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Introdução

O estudo da corrosão eletroquímica de metais em 
solução aquosa e na atmosfera é de interesse tanto 
científico  e  tecnológico  como  econômico.  Alguns 
metais  apresentam  uma  tendência  a  participarem 
de reações de oxidação e ou redução quando puros 
ou  quando  formam  ligas  metálicas.  O  alumínio 
apresenta um potencial de redução igual a -1,677 V 
(em meio aquoso, a 25  0C e 1 Bar) para a reação 
abaixo:

Al3+ + 3 e- → Al
No entanto,  este metal apresenta uma estabilidade 
frente a oxidação atmosférica devido à formação de 
uma camada de passivação formada por óxido de 
alumínio, Al2O3. Estudos anteriores evidenciam que 
a  superfície  do  alumínio  pode  tornar-se  bastante 
reativa  quando  esta  camada  de  passivação  é 
retirada. O objetivo do presente trabalho é estudar a 
reatividade  da  superfície  do  alumínio  metálico 
quando  ativada  por  íons  de  mercúrio,  com  a 
consequente formação de um amálgama de Al-Hg.

Resultados e Discussão

Um placa de alumínio metálico  de 1 cm2 de área 
com 0,5 mm de espessura com uma pureza em Al 
de 99,9% foi  polida  e  em seguida  foi  depositada 
uma gota (~0,05 mL)  de uma solução aquosa de 
cloreto de mercúrio 0,1 M (HgCl2) sobre a mesma. 
A superfície  de alumínio  e a gota foram mantidas 
em contato por 30 minutos, e ao final desse tempo 
a  superfície  foi  lavada  com  água  destilada  e 
colocada numa balança analítica com precisão de 
quatro casas decimais.  O mesmo experimento  foi 
repetido para os tempos de 10 e 20 minutos. Cada 
experimento foi  repetido três vezes. As anotações 
de variação da massa da placa de alumínio foi feita 
a cada intervalo de um minuto em um tempo total 
de 55 minutos. No intervalo de tempo onde houve o 
contato entre a placa de alumínio  e a solução de 
mercúrio,  ocorreu  a  retirada  da  camada  de 
passivação (Al2O3) e a formação do amalgama de 
Al-Hg. Após a placa ser lavada com água destilada 
verificou-se a formação de um sólido branco sobre 
a  placa  que,  numa  primeira  avaliação,  pode  ser 
devido às reações (1), (2) e (3):

Al → Al3+ + e- (1)
Al3+ + 3 H2O → Al(OH)3 + 3 H+ (2)
Hg2+ + 2 e- → Hg (3)

A  variação  de  massa  da  placa  de  alumínio  é 
apresentada na figura  1  onde podemos visualizar 
três regiões características:  I,  II  e III.  Na região I 
temos a evaporação de água que foi utilizada para 
lavar a placa, na região II temos a reação entre o 
amálgama  de  Al-Hg  com  o  oxigênio  com  a 
subsequente  aumento  de  massa  e  na  região  III 
temos  o  final  da  reação.  A  região  II  pode  estar 
correlacionada com a equação (2) quando ocorre a 
formação de um sólido branco e a região III com a 
equação (3) onde o íon de mercúrio é o reagente 
limitante.

Figura 1. Variação de massa em função de tempo.

Conclusões

Obtivemos,  na metodologia  empregada,  uma  boa 
reprodutibilidade  no  estudo  da  ativação  da 
superfície  de alumínio  e foi  possível  identificar  as 
três etapas da reação entre o amálgama de Al-Hg e 
o oxigênio atmosférico.  Análises posteriores serão 
feitas para identificar  a ordem e o mecanismo de 
reação.
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