  Alumínio 

           

O alumínio oferece muitas propriedades para contribuir em sua utilização. Dentre as 

características do alumínio estão sua leveza, durabilidade, alta condutividade elétrica e térmica, 

resistência a altas e baixas temperaturas, resistência à corrosão, maleabilidade, soldabilidade e 

é reciclável (DAVIS, 1999; SUKIMAN et al., 2013). 

       É o terceiro elemento mais abundante na natureza, ficando atrás apenas do oxigênio e do 

silício. Seu baixo peso significa diretamente na redução de consumo de energia nos 

transportes, o alumínio tem aproximadamente 35% do peso do aço e 30% do peso do cobre. 

A folha de aluminio é muito utilizada para embalagens de alimentos e bebidas ela é 

impermeável, proporciona boa conservação dos alimentos. O alumínio não produz faíscas 

característica a qual o faz ser utilizado no armazenamento de substâncias inflamáveis como, 

por exemplo, os combustíveis (ABAL, 2017; HYDRO, 2016). 

O aluminio forma liga com uma variedade de metais, essas ligas são utlizadas 

principalmente para aumentar sua resistência mecânica assim aumentando sua diversidade de 

aplicações. As ligas de alumínio são identificadas por um conjunto de quatro números, onde 

cada uma representa liga com específicos metais. Na indústria automobilística destaca-se a liga 

3003 e 6061. A liga 3003 tem muitas aplicações como em utensílios de cozinha, calhas, telhas,  

trocadores de calor, peças veiculares e na produção de tanques de combutiveis, esta liga consiste 
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basicamente em Al-Mn, apresenta alta resistência à corrosão e moderada resistência mecânica 

(MARTINS e PADILHA, 2006; MINATEL, 2009; DOS SANTOS, 2011; SUKIMAN et al., 

2013). 

            Principalmente por sua leveza o alumínio é muito utilizado no ramo de transportes. Já 

existem caminhões feitos totalmente em alumínio, assim, o peso fica quase 2 toneladas mais 

leve em relação aos convencionais. Além disso, o alumínio necessita de menos pintura e 

tratamentos superficiais devido a sua característica de boa resistência à corrosão (REVISTA 

ALUMÍNIO, 2015). 

            O alumínio possui uma grande afinidade com o oxigênio, por isto, quando o metal entra 

em contato ocorre passivação, a qual forma imediatamente uma fina camada de óxido composta 

por Al2O3. Esse óxido formando ao invés de prejudicar a superfície metálica, ele atua como 

uma proteção metálica deixando o alumínio assim protegido contra possíveis corrosões. Por 

este motivo, o alumínio é um dos metais mais resistente à corrosão.  A passivação é um processo 

espontâneo onde ocorre uma reação entre o metal e as substancias contidas nesse meio, pode 

ocorrer à temperatura ambiente ou não (DAVIS, 1999; RODRIGUEZ, 2003). 

            A película de óxido na superfície do alumínio se forma rapidamente, é compacta e 

passiva ao contato com o ar.  A resistência à corrosão do alumínio tem uma forte dependência 

do pH, dependendo do meio o qual é exposta, esta camada de óxido pode ser vulnerável. A 

valores de pH extremos, menores que pH= 4,0 ou maiores que pH= 9,0 essa resistência diminui 

drasticamente, particularmente em soluções alcalinas ou na presença de íons cloretos, os quais 

dissolvem a camada de óxido protetora (DIAZ-BALLOTE et al., 2009; DOS SANTOS, 2011; 

RODRIGUES, 2012). 

            A região onde há passividade do alumínio em meio aquoso, ou seja, região de 

estabilidade e o óxido em sua superfície está protegendo é em torno de pH 4,0 e 8,5. Em pH 

maiores que 8,5 e abaixo de 4,0 o óxido perde seu poder protetor devido a exposição à soluções 

muito ácidas e muito básicas e assim ocorre a oxidação do metal. Essa faixa de estabilidade 

varia de acordo com a temperatura ou também com a composição do filme presente (DOS 

SANTOS, 2011; RODRIGUES, 2012).  

          Através do Diagrama de Pourbaix da Figura 1 é possível analisar o comportamento do 

metal conforme as condições do meio e seu potencial. 
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Figura 1 - Diagrama de Pourbaix para Alumínio (DOS SANTOS, 2011). 

