XXIII Enc ontro Nacional de Tratam ento de Minérios e Metalurgia Extrativa

MODELAMENTO TERMODINÂMICO DA REMOCÃO
DA MATÉRIA ORGÂNICA DE EMULSÕES ÓLEÓÁGUA POR ELETROCOAGULACÃO
.
Rodolfo M. Rangel, Roberto J. de Carvalho & Maurício L. Torem
Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia/PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225. Gávea . Rio de Janeiro/RJ . CEP 22.453 -900 .
Tel. 21 3527 1562, fax 21 3527 1236
E-mail: rjca r@puc-rio .br

RESUMO
Um modelamento termodin âmi co da rem oção de matéria orgânica (DQO) de emulsões sintéticas óleo-água pelo processo de
elctrocoagul açào foi feito co m o objctivo de determinar as es pécies iónicas mai s estáveis nas diversas condições de pH e de
concentração de a lumínio. de modo a identifi car os possíveis mecanismos de remoção. O modelamento sugere que as espécies predominantes durante o estágio rcativo são o hidróx ido de a lumínio amorfo (para a espcciação mononuclca r do a lumínio) c a espéc ie trimérica positivamente carregada. A I ,(O H)/' (para a espcciaçào po linuclear do al umínio). A desestab ilização da em ul são prova ve lmente ocorre por mei o de neutrali zação de carga, cond uzida conjuntamente pela espécie polinuclear
c por partículas de hid róxid o de alumínio positivamente carregadas. Esse mecanismo de sorçào deve ser o mecanismo primário de coagul ação durante o estágio rcati vo. Pode haver também a formação de precipitados de hidróx ido e/ou óxido de alumíni o duran te o estágio de estabilização, o que sugere a modifi cação gradual do mecanismo dominante de remoção para ft oculaçào por varredura (nn!l!p/loccularion).
PALAVRAS-CHAVE: el etrocoagul açào; modelamcnto termodinâmico; emulsões óleo-água; matéria orgâni ca (DQO).

ABSTRACT
A thcnnodynamic modcl ing ofthe organi c matter (COD) remova ! from synth eti c oil-watcr emul sions by the electrocoagulation
process was performcd with thc objective o f dctcrmining thc most stable ionic speeies at the di verse pH and aluminum concentration condi tions. in order to identify the possiblc remova! mechanisms. The modeling suggests that the predominant species
during the reactive stage are the amorphous aluminum hydrox ide (for lhe mononuc!ear spceiati on of aluminum ) and the positi vely charged trimeric spccies, A I .(01-1 )/' (for thc polynuclcar speciati on of aluminum ). Thc emulsion destabili zation probab ly
occ urs by cha rge ncutralization . carricd out j ointly by the pol ynucl ear spccies and by positively charged aluminum hydrox ide.
Th is sorption mcchanism is likc ly thc primary coagul ati on mcchanism during the reactive stagc. Thc formati on of aluminum
hydroxidc and/or oxide during thc stabilization stage may al so takc place, which suggcsts the gradual changc of th e dominant
remova! mcc hanism to swccp fl occ ulation.
KEY WORDS: clcctrocoagulation ; thcrmodynamic modeling; oil-watcr emulsions; organi c matter (COO).
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L INTRODUÇÃO
Emulsões óleo-água são extensivamente utilizadas nas indústrias metalúrgicas, como, por exemplo, cm laminações, forjas c processos de conformação, porque exibem propriedades que incluem lubrificação, resfriamento superficial, limpeza e prevenção de corrosão, todas exigidas por metais submetidos a operações mecânicas . De
acordo com Cannona c outros (2006 ), o principa l problema encontrado com tais emulsões é a degradação substancial de alguns componentes com o tempo nas temperaturas de trabalho, as quais variam normalmente entre 45 °C
e 90°C. Essas emulsões precisam, portanto, ser substituídas regularmente, frequentemente diversas vezes por ano.
As emulsões apresentam elevados teores de óleo, na tàixa de O, I a 30 kgm", dependendo da aplicação específica.
Suspensões oleosas são tóxicas e têm que ser tratadas de tal modo que a reciclagem da água seja possível.
Diversos métodos eletroquímicos foram estudados ao longo dos anos para a separação de emulsões óleo-água
(Yang, 2007; Canizares e outros, 200X: lbrahim e outros, 200 I: Kramcr c outros, 1979). A clctroflotação foi um
dos primeiros processos desenvolvidos, na qual óleo é removido de emulsões previamente .. quebradas" (desestabilizadas) por aditivos químicos . Esforços mais recentes concentraram-se na aplicução de técnicas clctroquimicas
para a " quebra" de emulsões c para a separação do óleo desestabilizado sem a adição de reagentes químicos. O
processo-chave envolvido na maioria desses métodos é a clctrocoagulação que pode ser considcradu um processo
em dois estágios : (I) íons de alumínio ou ferro são introduzidos clctroliticamcntc para reduzir as forças repul sivas
sobre as gotículas de óleo negativamente carregadas c .. quebrar" a emulsão: (2) uma tensão de corrente contínua é
aplicada através da emulsão para fazer com que as gotículas carregadas migrem c coalcsçam. De acordo com Cani zares c outros (2008), as bolhas de gás geradas na eletrocoagulação (oxigênio no <'modo c hidrogênio no cátodo)
promovem o coalcscimento (eletrofloculação) c a separação das gotículas coalcscidas, as quais podem ser carregadas para o topo da emulsão, coletadas c removidas.
Neste trabalho, um modclamcnto termodinâmico da remoção de matéria orgúnica ( DQO) de emulsões sintéticas óleo-água pelo processo de clctrocoagulação foi feito com o objctivo de determinar as espécies iônicas mais
estáveis nas diversas condições de pH c de concentração de alumínio, de modo a identificar os possíveis mecanismos de remoção .

