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Resumo – O presente trabalho demonstra o estudo cinético do processo de coagulação floculação 

na remoção do parâmetro turbidez, da água. Foi empregado o cloreto férrico e policloreto de 

alumínio (PAC), como agentes coagulantes. Para a realização do estudo cinético, aplicaram-se aos 

dados obtidos os modelos cinéticos de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e terceira 

ordem. Assim, avaliou-se o modelo cinético, que melhor se ajustou aos dados de remoção de 

turbidez nos reatores estáticos (Jar test). Os ensaios de coagulação floculação foram realizados para 

tempos de 1, 20, 40 e 60 minutos e concentração de 120, 140 e 160 mg/l, para cada agente 

coagulante químico. Observou-se que a cinética de terceira ordem, apresentou melhor linearização 

dos dados experimentais, para o coagulante químico cloreto férrico com concentração de 160mg/L. 

Assim, determinou-se a constante da velocidade, k= 4,50E-05 uT
-2

 min
-2

, o tempo de meia vida 

t1/2=1,481 minutos e coeficiente de correlação linear (R
2
)=0,8968. Para o PAC de concentração 

de160 mg/L, a cinética de ordem zero, mostrou melhor linearização dos dados, com o coeficiente de 

determinação (R
2
) igual a 0,9968, constante de velocidade (k) igual a  1,1224uT/mim.e tempo de 

meia vida  (t1/2) igual a 84,20 minutos.     

 

Palavras-Chave: coagulação, floculação, modelo cinético. 

 

COAGULANTS KINETIC STUDY OF CHEMICAL AND CHLORIDE 

FERRIC CAP IN REMOVING TURBIDITY IN WATER TREATMENT 
 

Abstract - The present work demonstrates the kinetics of the flocculation process of removing the 

coagulation parameter turbidity of the water. Was employed ferric chloride and poly aluminum 

(PAC) as coagulant agents. To perform the kinetic study were applied to the data obtained from the 

kinetic models of zero order, first order, second order and third order. Thus, we evaluated the 

kinetic model that best fit the data turbidity removal in static reactors (Jar test). Coagulation assays 

were performed to flocculation times of 1, 20, 40 and 60 minutes and the concentration of 120, 140 

and 160 mg/L for each coagulant chemical. It was observed that the third-order kinetics, showed 

better linearisation of the experimental data for the coagulant chemical ferric chloride at a 

concentration of 160mg/L. Thus, we determined the rate constant k=4.50 E-05 2 min-ut-2, the half 

life t1/2 = 1.481 minutes and correlation coefficient (R2)=0.8968. For the PAC concentration de160 

mg/L to zero order kinetics showed better linearisation of the data, with the coefficient of 

determination (R2) equal to 0.9968, the rate constant (k) equals 1.1224 uT/min. and half-life (t1/2) 

equal to 84.20 minutes. 

 

Keywords: coagulation, flocculation, kinetic model. 
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INTRODUÇÃO  

Segundo BORBA (2001), os coagulantes clássicos ou convencionais, tais como: sulfato de 

alumínio, cloreto ferroso, cloreto férrico, além de outros, devido a grande eletropositividade dos 

elementos químicos que os compõem, quando são dissolvidos na água, geralmente formam 

compostos gelatinosos, dotadas de cargas positivas (coagulantes catiônicos).  

Os coagulantes convencionais só têm eficiência se a água bruta contiver alcalinidade natural 

ou adicionada, caso contrário não ocorrerá a coagulação/floculação, devido ao excesso de prótons 

liberado pelo coagulante (BORBA, 2001).  

A coagulação/floculação, quando realizada com sais de alumínio e ferro, resulta em dois 

fenômenos: O primeiro que é essencialmente químico, consiste nas reações do coagulante com a 

água, formando espécies hidrolisadas com carga positiva. Depende da concentração do metal 

presente, da temperatura, da quantidade de impurezas e do pH final da mistura. O segundo, 

fundamentalmente físico, consiste no transporte dessas espécies hidrolisadas para que haja contato 

com as impurezas presentes na água (DI BERNARDO, 1993). 

Processos convencionais utilizam coagulantes químicos que podem ser classificados como 

coagulantes ácidos e coagulantes básicos. A Tabela 1 apresenta alguns dos coagulantes mais 

utilizados no processo de obtenção de água potável. 

Tabela 1:Coagulantes mais utilizados na obtenção de água potável 

Coagulante Função 

Al2(SO4)3 – Sulfato de Alumínio Cátions polivalentes (Al
+3

, Fe
+3

, Fé
+2

, etc.) 

neutralizam as cargas elétricas das partículas suspensas 

e os hidróxidos metálicos (Ex: Al2(OH)3), ao 

adsorverem os particulados, geram uma floculação 

parcial. 