 

            Se essa camada for danificada o metal passa por uma re-oxidação imediata formando 

novamente a película superficial, tem em média espessura na ordem de 10 Å, possui duas 

subcamadas uma interna onde é composta por uma barreira amorfa e compacta, e uma camada 

externa possui maior espessura e maior permeabilidade (FONTANA, 2007). 

            Devido ao óxido a superfície do alumínio, quando ocorre processo corrosivo nesse 

metal, é de forma localizada, com formação de pites, não se manifestando sobre toda a 

superfície (RIEDER et al., 2009). A corrosão no alumínio consiste em um sitio de corrosão 

ativa que possui uma região anódica e outra catódica em contato elétrico contínuo, na presença 

de um eletrólito (DOS SANTOS, 2011). 

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

pites, esse tipo de corrosão causa a ruptura do filme passivo na superfície do alumínio. Os pites 

são cavidades que podem adquirir diferentes formas. O fundo dessas cavidades tem forma 

angulosa e profundidade maior do que seu diâmetro. O meio corrosivo quebra a barreira passiva 

em pontos localizados, ocasionando a corrosão profunda (GENTIL, 2003; MATOS, 2013; 

RODRIGUES, 2012). 

            A corrosão do alumínio depende de diversas variáveis, que incluem ambiente, 

temperatura de liga metálica em questão, velocidades de fluxo, impurezas presentes no 

ambiente e as condições da química à qual está exposto. Outro fator que afeta a corrosão do 

alumínio é o pré-tratamento (MANUTENÇÃO e SUPRIMENTOS, 2017). 
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2. OBJETIVOS 

 

            2.1 Objetivo Geral: 

 

            Estudar a corrosão e a biocorrosão do alumínio AA 3003 decorrente do seu uso em 

biodiesel, diesel, etanol e gasolina; 

 

            2.2 Objetivos Específicos: 

 

           Desenvolver uma metodologia indireta para determinar a corrosão e biocorrosão do 

alumínio em presença dos combustíveis; 

 

          Determinar a corrosão das amostras de alumínio a partir de ensaios de imersão, ensaios 

eletroquímicos e análise de microscopia eletrônica de varredura;  

 

           Determinar qual dos combustíveis é mais favorável ao contato com o alumínio. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras Metálicas 

 

O substrato metálico empregado foi o alumínio AA 3003, o qual foi previamente lixado 

com lixas de SiC com #280, #400, #600, #1200 e por um polimento com pasta de diamante de 

9μm, 6μm, 3μm, 1μm e ¼ μm. As peças provenientes de uma chapa de alumínio possuem área 

média de 5,67 cm2 (MATOS, 2013). 

 

3.2   Amostras de Combustíveis 

 

O biodiesel utilizado foi B100, o diesel S10 B8, o etanol hidratado e gasolina comum. 

 

3.3   Ensaios de Corrosão 

 

Os ensaios de corrosão foram realizados com a imersão das peças metálicas nos 

combustíveis separadamente, durante um período de 60 dias à condição de temperatura 

ambiente, para assim simular como o combustível estaria em condições de armazenamento. As 

peças foram colocadas em um béquer com os combustíveis com um contato direto, uma peça 

de alumínio em cada béquer, o volume utilizado foi estabelecido pela norma ASTM G 31-72 

(2004), a qual determina que por ensaios de perda de massa, o volume de 0,20 mL por mm² de 

combustível deve ser utilizado, baseado na área de cada peça metálica. A imersão foi 

monitorada semanalmente acompanhando assim as possíveis mudanças visíveis na peça 

metálica ou nos combustíveis.  

 

3.4  Ensaio de Corrosão Microbiológica 

 

          Além dos ensaios de corrosão nos combustíveis acima mencionados, foram realizados 

ensaios de imersão com a presença de microrganismos, utilizou-se a bactéria Escherichia coli 

(E. coli).  

           A bactéria E. coli foi escolhida para fazer parte da imersão devido à registros de 

contaminação em combustíveis e biocombustíveis deste microrganismo, e estes, presentes 

como contaminantes nos combustíveis podem ocasionar a corrosão microbiológica. A bactéria 

E. coli foi preparada através de uma cepa ATCC® 25922™. Preparou-se uma solução da 

composta por bile bovina, lactose, cloreto de sódio, fosfato de potássio mono e dibásico e 
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peptona, para que as bactérias pudessem se proliferar. A solução permaneceu em uma estufa 

com a temperatura de 36ºC (JOHANN, 2016). 