2. MATERIAIS, MÉTODOS E RESULTADOS EXPERIMENTAIS
A célula de clctrocoagulação foi confeccionada cm acrílico c suas dimensões são O, 15 m de comprimento,
O, 19 m de largura, O, 17 m de altura c 0,0 I m de espessura de parede. Sua capacidade é de cerca de 6 L. A célula
contém uma rampa em sua parte superior para tàcilitar a drenagem da espuma gerada durante os experimentos c
uma janela lateral para a retirada de amostras da emulsão, visando a anúlisc da DQO c do pH, cm diferentes tempos de tratamento.
A configuração e o material dos elctrodos determinam u liberação do coagulante c o tipo das bolhas geradas,
influenciando, portanto, na flotaçào, na mistura, na transferência de massa c nu remoção do poluente. De acordo
com a literatura, o uso de floculantcs de alumínio c de espécies derivadas do mesmo é mais eficiente nos tratamentos químicos c eletroquímicos de efluentes e de emulsões. Por tal motivo, foi escolhido o uso de clctrodos de alumínio como ânodos. Foram empregados elctrodos rctangularcs, com dimensões de O, 12 m x O, 13 m x 0.00 I m. com
28 oril1cios de 0,005 m de diâmetro em toda a superfície, além de 2 orifícios de 0,006 m de diúmctro para a passagem das guias de acrílico que suportam os clctrodos cm posição vertical no interior da célula. Com clctrodos monopolares c dispostos em paralelo, logrou-se aumentar o transporte de massa c evitar o superaquecimento da emulsão, além de facilitar a liberação dos gases gerados.
As emulsões sintéticas previamente preparadas foram supridas ú célula de clctrocoagulaçào por meio de sua
abertura superior. A tensão aplicada foi fornecida por uma fonte de tensão Tcctrol. A corrente clétrica foi ajustada para um determinado valor iniciando-se, então, a dissolução dos ünodos de alumínio c a geração de micro-bolhas de hidrogênio nos cátodos de aço inoxidável. Ao longo dos experimentos não foi feita nenhuma adição de reagentes químicos para controlar o pH.
Os resultados experimentais indicaram que us emulsões ólco-úgua demonstraram boa estabilidade para valores de pH inicial superiores a 5, apresentando valores médios de potencial Zela da ordem de -75 m V. Para valores de pH inicial inferiores a 5, a estabilidade das emulsões diminuiu, uma vez que os valores médios de potencial
Zeta foram da ordem de -40 m V. No que diz respeito à condutividudc, ú cxccção dos experimentos realizados com
concentração de elctrólito (NaCI) igual a I ,O kgm ',os valores médios foram da ordem de 6000 ~-tScm · os quais
são adequados para a execução da cletrocoagulação. Em termos cinéticos, quanto maior a densidade de corrente empregada, mais rápida foi a remoção da matéria orgânica da emulsão. Devido ao Htto da densidade de corrente estar vinculada ú taxa de produção de espécies A 13 ., maiores valores de densidade de corrente levaram a estágios de latência mais curtos c. consequentemente, a menores tempos totais para a obtcnçüo de remoções elevadas
(superiores a 95'%).
1
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3. MODELAM ENTO TERMODINÂMICO
Um modelamento termodinâmico da remoção de matéria orgânica (DQO) de emulsões sintéticas óleo-água
pelo foi feito com a finalidade de determinar as espécies iônicas mais estáveis nas diversas condições de pT-Te de
concentração de alumínio, de modo a identificar os possíveis mecanismos envolvidos na eletrocoagulação. Diagramas Eh-pH foram construidos para examinar a estabilidade do alumínio em solução e seu comportamento de
dissolução. O pacote HSC (Chcmical Reaction and Equilibrium Software HSC Chemistry), comercialmente disponível, foi empregado para a condução da análise tem1odinâmica. Esta análise considera inicialmente um sistema aluminio-água com espécies mononuclcarcs c hidróxido de alumínio precipitado e, posteriormente, um sistema com espécies hidroxocomplexas.
Para avaliar adequadamente as mudanças que ocorrem ao longo de um experimento de eletrocoagulação cm
batelada, três intervalos de concentração de alumínio foram considerados, os quais deverão corresponder aos estágios de inércia, reativo e de estabilização, respectivamente. nas curvas de abatimento de DQO ou de remoção percentual de matéria orgânica cm função do tempo.
O primeiro intervalo corresponde ao estágio de inércia, ou seja, quando a concentração de alumínio é inferior
à concentração mírüma, CA1,m.u • Tal intervalo de concentrações diz respeito ao inicio do processo de eletTocoagulação c foram escolhidas concentrações de alumínio inferiores a O, I kgm·3 , tendo em vista as observações experimentais efetuadas. Em baixas concentrações de alumínio (estágio de inércia) não ocorre remoção do óleo, havendo apenas aumento da concentração de coagulante e do pH da solução (a menos que o pH inicial da emulsão seja
superior a li). A concentração de coagulante devida à dissolução do alumínio c ao pH da solução aumenta à medida que a água é reduzida para hidrogênio e ion hidroxila. Mesmo neste estágio inicial, hidróxido de alumínio é
tcrmodinamicamente estável, conforme previsto pelo diagrama Eh-pH apTesentado na Figura L.
O segundo intervalo corresponde ao estágio reativo, ou seja, quando a concentração de alumínio é superior à
concentração mínima, CA1.mm• , e inferior à concentração na qual já não ocorre remoção de poluente da solução (estágio de estabilização). Observações experimentais indicaram que as concentrações de alumínio de tal intervalo
situam-se entre O, 1 kgm·1 e 0,2 kgm·3• Em médias concentrações de alumínio (estágio reativo) o hidróxido de alumínio toma-se a espécie dominante, o que implicaria na passivação dos ânodos de aluminio. No entanto, os resultados experimentais contradizem tal suposição, o que pode estar relacionado ao fato dos ions cloreto reduzirem a
formação de uma camada de passivação (H oh, 2006), muito embora a inclusão de tais íons no modelamento termodinâmico não altere as fronteiras de predominância. Há que se salientar que o modelamcnto tem1odinâmico prevê
a espécie estável final em equilíbrio, mas não considera a cinética de reação para a passivação dos eletrodos. Consequentemente, sobre um longo período de tempo, espera-se que os eletrodos sofram passivação.
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Figura I. Diagrama Eh-pH correspondente ao estágio de inércia da eletrocoagulação.
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Figura 2. Diagrama Eh-pH correspondente ao estágio reativo da cletrocoagulação.