PAC – Policloreto de Alumínio 

FeCl3 – Cloreto Férrico 

FeSO4 – Sulfato Ferroso 

Fonte: Fonte: PASTOR (2011), disponível em: 

http://www.kurita.com.br/adm/download/ETA.pdf 

 

Policloreto de alumínio e o cloreto férrico 

Segundo a empresa HIDROALL DO BRASIL LTDA que comercializa o policloreto de 

alumínio, este é um complexo poli-nuclear de íons de alumínio polimerizados, um tipo de polímero 

inorgânico de peso molecular medido em várias centenas de unidades. Ele é geralmente formulado 

como “Aln (OH)m Cl3 n-m” combinado com pequenas quantidades de outros compostos.  

O cloreto férrico, FeCl3 . 6H2O é usado, primariamente, na coagulação de esgotos sanitários e 

industriais, e encontra aplicações limitadas no tratamento de água. Obtido clorando-se ferro. 

Disponível comercialmente nas formas sólida e liquida, é altamente corrosivo (armazenagem). 

Hidratado (FeCl3.6H2O) ou anidro (FeCl3) / pH de 4 a 11(PAVANELLI, 2001). 

Estudo cinético 

Segundo Levenspiel (2000) as reações de ordem zero a velocidade é uma constante, 

independente da concentração do reagente. São sempre reações não elementares, Para uma reação 

de ordem zero, do tipo A → produtos, pode-se escrever a Equação 1. 

 
   

  
   (1) 

Verifica-se que a constante de velocidade k para as reações de ordem zero tem unidades de 

[concentração].[tempo
-1

]. Pelo método da integral a Equação 1 passa a ser a Equação 2. 

          (2) 
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Sendo: CA  = turbidez  final (uT); CA0 = turbidez  inicial (uT);  k = constante da 

velocidade (turbidez/tempo);   t= tempo (min.). Um conceito importante e bastante utilizado 

em cinética química é o de meia-vida. A meia-vida de uma reação é definida como sendo o tempo 

necessário para que a concentração do reagente diminua à metade de seu valor inicial. A Equação 3 

permite calcular o tempo de meia-vida de uma reação de ordem zero. 

  
 

 
   

  
                                                                       (3) 

Esta equação mostra que a meia-vida de uma reação de ordem zero é diretamente 

proporcional à concentração inicial do reagente. Segundo LEVENSPIEL (2000) uma reação de 

primeira ordem é aquela na qual a velocidade é diretamente proporcional à concentração do 

reagente. Para uma reação monomolecular, irreversível, de primeira ordem, ocorrendo a volume 

constante, do tipo A→produtos, tem-se a Equação 4: 

 
   

  
     (4) 

Trata-se de uma reação de 1ª ordem, pois a concentração do reagente A encontra-se elevada 

ao expoente 1. Integrado a Equação 4 obtêm a equação 5: 

    
   

  
      (5) 

A partir Equação 5, fazendo-se um gráfico de   em função do tempo, o 

coeficiente angular é o termo k, o que permite determinar experimentalmente a constante de 

velocidade da reação.  A meia-vida de uma reação de primeira ordem é dada pela Equação 6: 

  
 

 
   

 
                                                                       (6) 

Uma reação de segunda ordem é aquela onde há uma dependência da velocidade com o 

quadrado da concentração do reagente. No caso de reação monomolecular: A→produtos. Pode-se 

escrever então a seguinte Equação 7 diferencial:  

 
   

  
       (7) 

Verifica-se que a constante de velocidade k para as reações de segunda ordem tem unidades 

de [concentração-1].[tempo-1]. Integrando a Equação 7 obtêm a Equação 8  
 

  
 

 

   
      (8) 

Esta é a equação de uma reta, quando se faz um gráfico do inverso da concentração em função 

do tempo de reação, calcula-se o coeficiente angular da reta obtida é o k, o que permite determinar 

experimentalmente a constante de velocidade da reação. A meia-vida para esse tipo de reação é 

representada pela Equação 9: 

  
 

 
 

    
  (9) 

Essa expressão mostra que a meia-vida para uma reação monomolecular de segunda ordem é 

inversamente proporcional à concentração inicial do reagente. Uma reação de terceira ordem é 

aquela onde há uma dependência da velocidade com o cubo da concentração do reagente. No caso 

de reação monomolecular: A→produtos       . Pode-se escrever então a seguinte Equação 10 

diferencial :  

