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Introdução 

O ácido peracético é um esterilizante que atua 

sobre todos os microrganismos, inclusive aqueles 

em forma esporulada, apresenta baixa toxicidade e 

a sua decomposição se dá gerando substâncias que 

não agridem o meio ambiente. É empregado como 

esterilizante de materiais metálicos em ambientes 

de consultório e hospitalar, tanto na área médica 

quanto odontológica. 

Devido ao seu caráter fortemente oxidante, 

entretanto, pode provocar a corrosão de materiais 

metálicos durante o processo de esterilização dos 

mesmos.  

O presente trabalho estuda a viabilidade da 

aplicação do benzotriazol (BTAH) e da mistura 

benzotriazol-dodecilsulfato de sódio (BTAH-SDS) 

como inibidores de corrosão para o aço inoxidável 

304 imerso em ácido peracético a 25ºC. 

Resultados e Discussão 

Medidas de potencial de circuito aberto em 
função do tempo (OCP) mostraram que o potencial 
de corrosão, Ecorr, é praticamente o mesmo, dentro 
da precisão experimental para as interfaces sem 
inibidores, com BTAH e com BTAH+SDS, com valor 
médio de (0,57 ± 0,02)V vs Ag/AgCl. 

Estudos por polarização potenciostática linear 
permitiram determinar a resistência de polarização 
na ausência de inibidores, na presença de BTAH 
2x10

-
² mol.L-¹ e na presença de BTAH 2x10

-
² mol.L

-1
 

+ SDS 2x10
-4

 mol.L
-1

. Estes resultados permitiram 
calcular a eficiência inibidora igual a (43±3)% para o 
BTAH e (70±26)% para BTAH+SDS. 

Estudos feitos por cronoamperometria indicam 
que o aço encontra-se passivado em uma ampla 
faixa de potencial, correspondente a 300mV de 
sobretensão a partir do Ecorr, em todos os meios 
estudados. A ação inibidora deixa de ser observada 
a partir do potencial em que a superfície se mostra 
ativa, isto é, não passivada. 

Na figura 1 são apresentados os diagramas de 

impedância eletroquímica: observam-se altos 

valores das componentes real e imaginária no limite 

de mais baixa frequência estudada, e os resultados 

confirmam a ação inibidora do BTAH e o sinergismo 

BTAH+SDS 

Figura 1. Diagrama de espectroscopia de 

impedância eletroquímica para o aço inoxidável 304 

em meio de ácido peracético 0,2% na ausência e 

presença de inibidores de corrosão. 

Conclusões 

Os estudos do aço inoxidável 304 em meio de 

ácido peracético permitem concluir que: 

 O aço inoxidável 304 está passivado em 

uma ampla faixa de potencial, de 300mV; 

 É possível melhorar a resistência à corrosão 

do aço 304 com o acréscimo de BTAH e da 

mistura BTAH+SDS; 

 A eficiência inibidora do BTAH é elevada 

com a adição de SDS. 

 A presença de SDS torna a superfície 

menos reprodutível; 

 O BTAH e a mistura BTAH+SDS deixam de 

agir como inibidores a partir de 850mV vs 

Ag/AgCl, aumentando a atividade da 

superfície em relação ao meio sem inibidor; 
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