O pH dos experimentos de eletrocoagulação estabilizou-se entre aproximadamente 9,0 e 10,0 (dependendo
do pH inicial da emulsão), o que corresponde à interface entre o hidróxido de alumínio sólido e o íon aluminato
(Al(OH)4-), conforme previsto pela Figura 2. A proximidade dessa interface do valor de pH operacional da eletrocoagulação implica que o referido ânion de alumínio pode deteriorar o desempenho do processo .
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Figura 3. Diagrama Eh-pH correspondente ao estágio de estabilização da cletrocoagulação.

O terceiro intervalo corresponde ao estágio de estabilização, ou seja, quando posteriores aumentos na concentração de coagulante não se traduzem em subsequentes aumentos de remoção do óleo. Observações experimentais
indicaram que as concentrações de alumínio de tal intervalo situam-se acima de 0,2 kgm·3. Em elevadas concentrações de aluminio (estágio de estabilização), a região de predominância do bjdróxido de alumú1io tomou-se ainda mais larga, conforme mostrado na Figura 3. A região operacional para a eletrocoagulação correspondeu àquela da precipitação do hidrórido de alumínio. No intervalo considerado, a área de predominância do hídrórido de
alumínio aumentou com a concentração total de alumínio. Mesmo se óxido de alumínio (A 120 3) fosse incluído no
modelamento termodinâmico, confom1e será feito cm seguida, sua precipitação também coincidiria com a região
operacional da eletrocoagulação. Desse modo, em termos termodinâmicos, um precipitado de hidróxido ou de óxido de alumínio foi previsto.
O inicio do estágio reativo pode ser definido como o ponto onde ocorre um rápido decréscimo na concentração de matéria orgânica (DQO). Supondo especiação mononuclear do alumínio, o íon aluminato, AI(OH)4-, é a es-
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pécic aquosa dominante cm pH igual ou superior a 9,8. A emulsão negativamente canegada, no entanto, não poderia ser desestabilizada por esse ánion de alumínio, c dados experimentais de potencial de Zcta, indicaram que
as desestabilizações ocorreram cm valores de rH no intervalo entre 9,7 c I 0,9, onde já predominaria o referido
ânion. de modo que a coagulação ror neutralização de carga parece imrrovável. De acordo com Holt (2003 ), a natureza do coagulante , um cátion metálico hidrolisado, cm baixas concentrações iônicas, limita os possíveis mecanismos de coagulação, não sendo possível a compressão da dupla camada elétrica, e nem a formação de pontes, a
qual ocorre normalmente com a adição de um rolímcro de elevado peso molecular, o que não é o caso na elctroeoagulação. Desse modo, a natureza da clctrocoagulação restringiria os mecanismos de coagulação a um mecanismo do tipo sorçào sem precipitação, ou a um mecanismo de varredura caso ocorra precipitação. Portanto, como
cm um primeiro momento a coagulação por neutralização de carga parece improvável, restaria apenas como opção um mecanismo de coagulaçiio por varredura. No entanto, supôs-se inicialmente apenas a presença de espécies
mononuelcares. Contudo, na cletrocoagulação, os íons hidroxila são continuamente liberados no cátodo, à medida
que a água é reduzida, c os cútions de alumínio di fundem-se a partir da super11cie dos ânodos para o seio da solução, com possível formação polinuclear, já que ú medida que os sistemas envelhecem mais espécies aquosas polinucleares complexas formam-se . Parece razoável supor, então, que os oligômcros também são formados durante o processo de clctrocoagulação ou, cm outras palavras, a natureza da clctrocoagulação implicaria na provável
formação de espécies polinucleares. Desse modo, para considerar a influência de espécies de alumínio mais complexas, optou-se novamente por utilizar o modclamento tcnnodinámico para explorar o comportamento c as interações do coagulante c de seus cútions metálicos hidrolisados com o poluente. A Tabela I apresenta as espécies de
alumínio consideradas no modclamcnto.
O modclamcnto prevê o estado tcnnodinamicamcnte estável (energia livre de Gibbs mínima) c consequentemente a composição de equilíbrio tina!. Ele não dá indicação da trajctória ou da taxa para atingir esse equilíbrio.
Para a cletrocoagulação, os gradientes de concentração estão continuamente variando, já que o alumínio continua
a se dissolver c a liberar íons cm solução.
A hidrólise do alumínio ocorre muito rapidamente, formando todas as espécies monoméricas c possivelmente
hidróxido de alumínio. A cspcciação alumínio-água se alterou ú medida que a solução envelheceu, com as espécies
maiores tipicamente formadas cm taxas mais baixas. Inicialmente, a eletrocoagulação foi modelada apenas com as
espécies mononuclcarcs (Figuras I a 3), então com os oligômcros (espécies polinucleares incluídas) e, finalmente,
com a inclusão do óxido de alumínio. conforme pode ser visto nas Figuras 4 a 6.
Tabela I. Espécies de alumínio consideradas no rnodclamento termodinâmico.
Grupo

Espécies consideradas

Agua

II('').OHC'), H,O(I)

Fspéci.:s de alumínio monoméricas

AI('''). AIO H( ' '), AI(OHU "), AI(OH)J'), AI(OH),c")(")

Espéci.: de alumínio dimérica

AI,(OH),(' "")

Espécie de alumínio trimérica

AI ,(OH),(' '")