 
   

  
       (10) 

Verifica-se que a constante de velocidade k para as reações de terceira ordem tem unidades de 

[concentração
-2

].[tempo
-2

].  Integrando a Equação 10 obtêm a Equação11. 
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       (11) 

Esta é a equação de uma reta, quando se faz um gráfico do inverso do quadrado da 

concentração em função do tempo de reação, calcula-se o coeficiente angular da reta obtida é o k, o 

que permite determinar experimentalmente a constante de velocidade da reação. A meia-vida para 

esse tipo de reação é representada pela Equação 12: 

  
 

 
 

     
   (12) 

Essa expressão mostra que a meia-vida para uma reação monomolecular de terceira ordem é 

inversamente proporcional ao quadrado da concentração inicial do reagente. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi estudar qual a ordem da reação no caso de coagulação/floculação para 

remoção do parâmetro turbidez, aplicando os coagulantes químicos cloreto férrico e PAC. 

METODOLOGIA  

O experimento foi realizado, utilizando  água 5g caulim/L acido húmico 4mg/L como solução 

mãe. Com intuito de avaliar a cinética durante o processo de coagulação/floculação, foi realizado 

experimentos com a turbidez inicial de 150 uT (MADRONA,2010), para tempo máximo de 

remoção de 60 minutos (coletas de 1min, 20min, 40min e 60min) para as concentrações dos agentes 

coagulantes químicos cloreto férrico e PAC em 120 mg/L, 140mg/L e 160mg/L. Condições de 

processo utilizadas nos ensaios de coagulação/floculação: Gradiente de mistura rápida (GMR)= 100 

rpm; Tempo de mistura rápida (TMR)= 1 min; Gradiente de mistura lenta (GML)= 10 rpm; Tempo 

de mistura lenta (TML)= 5 min; Tempo de decantação =60 mim. Retiraram-se alíquotas em 

variados tempos (1, 20, 40 e 60 minutos) e para estas amostras foi realizada leitura do parâmetro 

turbidez. Para o comprimento de onda 860 nm, conforme metodologia de Turbidez (uT) através do 

equipamento Espectrofotômetro/HACH DR/2010. Para resolução da equação da velocidade 

utilizou-se o método da integral. 

RESULTADOS 

Através dados da Tabela 2 e Tabela 3, que apresenta os valores experimentais obtidos para o 

parâmetro de turbidez para os pontos ótimos de concentrações de cloreto férrico e PAC 

respectivamente, que obteve maior remoção de turbidez para as concentrações de 120, 140 e 

160mg/L. Serão utilizadas para realizar o estudo cinético de coagulação/floculação empregando os 

coagulantes químicos cloreto férrico e PAC, por meio da resolução pelo método da Integral. A 

representação gráfica desta Tabela 2 e Tabela 3 são mostrados pelas Figuras 1a, 1b, 1c, 1d, para p 

cloreto férrico e Figuras 2a, 2b, 2c, 2d para o PAC. 

Tabela2- Parâmetros para o estudo cinético cloreto férrico pelo método integral. 

Tempo 

(min) 

 

          
 

 

          
 

 

          
  

 

          
    

 

          
    

 

          
   

1 0,08 0,05 0,07 0,01 0,00 0,01 

20 0,10 0,07 0,08 0,01 0,00 0,01 

40 0,33 0,25 0,10 0,11 0,06 0,01 

60 0,33 0,25 0,10 0,11 0,06 0,01 

Tabela3- Parâmetros para o estudo cinético PAC pelo método integral 

Tempo 

(min) 

 

        
 

 

        
 

 

        
  

 

        
    

 

        
    

 

        
   

1 0,01 0,01 0,01 0,00013 0,00012 0,00015 

20 0,01 0,01 0,02 0,00020 0,00019 0,00024 

40 0,03 0,03 0,03 0,00063 0,00111 0,00069 

60 0,10 0,10 0,06 0,01000 0,01000 0,00346 
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A Figura 1 mostra a variação da concentração cloreto férrico [FeCl2] em função do tempo, no 

qual avaliou-se o comportamento cinético utilizando o método integral, onde verificou-se a ordem 

da cinética  para a remoção do parâmetro de turbidez e a linha de tendência linear para os dados 

experimentais para as equações  cinéticas de  ordem zero (Figura 1a), primeira ordem (Figura 1b), 

segunda ordem (Figura 1c) e terceira ordem (Figura 1d).   

  

  

Figura 1a: Cinética de ordem zero. Figura 1b: Cinética de primeira ordem. 