As amostras foram imersas nos combustíveis com 1% de E. coli. O período de imersão 

dos combustíveis com a presença dos microrganismos foi de 10 dias esse ensaio foi realizado 

em uma estufa com temperatura média de 34 ºC, esse período e temperatura foi baseado no 

tempo de vida da bactéria (JOHANN, 2016). 

 

3.5  Perda de Massa 

 

Foram medidas as massas de cada amostra antes e após a imersão para a determinação 

da diferença de massa devido ao processo corrosivo promovido pelos combustíveis.  

Após o período de imersão as amostras foram retiradas dos combustíveis, lavadas com 

etanol e secadas com jato de ar quente, antes de realizar a pesagem final e para seguirem para 

os ensaios eletroquímicos. 

A perda de massa foi determinada de acordo com a Equação 1: 

 

 𝑚 (𝑔 𝑐𝑚−2) =  
𝑚1 − 𝑚2

𝐴
 

Equação 1 - Cálculo da Perda de Massa 

 

Onde:                m1= massa antes da imersão em combustível (g); 

                         m2= massa após imersão em combustível (g); 

                         A= área da peça metálica de alumínio (cm2); 

 

         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). 

  

3.6  Caracterização Eletroquímica 

 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em uma célula com formato cilíndrico feita 

de PVC, contendo três eletrodos (Figura 2). O eletrodo de referência de sulfato mercuroso, um 

contra eletrodo de platina e um eletrodo de trabalho de alumínio AA 3003. A área média das 

peças metálicas era em torno de 5,67 cm2, porém, durante as medidas eletroquímicas a área 

ativa foi delimitada em 0,95 cm2. 
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A solução eletrolítica utilizada foi de Sulfato de Sódio (Na2SO4) 0,5 molL-1 pH = 4,0, 

tamponada com biftalato de potássio e hidróxido de sódio. Esta solução tamponada serviu para 

que se mantivesse constante o pH= 4 da solução, como já mencionado na introdução este pH 

se deve à região de passividade do metal. 

As amostras de alumínio foram analisadas neste eletrólito após o tempo de imersão e 

também sem imersão para posterior parâmetro de comparação. Todas as medidas foram 

realizadas em triplicata.  

 

 

Figura 2 -   Sistema Eletroquímico utilizado nas análises eletroquímicas Adaptado de Johann, 

(2016) 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato Gamry® PC4-300, 

associado a um analisador de frequência EIS 300. Os ensaios realizados foram: Espectroscopia 

de Impedância Eletroquímica (EIE) e Polarização Potenciodinâmica Anódica (PPA).  

        Os ensaios de PPA foram realizados aplicando-se uma sobretensão de 2 V no sentido 

anódico com uma velocidade de varredura de 1 mVs-1.  

 

 

 

3.7  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As análises de MEV foram empregadas para se averiguar com maior precisão através 

de comparações a morfologia da superfície do metal antes e após o processo de polarização 

anódica, e também antes e após a imersão nos combustíveis. 
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Após o período de imersão as peças metálicas passaram por uma lavagem com etanol, 

e depois secagem com jato de ar quente, e então foram encaminhadas para o MEV. O 

equipamento utilizado foi o Tescan® Vega3, foi empregada ampliação de 1500 vezes. 

 

3.7.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

 Esta técnica de análise foi utilizada a fim de determinar a composição elementar da 

superfície antes e após a imersão. Foi realizada na sequência da análise de MEV utilizando o 

equipamento Oxford. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

           4.1.  Ensaio de Perda de Massa 

 

A perda de massa média foi determinada pela diferença de massa das peças antes e após 

imersão nos combustíveis e os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados obtidos nos ensaios de Perdas de Massa (mgcm-2) 

AMOSTRA PERDA DE MASSA (mgcm-2) 

AA3003 + Biodiesel 5,5  0,002 

AA3003 + Diesel 3,7  0,002 

AA3003 + Diesel + E. coli 3,6  0,002 

AA3003 + Etanol 5,6  0,002 

AA3003 + Etanol + E. coli 5,4  0,002 

AA3003 + Gasolina 5,9 ± 0,002 

AA3003 + Gasolina + E. coli 6,2 ± 0,002 

 

 

Os resultados de perda de massa monstrados na Tabela 1, indicam que valores baixos 

de perda de massa foram obtidos, sugerindo que o alumínio, quando imerso nos combustíveis, 

não sofre um processo corrosivo acentuado. Tal comportamento está relacionado à 

característica que o alumínio possui de se passivar (CORDEIRO, 2013).  Ao comparar os 

resultados obtidos para biodiesel, etanol e gasolina estes promoveram uma maior corrosão ao 

alumínio, sendo o diesel o combustível mais inerte.  