Espécie d.: alumínio I.\

Al,,(l.(OII) 2.( · ' ")

Hidróxido de alumínio

AI(OH),

Oxido de alumínio

AI/),

As figuras 4 a 6 revelam a formação da espécie trimérica A IJOH )4 5 ', positivamente canegada, evidenciando
então que a produção parcial desse íon altamente carregado pode ser responsável pela desestabilização da emulsão
e sua coagulação, através de um mecanismo de neutralização de carga.
Independentemente da cspcciação exala do alumínio cm solução, a sobreposição que ocorre entre os valores
de pH c de potencial Zcta, correspondentes ao início do estágio rcativo, sugere fortemente que algum tipo de mecanismo de sorção seja o mecanismo primário de coagulação no estágio reativo, sendo o mais provável a neutralização de carga.
O modclamcnto tennodinámico aponta que as espécies predominantes durante o estágio rcativo são o hidróxido de alumínio amorfo (considerando-se espcciação mononuclcar do alumínio) e a espécie trimérica positivamente canegada, A 11(0H )/ (considerando-se cspcciação polinuclear do alumínio). A superfície dos hidróxidos pode
ser positiva ou negativamente carregada pela adsorção de íons da solução. Deste modo, seria possível que a desestabilização da emulsão fosse obtida por meio de neutralização de carga, conduzida conjuntamente pela espécie
polinuclear c por partículas de hidróxido de alumínio positivamente carregadas. Ou seja, a neutralização de carga seria o mecanismo primúrio de coagulação por sorção mais provável durante o estágio reativo. O modclamcnto
tennodinámico sugere também a formação de precipitados de hidróxido e/ou óxido de alumínio durante o estágio
de estabilização, o que sugere a modificação gradual do mecanismo de remoção de poluente dominante para floculação por varredura (sweep.flocculatirm).
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Figura S. Diagrama Eh-pH referente ao estágio reati vo, considerando espécies polinucleares.

