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que é um poderoso e não-contaminante agente oxidante.
Além disso, a radiação UV também atua sobre as
ligações das moléculas do contaminante, tornando-as
mais susceptíveis à oxidação.

RESUMO

No tratamento de et1uentes industriais
contendo cianetos, os complexos hexacianoferratos (II)
e (JII) são refratários à oxidação química, sendo
geralmente removidos por precipitação. Entretanto, esse
procedimento não elimina a toxicidade do rejeito
gerado, que confinado em barragens, pode liberar
cianeto livre sob a ação da luz solar em meio aquoso.
Para evitar este problema, um dos processos que se
apresenta para destruir os complexos hexacianoferratos
é o de foto-oxidação com UV + H 20 2.

Os processos de oxidação onde há formação de
radical livre hidroxila como agente oxidante são
chamados de Processos de Oxidação Avançados (do
inglês, Advanced Oxidation Processes), que envolvem
além do sistema H2 0 2/UV, outros sistemas importantes
tais como ozôniolultravioleta (O~V), reagente de
Fenton (Fe2 +1H 2 0 2 ), e fotocatálise assistida por dióxido
de titânio (Ti0 2/UV) entre outros.
O presente estudo foi aplicado a et1uentes
sintéticos contendo ferrocianeto de potássio. A escolha
se justifica pela presença frequente de complexos
ferrocianídricos em et1uentes de indústrias galvânicas,
siderúrgicas e de extração de ouro, entre outras. A
grande resistência do ânion complexo à oxidação, e
também sua tendência a liberar íons cianeto no meio
ação de radiação solar, configuraram
aquoso sob
fatores de relevância para a escolha do tratamento por
foto-oxidação.

O sistema H 2 0 2 I UV está entre os chamados
Processos de Oxidação Avançados, que são baseados na
geração do radical livre ( •OH). Este atua como um
0
potente agente oxidante (e = 2.8 V), e tem a importante
característica de ser um sistema não-contaminante, haja
visto que sua decomposição gera água e oxigênio.
O estudo, conduzido no presente trabalho, de
tratamento de e11uentes sintéticos contendo íons
ferrocianeto com H 20 2 foto-alivado com radiação ultravioleta de baixa potência (22 W por L de solução
irradiada) indicou viabilidade de processo a partir de
soluções com [Fe(CN) 6] = 100 mg/L, em pH = 8.5 a
10.5 e T = 38 "C. Alcançou-se uma eficiência de
degradação de 95 % do complexo em 3 horas, em
regime de batelada. Simultaneamente, os íons ferro do
complexo são oxidados e precipitam na forma de
Fe(OHh. A reação de degradação do complexo pode ser
expressa pela equação:
[Fe(CN)6t

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Sabe-se que a luz pode exercer efeitos sobre
moléculas. Especificamente, a excitação eletrônica de
uma molécula que resulta quando esta absorve luz
sua
freqüentemente
altera
drasticamente
susceptibilidade de perder ou ganhar elétrons. O estado
eletrônico excitado torna-se, geralmente, ou um melhor
agente oxidante ou redutor que o estado normal
correspondente (Rajeshwar 1996).

+ 6.5 H202 + 6 H20 + 2 OH- =
Fe(OH) 3 (s) + 6 NH/ + 6 COt
INTRODUÇÃO

Os métodos de oxidação fotoquímica são
especialmente aplicáveis para (Venkatadri 1993;
Eckenfelder 1992):

O presente trabalho visou a estudar a via de
oxidação fotoquímica de etluentes contendo íons
ferrocianeto com a aplicação combinada de peróxido de
hidrogênio (H 20 2 ) e luz ultravioleta (UV). Por esse
processo há a produção de radical livre hidroxila (•OH)

1 - tratamento de compostos orgamcos perigosos
presentes em baixas concentrações tais como em águas
subterrâneas contaminadas,
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2 - uso como uma etapa de pré-tratamento antes do
tratamento biológico de etluentes de baixo volume c
alto poder poluente,

Tabel a I -Potenciais redox padrão de agcntcs oxidantes
(referidos ao elctrodo padrão de hidrogênio J
Espécies

3 - tratamento de efluentes com constituintes que são
resistentes aos métodos de biodegradação ou que
prejudiquem os reatores de tratamento biológico, tais
como cianctos c metais complexados, e

Potencial Redox
(Volts)

4 - uso como uma etapa de pós-tratamemo seguinte ao
tratamento biológico para reduzir a toxicidade aquática.
Os métodos de oxidação fotoquímica também podem
ser combinados com outras tecnologias de tratamento
para alcançar um tratamento eficaz e de baixo custo
(Halmann 1996, Venkatadri 1993, Prcllbcrg 19l)5).