Em geral, quando as amostras foram retiradas da imersão não havia nenhuma mudança 

visível nas lâminas metálicas e nenhuma mudança na coloração dos combustíveis, resultado 

obtido semelhante aos trabalhos de Cordeiro, (2013) e Fazal, et al. (2012). 

Outros metais como, por exemplo, o cobre, quando imerso em alguns combustíveis, 

pode haver uma intensa mudança na coloração, a qual pode ocasionar contaminação no 

combustível. Esta mudança de coloração se deve aos diferentes estados de oxidação e 

transformações que o metal sofre (CORDEIRO, 2013; FAZAL et al., 2012; HUANG et 

al.,2012). 
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Em geral observa-se que a E. coli não alterou significativamente o efeito corrosivo em 

nenhuma imersão, o que sugere que nenhum combustível na presença do alumínio favoreceu a 

proliferação dos microrganismos em sua superfície. 

De acordo com Kaul, et al.  (2007) o alumínio é um dos metais mais compatíveis em 

presença de diesel ou biodiesel. Através dos ensaios de perda de massa observa-se que a perda 

de massa foi maior em presença do biodiesel quando comparado ao diesel, o que está de acordo 

com a literatura Fazal, (2010). Esta maior perda de massa para o biocombustível deve-se 

principalmente pelo fato deste ser higroscópico, além disso, o biodiesel sofre reações de auto-

oxidação as quais podem alterar seu padrão de qualidade, aumentando assim sua ação corrosiva. 

Apesar do diesel apresentar em sua composição uma porcentagem de biodeisel este fato não 

influenciou significativamente em seu poder corrosivo. 

         Adicionalmente, observou-se que não houve diferença significativa entre a imersão no 

diesel com e sem E. coli, o que sugere que o diesel não favorece a proliferação dos 

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

presença deste combustível. 

            O etanol se mostrou mais compatível com o alumínio por apresentar uma perda de massa 

menor, quando comparado à gasolina.  A adição de E. coli no etanol diminuiu o processo 

corrosivo, já para a gasolina na presença de E. coli nota-se um aumento em sua perda de massa 

indicando assim maior susceptibilidade à corrosão.   

          No trabalho de Wachter, (2015) ele realizou imersões em gasolina pura, gasolina comum 

e também etanol combustível, no ensaio de perda de massa, a perda para a gasolina foi maior 

do que quando comparada a perda com o etanol. Ramos, et al (2016) observaram que o aço 

inoxidável em contato de etanol combustível apresenta baixos valores de perda de massa 

demonstrando a compatibilidade desta liga metálica com etanol. 
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          4.2. Ensaios Eletroquímicos 

 

 

 4.2.1  Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

 

            Nas figuras 3 e 4 estão apresentados os resultados de Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE) para o biodiesel, diesel, etanol e gasolina em forma de diagramas de 

Nyquist e Ângulo de fase de Bode. 

Os diagramas de Nyquist (Figura 3) apresentam apenas um arco capacitivo para as todas 

as amostras. Maiores valores de impedância foram medidos para as peças imersas nos 

combustíveis, sugerindo que a imersão aumenta a resistência à corrosão. A amostra não imersa, 

em ambos os diagramas apresentou menores valores de impedância, sugerindo que neste meio 

a resistência a corrosão do alumínio é menor.  

Ao analisar os diagramas de ângulo de Bode (Figura 4) observa-se duas constantes de 

tempo para cada amostra, indicando que ocorrem dois processos para todas as curvas. A 

primeira constante é detectada em altas frequências, e pode ser atribuída à formação do óxido 

de alumínio na superfície. A segunda constante, em baixas frequências, pode ser atribuída ao 

processo de transferência de carga na interface metal/solução.   

Observa-se uma região de ângulo de fase constante na região de frequências 

intermediárias e pode ser atribuída à sobreposição de vários processos.  