  

Figura 1c: Cinética de segunda ordem.  Figura 1d: Cinética de terceira ordem.  

Figuras 1- (a-d):Variação da [FeCl2] em função do tempo 

 

Conforme o ajuste dos dados para a cientica ordem zero, primeira ordem, segunda  ordem, 

terceira ordem, observou-se o melhor ajuste, atraves dos valores dos coeficientes de correlacao (R
2
) 

de cada ajuste, que pode ser visualizado pela Tabela 4  em que apresenta também os valores da 

constante da velocidade (k) e o tempo de meia vida (t1/2). Estes ajustes foram avaliados para as 

concentrações de coagulante químico cloreto férrico que apresentaram maior percentual de remoção 

da turbidez (120,140 e 160mg/L).  
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Tabela 4: Linearização dos dados de cinéticas de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e 

terceira ordem para concentrações de 120, 140 e 160mg/L para o coagulante químico cloreto 

férrico,valores da constante da velocidade (k), tempo de meia vida (t1/2)  e o coeficiente de 

determinação (R
2
)  

[FeCl3] mg/L cinética ordem zero k (uT/mim) R
2
 t1/2 min 

120 y=-0,1877x+ 12,927 0,1877 0,8907 399,57 

140 y=-0,2992x+19,802 0,2992 0,8923 250,66 

160 y=-0,0708x+13,643 0,0708 0,8856 1059,32 

[FeCl3] mg/L cinética primeira ordem k  (min
-1

) R
2
 t1/2 min 

120 y=-0,006x+ 2,6148 0,006 0,8926 115,52 

140 y=-0,0312x+3,064 0,0312 0,865 22,21 

160 y=-0,0285x+2,6271 0,0285 0,865 24,32 

[FeCl3]mg/L cinética segunda ordem k (uT
-1 

min
-1

) R
2
 t1/2 min 

120 y=0,0051x+0,0567 0,0051 0,8371 1,30 

140 y=0,004x+0,0337 0,004 0,8348 1,66 

160 y=0,0005x+0,073 0,0005 0,8962 13,33 

[FeCl3]mg/L cinética terceira ordem k (uT
-2 

min
-2

) R
2
 t1/2 min 

120 y=0,0021x-0,0046 0,00105 0,8187 0,063 

140 y=0,0012x-0,0036 0,0006 0,8163 0,111 

160 y=9E-05x+0,0053 4,50E-05 0,8968 1,481 

De acordo com a Tabela 4 o melhor ajuste dos dados experimentais obtidos no estudo da 

velocidade foi para a cinética de terceira ordem para a concentração de 160mg/L apresentando o 

coeficiente de determinação no valor de 0,8968 e   constante de velocidade (k) igual a  4,50E-05 uT
-

2
 mim

-2
 e tempo de meia vida 1,481 minutos. Porém, na concentração de 120mg/L obteve-se o 

menor tempo de meia vida no valor de 0,063 minutos com maior percentual de remoção do 

parâmetro turbidez. 

A Figura 3 representa a variação da [PAC] em função do tempo, utilizando o método integral, 

verifica-se a ordem da cinética para a remoção do parâmetro de turbidez e a linha de tendência 

linear para os dados experimentais para as equações  cinéticas de  ordem zero (Figura 2a), primeira 

ordem (Figura 3b), segunda ordem (Figura 3c) e terceira ordem (Figura 3d).    
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Figura 3a: Cinética de ordem zero. Figura 3b: Cinética de primeira ordem. 

 

 

 

 

Figura 3c: Cinética de segunda ordem.  Figura 3d: Cinética de terceira ordem.  

Figuras 3(a-d): Variação da [PAC] em função do tempo 

A Tabela 5 representa os dados obtidos para a linearização dos dados experimentais para as 

equações cinéticas de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem para 

concentrações de 120, 140 e 160mg/L para o coagulante químico PAC, além dos valores da 

constante da velocidade (k), o tempo de meia vida (t1/2) dado em minuto e o coeficiente de 

determinação (R
2
) para diferentes ordens da cinética. 
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Tabela 5.: Linearização dos dados de cinéticas de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem e 

terceira ordem para concentrações de 120, 140 e 160mg/L para o coagulante PAC, valores da 

constante da velocidade (k), tempo de meia vida (t1/2)  e o coeficiente de determinação (R
2
) . 