Deve ser salientado que tais considerações sobre os mecanismos de coagulação são válidas essencialmente
para uma corrente elétrica igual a 2,0 A, valor esse utilizado para a ma ioria dos experimentos de e letrocoagulação.
Para que ocorra o envelhecimento da solução, com o favorecimento da formação dos cátions complexos de alumínio (especialmente o tridecâmero), é essencial que seja provido tempo para que isso ocorra, o que não é possível quando da utilização de elevados valores de corrente elétrica. Ou seja, o modelamento termodinâmico fundamenta-se na suposição de que as curvas de abatimento da DQO em função do tempo apresentem o formato em "S
invertido" observado experimentalmente. Caso contrário, ou seja, se a densidade de corrente for suficientemente
elevada para que o formato em questão não seja perceptível, não haveria tempo para o devido envelhecimento da
solução e formação das espécies catiônicas polinucleares, sendo então o mecanismo de desestabilização mais provável o de coagulação por varredura. Em suma, a densidade de corrente desempenha papel preponderante no mecanismo de desestabilização da emulsão.
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Na eletrocoagulação, espera-se que as partículas aglomerem-se c agreguem-se. As remoções de óleo mais rápidas
ocorreram durante o estágio reativo, independentemente da concentração de poluente. Para que haja agregação efetiva, as partículas têm que ligar-se e suas interações são muito importantes. A literatura prevê diversos mecanismos de
agregação, dependendo do tipo de interação partícula-partícula. De acordo com Canizarcs c outros (2008), embora as
gotículas sejam carregadas c a ligação de mais de uma gotícula cm um determinado instante a um reagente desestabilizador carregado (bridgingjlocculation) devesse ser o mecanismo de desestabilização primário, estaria claro que
esse não seria promovido pelas espécies monoméricas e, consequentemente, somente os cátions hidroxoalumínio poliméricos ou precipitados de hidróxido de alumínio carregados poderiam promover a quebra da emulsão. Devido ao
pequeno tamanho dos cátions em comparação ao tamanho de uma gotícula, espécies iônicas monoméricas de alumíruo poderiam somente agir sobre uma detenninada goticula. Por outro lado, o tamanho dos íons poliméricos c especialmente aquele do precipitado, poderia fazer com que mais de uma goticula estivesse associada a uma de tal espécie coagulante. Nesse caso, o teor de matéria orgânica nas gotículas ligadas poderia ser colocado próximo o suficiente
para promover o coalcscimento. Ainda segundo Canizares e outros (2008), um excesso na concentração de coagulante poderia reduzir a eficiência do processo de eletrocoagulação. Isso é explicado pelo fato do aumento no número de
partículas de hidróxido de alumínio carregadas diminuir a possibilidade de que mais de uma gotícula de óleo estivesse conectada à mesma partícula (que é o primeiro estágio necessário para promover o coalcscimento das gotículas de
óleo) ou mais provavelmente aumentaria o tamanho médio das partículas e então reduziria a eficiência do uso do alumínio (menos superfície de partículas por unidade de massa de alumínio dissolvido).
Meio sulfato (Na2S04 como eletrólito) promoveria a formação de precipitados ao invés da formação de íons hidroxo-poliméricos (uma vez que a solubilidade do alumínio é maior em NaCl do que em Na1S0j. Em meio sulfato, 70% do alumínio estaria na forma de precipitado de hidróxido de alumínio amorfo, enquanto que no meio cloreto