            Um aumento do ângulo de fase para a primeira constante foi determinado para as 

amostras imersas nos combustíveis, sugerindo um menor ataque de corrosão. Tal 

comportamento está associado à formação de um óxido mais compacto. O deslocamento para 

menores frequências da constante de transferência de carga, para o alumínio imerso no biodiesel 

e diesel indica um retardamento do processo corrosivo, o que sugere uma maior resistência à 

corrosão, sendo tais resultados fortalecidos pelos maiores ângulos de fase medidos para este 

processo. Os maiores ângulos de fase medidos para as amostras imersas em etanol e gasolina 

indicam uma maior barreira aos processos corrosivos. 
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Figura 3 - Diagramas de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Biodiesel, Diesel, 

Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 
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Figura 4 - Diagramas Ângulo de fase de Bode Al AA3003 antes e após imersão em 

Biodiesel, Diesel, Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 

 

            Na Figura 5 está a comparação dos diagramas de Nyquist para todos os combustíveis. 

Os resultados mostram que maiores valores de impedância para as peças imersas em diesel e 

biodiesel foram determinadas, sugerindo maior resistência à corrosão, seguido do etanol, 

gasolina. 
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Figura 5 -  Diagrama de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Etanol, Gasolina, 

Diesel e Biodiesel obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 

 

 

4.2.2 Polarização Potenciodinâmica Anódica 

 

          Após a realização dos ensaios de EIE, as amostras foram polarizadas anodicamente. Os 

resultados de polarização para alumínio imerso nos diferentes combustíveis são apresentados 

na Figura 6. 

          A partir das medidas de Polarização Potenciodinâmica Anódica foi possível determinar 

o comportamento de corrosão dos materiais em condições de sobretensões anódicas e, é 

possível observar, que menores densidades de corrente foram medidas para as amostras imersas 

nos combustíveis, sugerindo maior resistência à corrosão. Observa-se que a curva do alumínio 

sem combustível em todos os casos apresenta maiores valores de densidade de corrente, 

sugerindo que este é mais susceptível à corrosão. Adicionalmente, observa-se que todas as 

amostras demonstraram comportamento semelhante, em todos os casos a presença do 

combustível foi favorável ao metal. 
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Figura 6 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após imersão nos 

combustíveis, obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 

 

 

Na Figura 7 está a sobreposição das curvas de polarização com a imersão em todos os  

combustíveis para a polarização anódica. 

          Na polarização, quanto menor densidade de corrente a amostra obtiver, apresenta maior 

resistência contra corrosão. Particularmente o diesel tem os menores valores de densidade de 

corrente, se mostrando assim um combustivel mais compatível com o Al AA3003, em 

sequência o biodiesel, o etanol e a gasolina que se mostrou menos resistente à corrosão. Em 

geral, observa-se que o a curva do alumínio sem combustível apresenta maiores valores de 

densidade de corrente, sugerindo que este metal está mais exposto à possíveis ataques de 

corrosão. 
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Figura 7 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após  imersão em Biodiesel, 

Diesel, Etanol e Gasolina obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 

 

Os resultados dos ensaios eletroquímicos estão de acordo com os trabalhos de Fazal, et 

al. (2010) e Tsuchiya, et al. (2006), a partir dos quais observou-se que a taxa de corrosão do 

alumínio em biodiesel é maior do que em diesel, devido à presença de ácidos graxos, maior 

quantidade de oxigênio e maior teor de água que compõe o biodiesel. 

          A partir dos ensaios eletroquímicos confirma-se a afirmação de Ambrozim, et al.(2009) 

o qual afirma que o alumínio é um material compatível com o biodiesel e diesel, pois esses 

combustíveis apresentaram as menores densidades de corrente.        

             Segundo Kramer et al., (2015), o etanol pode ser manipulado ou armazenado em 

recipientes feitos de alumínio, os quais tem boas propriedades mecânicas e ainda, quando o 

alumínio está na forma de ligas como o silício e magnésio melhoram seu desempenho. 

            A gasolina se apresentou como o combustível que promoveu menor resistência à 

corrosão do alumínio AA 3003, pois maiores valores de densidade de corrente foram medidas 

para este sistema. O maior efeito corrosivo para a gasolina pode ser atribuido à sua composição, 

principalmente pela presença de compostos de enxofre (AMBROZIN et al., 2009). Além dos 

compostos de enxofre a adição de etanol na gasolina comum pode alterar as características 

corrosivas deste combustível. 