Flúor, F2

3.06

Radical Hidroxila. •OH

2.110

Ozônio. 0 3

2.07

Peróxido de Hidrogênio, Hih

1.77

Permanganato. Mno4··

1.67

Hipoclorito, C10 4

1.43

Cloro, Cl 2

1.36

Oxigênio, 0 2

1.23

Processos de Oxidação Avançados

Devido ao seu elevado potencial redox,
vcrilica-sc que o radical hidroxila é um agente oxidante
poderoso
que
a maioria dns
outros
mais
tradicionalmente utilizados cm oxidação química, tais
como o cloro, olfmio, peróxido de hidrogênio,
pcmtlngaii atn cn1rc outros. Isso o torna especialmente
indicado no tratamento de crlucntes contendo
conlaminanlcs rclratiírius, de diiTciJ oxida~: ão l!UÍmica .
Na Tabd;1 1 (CL1rkc 1Yi\2, Rajcshwar Jl)l)6, Prcllbng
I 99)) podc-sc obscrv;lr os potenciais redox padrão de
agcntcs ox idantes ustlais.
;\s va ntagens do radical hidruxila não sc
rcsulncm ape nas au rato dc sc cnnst ituir num agcntc
oxidantc mais cktivo. Os pmdutos de sua
dccomp! lSi\ fnJ , assin1 cnmo us de su;1s rca~· iws no
tral atncnlu dc ellucnt cs or~<lnicos (já cit:1do
antcnormcntl:) ou inmgflnicos são , cm gcral. incrtcs ou
dc mai s bai xa toxicidadc que os conlarninantcs ini cia is
( Ycn k:tt:Jdn I t)lJ3 ).

Com a aplicação dc lu1. UY a rcaçf1n rotoquímica
tcm o potcncial dc rcduzir altas conccntra\ ÕCs (200 ou
mais g/L) de compostos orgfl nicos cm ;ígua a níveis não
dctccuívcis.
A energia
da
radiaçã.o
LJV
é
prcdominantcmcntc absorvida pclo com posto orgânico c
o uxidanlc, !ornando ambas csp~cics 111;1is rcativas
(LJSEPA I 992).
A oxid:u;ã.o por H., O) UV cnvolvc a disstlu: u,: ;i u
cm única etapa do H20 2, num comprinlcnlo dc tlnda dc
2)4 nm . para lorrnar dll!s radic1is hidroxila i•< >H)
(Vcnkatadri !993 ,C l:Irkc llJ~2. Prclllwrg llJ 1J5, '( os !
Jl)~lJ. Braun llJ93 ).
Estc proccdimcnto é Ctlll ltccidtl h;í llillilils ;llllls,
mas somcntc l:ncontrou <~plica~·(ll's limiL1d ;IS dc\'idu :111
baixo cudicicntc dc ahsor\ÜO molar do pcrt'1xidu de
hidrugênio a 2)4 nm ( F 11202 = I i\,(1 L.l\1oi 1.,·m 1). umlc
a cmissJo das lfunpadas dc haíxa prcss:lo lk v;!Jl< ll. dc
mercúrio L:st:í lucalizada (Braun Jl)l) \ ). ( b r.1dicai s
hidmxii:I pmkmoxidar compostos or).'filliL·tlS (RI I\ pela
ahstr:lt.,·;,n de rm\tons prmluzind u r:ldic:Ii s tlr).':'llti,·,,s
( R•). lJ lll: S:lo alt amcntc rt~ativos c plilklll ser
JHlstcriurmcntt: oxidmlos. <) mcc;uiislllt l ).'L:nnktl
propusto :ISS IICiiidu a ux ida\ :'1o de ltidrllcarhtl lll'l"s é <1
qm: sc Sl'g uc ( Vcnk:il:l l.li i I 11l!.\, ( 'L11 h: 1'!i\2 \:

Sistl;'ma l'cr6xido de Hidrogénio I Ultravioleta

() J'ITÚX id o dc liidrO).'f:llÍ O ~ lllll JltHCIIIC ~ 1)-!CiltC
llXId :tllll' l: :,11:1 ;~pJiC;I~·;·Jil 110 tr:ILIIlll'.lltO dc V;ÜitiS
JH liUCIItCS <lf),0:1 IIÍCIIS C lll lll.['fiiii CilS ~,;st;'l herll CSi< thcJccid:i
(Vcnk<iL1dri ! <JlJ3 l . Ntll llcrosas aplicat;(Jcs dc pen'1 xi do
dc hidri!.~C:JIIl 1 !I;! rc nlu~· ;ill dc polucmcs ínur .~iln icos.
lllL·iu:lid(l 1'"'\CIIt,·:·i " llc odurcs de sulktos dc tlllitlad t.:-:
dc l' U iCLil1 i i'.tf:,;lll'il!O, :Till< lVI() dc sulflllls, l!i]lllCit ;rJtllS ,
nitr :tns, ci :III CI<I'. c ,_·lm·o <io cunhccidas (Vcn katadri
Jl)<n. Tc ix.vir;1 ; 'N 1J). O peróxido dc hidrugl:nio
també m é t'Ji!! 11<1 tratamcnto dc polucntcs gasosos como
SOx c NOx pd 1 convcrsão aos ;ícidos corrcspon dcntt:s.