esse percentual estaria cm tomo de 40%. Desse modo, o alumínio remanescente deveria estar principalmente na forma de hidroxo-cátions poliméricos, significando que os sítios ati vos que promoveriam o coaJescimento seriam maiores no meio cloreto (alumínio é usado mais cficientemente),já que o hidróxido de alumínio que não estivesse sobre a
superfície das partículas não seria efetivo do ponto de vista do tratamento, e devido a seu menor tamanho (c mais eficiente teor de alumínio) esperar-se-ia que os íons poliméricos apresentassem melhores eficiências.
Finalmente, em um processo em batelada, no qual o alumínio é adicionado progressivamente, a formação de
espécies poliméricas seria favorecida, ao contrário de processos contínuos em que o alumínio é todo fornecido de
uma só vez e onde a formação de partículas maiores de precipitados de hidróxido de alumínio carregadas seria favorecida. Assim, um processo em batelada promoveria mais partículas (superficie mais carregada) e também mais
espécies hidroxo-catiônicas poliméricas, si&rnificando que o alumínio seria utilizado mais eficientemente cm um
processo em batel ada. O modelamento termodinâmico sugere que as espécies predominantes durante o estágio reativo são o hidróxido de alumínio amorfo (considerando-se especiação mononuclear do alunúnio) e a espécie trimérica positivamente carregada, Al 3(0H)/' (considerando-se especiação polinuclear do alumínio). A superfície
dos hidróxidos pode ser positiva ou negativamente carregada pela adsorção deions da solução. Deste modo, seria
possível que a desestabilização da emulsão fosse obtida por meio de neutralização de carga, conduzida conjuntamente pela espécie polinuclear e por partículas de hidróxido de alumínio positivamente carregadas, com esse mecanismo de sorção sendo o mecanismo primário de coagulação durante o estágio reativo; e também a formação de
precipitados de hidróxido e/ou óxido de alumínio durante o estágio de estabilização, o que sugere a modificação
gradual do mecanismo dominante de remoção para floculação por varredura.
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4. CONCLUSÕES
As emulsões sintéticas óleo-água demonstraram boa estabilidade para valores de pH inicial acima de 5. A estabilidade diminuiu para pHs menores que 5.
Quanto maior o valor da densidade de corrente empregado, mais rápida é a remoção de matéria orgânica da
solução, permitindo obter estágios de latência mais curtos c, consequentemente, menores tempos totais para a obtenção de remoções elevadas (superiores a 95%). Esse resultado foi atribuído ao fato da corrente estar vinculada
à taxa de produção de espécies A 11 '.
O modclamento termodinâmico sugere que as espécies predominantes durante o estágio rcativo são o hidróxido de alumínio amorfo (para a cspeciação mononuclcar do alumínio) c a espécie trimérica positivamente carregada, A l 1(0H) 4 ' (para a especiação polinuclear do alumínio). A superfície dos hidróxidos pode ser positiva ou negativamente carregada pela adsorção de ions da solução. Deste modo, é possível que a desestabilização da emulsão
ocorra por meio de neutralização de carga, conduzida conjuntamente pela espécie polinuclear c por partículas de
hidróxido de alumínio positivamente carregadas. Esse mecanismo de sorção é provavelmente o mecanismo primário de coagulação durante o estágio rcativo. Pode haver também a formação de precipitados de hidróxido e/ou óxido de alumínio durante o estágio de estabilização, o que sugere a modificação gradual do mecanismo dominante
de remoção para floculação por varredura (.\weepfiocculatiori).
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