           Este resultado pode estar relacionado ao aumento da higroscopiciade da gasolina em 

presença de etanol. A presença de água de absorção pode favorecer o processo corrosivo por 

aumentar a condutividade deste combustível. A presença de etanol pode favorever a corrosão 

localizada da liga de alumínio.  
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4.2.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica na presença de E. coli: 

 

          Na Figuras 8 e 9 estão os resultados de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

(EIE) para as amostras imersas nos combustíveis contaminadas com a bactéria E. coli em forma 

de diagramas de Nyquist e Ângulo de fase de Bode. 

 

 
 

 

 

Figura 8 - Diagramas de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, Etanol e 

Gasolina com e sem a presença de E. coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 
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Figura 9 - Diagramas Ângulo de fase de Bode Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, 

Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1 

 

            A análise dos diagramas de Nyquist da Figura 8 permite verificar a existência de um 

arco capacitivo para cada amostra em todos os sistemas. A imersão do metal nos combustíveis 

tornou o metal mais protegido aos processos corrosivos, evidenciado pelo aumento na 
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amplitude do arco capacitivo para o metal imerso nos combustíveis com relação ao arco 

capacitivo do substrato não imerso. 

         A comparação dos resultados do diesel e etanol em presença da E. coli, mostra que o arco 

capacitivo apresentou maiores valores de impedância o que sugere que neste meio o metal está 

mais protegido contra a corrosão. Os maiores valores de impedância podem ser atribuídos à 

formação de um óxido de alumínio protetor. Adicionalmente, em presença de E. coli pode haver 

a formação de um biofilme na superfície metálica o qual a protegeu contra os ataques 

corrosivos.  

Para a gasolina em presença de E. coli menores valores de impedância foram medidos. 

Em presença do micro-organismo, a gasolina se mostrou mais corrosiva até comparada ao 

alumínio sem imersão. Este resultado pode ser atribuído ao meio, ao óxido ou biofilme formado 

em sua superfície, e pode favorecer a formação de micropilhas. 

Ao analisar os diagramas de ângulo de Bode da Figura 9 observa-se duas constantes de 

tempo para cada amostra, indicando que ocorrem dois processos para todos os sistemas. A 

primeira constante é detectada em altas frequências, correspondente à da camada de óxido 

formada sob a superfície da liga metálica. A segunda constante, em baixas frequências, 

correspondente às reações de corrosão do metal/solução.  

Na presença da E. coli houve bastante variação dos resultados de uma amostra para a 

outra. Para o diesel, na região da primeira constante de tempo, em altas frequências 

aproximadamente em 100 Hz, houve um aumento no ângulo de fase para o metal imerso no 

diesel com E. coli, ou seja, neste meio o metal está mais protegido, o que confirma o resultado 

obtido no diagrama de Nyquist pelo maior valor de impedância à essa amostra. O deslocamento 

para menores frequências da constante de transferência de carga indica um retardamento do 

processo corrosivo. 

          As curvas do diagrama de Bode para o etanol se mostraram bem semelhantes com e sem 

a presença da E. coli. Em altas frequências o seu comportamento foi praticamente o mesmo 

sugerindo que o óxido formado foi eficiente nos dois meios.  Já em baixas frequências a amostra 

imersa com a E. coli tende a menores frequências o que indica que neste meio é um melhor 

protetor de corrosão. 

          Para a gasolina, em ambos os diagramas se confirmou que a amostra contaminada com a 

E. coli foi prejudicial à gasolina, tornando a mais susceptível à corrosão. 
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            Na Figura 10 têm-se a sobreposição de todos os combustíveis com e sem a presença da 

E. coli apresentados em um diagrama de Nyquist. Quanto maiores os valores de impedância 

eletroquímica mais nobre o metal se mostrou no meio que está presente. Ao analisarmos o 

gráfico observa-se que o diesel + E. coli, teve o maior arco capacitivo, ou seja, foi o meio que 

se mostrou mais favorável contra corrosão na presença do alumínio, seguido do diesel, etanol 

+ E. coli, etanol, gasolina, alumínio sem imersão. 

 

 

Figura 10 - Diagramas de Nyquist Al AA3003 antes e após imersão em Diesel, Biodiesel, 

Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. coli , obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, 

pH = 4,0. 