[PAC]mg/L cinética  ordem Zero k (uT/mim) R
2
 t1/2 min 

120 y=-1,3417x+ 92,588 1,3417 0,9903 55,90 

140 y=-1,453x+94,955 1,453 0,9742 94,96 

160 y=-1,1224x+13,643 1,1224 0,9968 84,20 

[PAC] mg/L cinética  Primeira ordem k (min
-1

) R
2
 t1/2 min 

120 y=-0,0383x+4,7837 0,0383 0,9388 18,10 

140 y=-0,0383x+4,7837 0,0383 0,9388 18,10 

160 y=-0,0267x+4,566 0,0267 0,9516 25,96 

[PAC] mg/L cinética Segunda ordem k (uT
-1 

min
-1

) R
2
 t1/2 min 

120 y=0,0015x-0,0047 0,0015 0,8017 4,44 

140 y=0,0015x-0,0047 0,0015 0,8017 4,44 

160 y=0,0008x+0,005 0,0008 0,8435 8,33 

[PAC] mg/L cinética Terceira ordem k  (uT
-2 

min
-2

) R
2
 t1/2 min 

120 y=0,0002x-0,0019 0,0001 0,6882 0,67 

140 y=0,0002x-0,0019 0,0001 0,6882 0,67 

160 y=5E-05x-0,0005 2,50E-05 0,7395 2,67 

 

Para o agente coagulante químico PAC observou-se que para o valor do coeficiente de 

determinação (R
2
) igual a 0,9968 apresentado na Tabela 5. o melhor ajuste foi para a concentração 

de agente coagulante de 160 mg/L, tempo de meia vida  (t1/2) igual 84,20 minutos e constante de 

velocidade (k) igual a  1,1224uT/ mim, para a cinética de ordem zero. 

Em relação ao menor tempo de meia vida (t1/2=0,67 minutos) em comparação com todas as 

ordens cinéticas em estudo para o coagulante químico PAC observou-se que foram as 

concentrações  de 120 e 140mg/L que obtiveram o menor tempo de meia vida, para a cinética de 

terceira ordem. 

 

CONCLUSÃO  

Os estudos cinéticos do processo de coagulação floculação aplicados à separação de partículas 

sólidas com os coagulantes químicos, cloreto férrico e PAC apresentaram melhor linearização dos 

dados experimentais para cinética de segunda ordem e cinética de ordem zero respectivamente. 

Para o coagulante químico cloreto férrico o melhor ajuste dos dados experimentais, foi para a 

concentração de 160mg/L com o coeficiente de determinação (R
2
) no valor de 0,8968, constante de 

velocidade (k) igual a 4,50E-05 uT
-2

 mim.
-2

 e tempo de meia vida (t1/2) igual a 1,481 minutos. 

Entretanto, na concentração de 120mg/L obteve-se o menor tempo de meia vida no valor de 0,063 

minutos com maior percentual de remoção do parâmetro turbidez. 

Para o agente coagulante químico PAC, o melhor ajuste dos dados experimentais, foi para a 

concentração de 160 mg/L com o coeficiente de determinação (R
2
) igual a 0,9968, constante de 

velocidade (k) igual a  1,1224uT/mim.e tempo de meia vida  (t1/2) igual a 84,20 minutos. Porém 

conforme os dados obtidos, o menor tempo de meia vida para o PAC foi de 0,67 minutos nas 

concentrações de 120 e 140mg/L na cinética de terceira ordem. 
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NOMENCLATURA 

[PAC] Concentração do coagulante químico PAC mg/L 

Ln [PAC] Logaritmo natural da concentração do coagulante químico PAC 

1/[ PAC] Inverso concentração do coagulante químico PAC em Lmg
-1

 

(1/[ PAC])
2
 Inverso ao quadrado da

 
concentração do coagulante químico PAC em L

2
 mg

-2
 

Ln [FeCl2] Logaritmo natural da concentração do coagulante químico cloreto férrico 

1/[ FeCl2] Inversa concentração do coagulante químico cloreto férrico em Lmg
-1

 

(1/[ 

FeCl2])
2
 

Inverso ao quadrado da
 
concentração do coagulante químico cloreto férrico em L

2
 

mg
-2

 

mg/L Miligramas por litro (concentração) 

uT Unidade de turbidez 

TMR Tempo de mistura rápida (min) 

GMR  Gradiente de mistura rápida (rpm) 

GML Gradiente de mistura lenta (rpm) 

TML Tempo de floculação ou tempo de mistura lenta(rpm) 

d[M]/dt Variação da concentração da Moringa oleifera em relação ao tempo 

R
2
 Coeficiente de correlação 

k Constante da velocidade (cor/tempo) ou (turbidez/tempo) 

t Tempo  

t1/2 Tempo de meia vida (minuto) 
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