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Resumo: 

 
O biodiesel representa para o Brasil uma alternativa energética que traz uma série de 
vantagens estratégicas, econômicas e sociais, ambientais e tecnológicas. Por estes motivos, há 
um grande incentivo para a substituição do uso do óleo diesel (petrodiesel) por biodiesel. 
Dentro deste contexto, pesquisas sobre os temas associados ao biodiesel, necessitam de 
constante aprimoramento, tendo como conseqüências futuras a viabilidade do plano de ação 
do Programa Brasileiro de Biodiesel. Dessa forma, este trabalho apresenta o estudo de alguns 
métodos de purificação dos ésteres etílicos obtidos por reação de transesterificação do óleo de 
soja refinado com etanol, de modo a avaliar as reações que interferem na transesterificação 
(reações paralelas, tipo e concentração de catalisador) e que favorecem os problemas de 
corrosão nos motores. A caracterização do biodiesel quanto à qualidade foi feita segundo as 
especificações publicadas nas resoluções da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis). Além dos ensaios de estabilidade à oxidação a 110°C (método EN 
14112), índice de acidez e corrosividade ao cobre (ASTM D130) para determinar a tendência 
à corrosão do biodiesel produzido também foram realizados os ensaios de caracterização por 
meio de técnicas eletroquímicas como a espectroscopia de impedância eletroquímica e 
resistência de polarização linear para avaliar a agressividade dos ésteres etílicos produzidos 
(biodiesel) frente aos metais presentes no circuito dos combustíveis em motores de 
automóveis (aço carbono, cobre, Zamaq e alumínio). Os testes de caracterização eletroquímica 
também foram realizados em amostras de biodiesel comercial com o intuito de comparar a 
corrosividade do biodiesel produzido a partir de diferentes matérias primas. 
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