 

 

4.2.4 Polarização Potenciodinâmica Anódica na presença de E. coli 

 

          Na Figura 11 estão apresentados os gráficos de Polarização Potenciodinâmica Anódica 

para os diferentes combustíveis contaminados com a E. coli.  

Os resultados da polarização confirmam os resultados de EIE anteriormente discutidos. 

Em geral, diesel e etanol na presença de E. coli se mostraram menos corrosivos, pois o alumínio 

apresentou menores densidades de corrente. A gasolina se mostrou mais corrosiva em presença 

de E. coli, pois maiores densidades de corrente foram medidas. 
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Figura 11 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após imersão nos 

combustíveis com e sem a presença de E. coli, obtidos em meio de Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 

4,0 
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          Na Figura 12, têm-se uma sobreposição de todas as curvas de polarização imersas nos 

combustíveis com e sem contaminação com E. coli 

          Na polarização, quanto menores densidades de correntes a amostra apresentar maior 

resistência contra corrosão. Ao analisar o gráfico na região de potencial em torno de 0,25 o 

etanol na presença de E. coli teve menores valores de densidade, se mostrando assim um  

combustivel mais  compatível  com o Al AA3003. Em sequência têm-se o diesel + E. coli, 

diesel, biodiesel, etanol, gasolina, e por último a gasolina + E. coli, este último, que se mostrou 

o meio mais agressivo à corrosão. Destaca-se que, todos os sistemas apresentaram densidades 

de corrente menores que o alumínio indicando uma maior resistência à corrosão em todos os 

combustíveis. 

 

 

 

Figura 12 - Curvas de Polarização Anódica Al AA3003 antes e após 2 meses de imersão em 

Biodiesel, Diesel, Etanol e Gasolina com e sem a presença de E. coli, obtidos em meio de 

Na2SO4 0,5 molL-1, pH = 4,0. 

 

 

 

 4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

 

           As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura são apresentadas nas 

Figuras 13, 14 e 15. 
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          A análise da superfície antes e após polarização potenciodinâmica anódica indica que há 

alteração na morfologia da superfície tanto após a imersão nos combustíveis quanto após 

polarização anódica. 

 A partir das micrografias foi possível observar alteração da morfologia superficial do 

alumínio sem a imersão em nenhum combustível (Figura 13 -A) quando comparado ao alumínio 

imerso nos combustíveis, após imersão a superfície se tornou menos homogênea o que pode ser 

atribuído ao processo corrosivo do alumínio AA 3003 para formação de um óxido que promove, 

posteriormente, a passivação da superfície. 

 Em geral, a superfície após o processo de polarização se apresenta aparentemente menos 

irregular o que indica o efeito de ataque ao óxido da superfície devido ao sobre potencial 

anódico. 

           Adicionalmente, as amostras imersas no diesel, com e sem a presença da E. coli se 

mostraram menos irregulares, o que é confirmado pelos resultados de perda de massa e ensaios 

eletroquímicos, os quais sugerem que o diesel se mostrou compatível com o metal. Na presença 

de E. coli a proliferação dos microorganismos favorece à formação de óxido e um biofilme 

superficial o qual o protege contra corrosão. 

Segundo as análises de micrografias de Fazal et al., (2012) o alumínio comparado a 

cobre, latão e ferro fundido em presença de biodiesel foi o que menos foi atacado por corrosão. 

       Os resultados de micrografia eletrônica de varredura e de EDS estão de acordo com os 

resultados de Cursaru, et al., (2014), que concluiu que após a imersão em diesel e biodiesel à 

temperatura ambiente não foi identificado corrosão e sim uma camada que parece proteger o 

metal. 
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Figura 13 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003, aumento de 1500 X. 
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Figura 14 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003, aumento de 1500 X. 
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Figura 15 - Micrografias obtida por MEV do alumínio AA3003 na presença de E. coli , 

aumento de 1500 X. 

 

         A composição elementar foi determinada por espectroscopia de energia dispersiva e os 

resultados das quantificações são apresentados na Tabela 2 e 3.  

           A partir dos resultados de EDS é possível observar uma diminuição da quantidade de 

alumínio na superfície do metal quando este é imerso nos combustíveis e também quando é 

polarizado. Tal resultado indica que apesar que o alumínio apresenta maior resistência à 
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corrosão quando imerso nos combustíveis, o óxido de alumínio formado não é estável no meio, 

pois a diminuição na quantidade de alumínio indica que há dissolução do óxido, entretanto, esta 

dissolução não diminui a resistência à corrosão do material, pois o óxido dissolvido é reformado 

na superfície e promove a manutenção da passividade. 

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

alumínio na superfície. Após a imersão a porcentagem de oxigênio aumentou o que sugere que 

o óxido formado na presença do meio combustível é favorecido. Em presença da E. coli o 

porcentual de oxigênio é maior indicando a formação de um óxido mais espesso. 

 

Tabela 2- Composição elementar da superfície das amostras de Al AA3003. 

 

Amostra 

Elementos % m/m 

  O    Al  Mn   Fe 

AA3003 3,52 87,07 0,93 0,52 

AA3003 (Polarizado) 4,45 80,58 0,97 0,50 

 

AA3003 + Biodiesel 4,76 85,29 0,92 0,48 

AA3003 + Biodiesel (Polarizado) 7,37 90,14 1,03 0,46 

 

AA3003 + Diesel 7,65 73,51 0,79 0,47 

AA3003 + Diesel (Polarizado) 8,04 73,00 0,83 0,59 

 

AA3003 + Etanol 7,27 80,23 0,98 0,57 

AA3003 + Etanol (Polarizado) 7,33 78,98 1,02 0,62 

     

AA3003 + Gasolina 6,28 79,35 0,99 0,49 

AA3003 + Gasolina (Polarizado) 6,99 76,24 1,05 0,51 

 

Tabela 3-  Composição elementar da superfície das amostras de Al AA3003 na presença de 

E. coli. 

 

Amostra  

Elementos % m/m 

O Al    Mn    Fe 

Al + Diesel + E. coli 16,25 72,39 0,83 0,49 

Al + Diesel + E. coli  (Polarizado) 17,87 73,24 1,00 0,56 

Al + Etanol + E. coli 16,63 70,51 0,76 0,39 

Al + Etanol + E. coli (Polarizado) 18,06 68,05 0,81 0,42 

Al + Gasolina + E. coli 14,76 71,37 0,98 0,56 

Al + Gasolina + E. coli (Polarizado) 16,89 66,96 1,02 0,66 
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5. CONCLUSÕES 

 

-    Os resultados indicaram que o procedimento realizado foi eficiente para a determinação da 

corrosão do alumínio AA 3003 imerso no meio dos combustíveis. 

 

-   A partir dos ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica, maiores valores de 

impedância foram determinados para as amostras imersas nos combustíveis sugerindo uma 

maior resistência à corrosão, destacando-se o Diesel, seguido do Biodiesel, Etanol e Gasolina 

com o menores valores de impedância. 

 

-   Para os resultados de Polarização Potenciodinâmica Anódica, obteve-se maiores densidades 

de corrente para a amostra de Al AA3003, sem imersão, indicando assim, menor resistência à 

corrosão. 

 

-    A partir dos resultados de Polarização, destaca-se menores valores de densidade de corrente 

para o Etanol + E. coli, Diesel + E. coli e Diesel, com resultados muito parecidos, estes se 

mostram mais resistentes à corrosão. 

 

-    A Gasolina na presença da E. coli, mostrou-se ser o meio mais corrosivo, apresentou os 

maiores valores em perda de massa, menores valores de impedância e maiores valores de 

densidade de corrente, principalmente devido ao enxofre que faz parte de sua composição. 

 

-   A análise da morfologia superficial através da Microscopia Eletrônica de Varredura, está de 

acordo com os resultados eletroquímicos e de perda de massa, pois as amostras imersas no 

Diesel, com e sem a presença da E. coli se mostraram mais homogêneas. 

 

-    A característica que o alumínio possui de se passivar, ao entrar em contato com o oxigênio 

é confirmada pela análise de Espectroscopia de Energia Dispersiva, pois observa-se um 

aumento na quantidade de oxigênio, formando assim um óxido superficial o qual o protege 

contra corrosão. 

 

-    Nos ensaios de corrosão microbiológica, a presença do microrganismo E. coli ajudou a inibir 

o processo corrosivo, entretanto para a gasolina houve um aumento da corrosão. 
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-  Os resultados indicaram que o alumínio AA 3003 é um material metálico adequado para 

utilização na confecção de componentes veiculares, os quais ficarão em contato com os 

combustíveis analisados, pois na maioria dos meios o metal em contato com os combustíveis 

apresentou maior resistência quando comparados ao metal base. 
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