H:O: --·-- ) 2 •O li
li< H I + li '
· li <H l• + H .(>
•< >H+ H<){) - --) III>< >• + <>li
.2 li<)( )• ·····-) 11 ,( ): + (),
I LO:·-

·- ?

•I >H + 11

.<),

2 •OH · - --> IIi>!
HOO• + •OH ----; ILO +I) .

RH + •OH --c> Hl l + R•

-c;

postcrior

tlXi d :~\;·, l ,

11

i

Pode-se ubscrvar quc esse nJec ;J!IisJnu
comprccndc uma séric dc rcaçõcs dc pmpag: 1\ :i n Jt:

··i'L4.
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radicais livn:s até a oxidação propriamente dita do
contaminante alvo.
Num sistema contínuo, o cllucntc contaminado
deve ser homhcado através de uma unidade de filtração
para remover partículas cm suspensão. Em seguida, o
filtrado 6 misturado com quantidades cstequiométricas
ou com pequeno excesso de peróxido de hidrogênio.
Fi nalmcnte, essa mistura 6 ai imcntada no reato r
fotoljuímico c irradiada.

Fatores associados à fonte de luz ultravioleta

A produção de radicais hidroxila a partir de
pcr(Jxido de hidrogénio requer uma elevada energia de
dissociação (4X,5 kcal.mol 1 ) de forma a quchrar a
ligação 0 - 0, o que significa que a energia de ondas
UV-C (comprimcutos de onda entre 200-2XO nm) leva à
produção de uma lJUantidadc útil de radicais •OH
(Vcnkatadri 1993, Clarkc 19X2).
As fontes de UV disponíveis mais usadas sfío
as lfunpadas de men:ítrio de baixa pressão, com pressão
de vapor na ordem de IO 2 - I O .l mhar. O espectro de
cmissüo 6 quase monocromútico num comprimento de
ou da de 253,7 um (Ciarkc 19S2, Braun 1993 ). A
cliciênci:t ótica ohtida nesse comprimento de onda
relacionada a potência nominal de entrada (lJUC jú é
bastante rcdu1.id :t para esse tipo de lilmpada- ela ordem
de 30 :1 150 W) normalmente é pequena (cerca de 30']{,)
(Ciarkc llJS2), o que inviabiliza sua utilização na
renHliJtu de muitos cum[HJStos orgânicos, como
ali f:ític()S ;dt:tmcntc c! orados, da Ú)!Ua (Braun 1lJlJ3,
Lcgrini JtJtH).
As lftmpadas de média prcssfto de vapor de
mercúrio (I :t I atm) possuem potências clétricas muito
m:timcs (0 , I :1 20 kW) , mas :t raziio entre a potência de
saíd:t L:tll LJV c :1 pot0nci<t nominal raramente excede a
)'Y,,, c so mente uma parte dessa energia se encontra na
regi ito UV -C (C'Iarkc I tJS2) , sendo a maior parte emitida
11:1 rcgifitl entrL: 11 1-:1(17 nm, o que torna seu uso muito
Ltvor:ívcl na de)!raci<t(,':-10 de arom:íticos halo)!cnados
pela excit :t(,· <"tu dircta de l<tJs suhstünct :ts cm meio aqu oso
(Braun I tJtn ).
RLTentcmcntc desenvolveu-se ;ts chamadiis
li'illtp;td:ts "cxcimcr" (Li<t fus:trJ d:ts p:tlavras erl'itcd
di111crs, tri111as) que consistem da prcscn1;a de
complexos de nwlé cul ;t:: que possuem estados cxcitmlos
·- c para as quais normalmente tamhém não existe um
estado normal está vel. Contudo, as lftmpadas ''cxcimer"
atualmcntc disponívei~ n;1o possuem a potência
rclJucrida par;t instalaçücs de larga escala. E, também,
seu custo é ainda muito elevado (Lorainc Jl)93).

O fato das reações envolvidas na oxidação dos
contaminantes de um determinado ctluentc pela via
H20 2 I UV serem dependentes de tal radiaçi"io, faz com
que essas roto-reações obedeçam às leis da fotoquímica
(Clarkc 19X2, Wells 1972).

É aceito, que o grau de oxidac,:ão depende do
grau de exposição à radiação UV, e não de sua
intensidade especificamente (Clarkc 19X2, Gurol 1991 ).
A relação entre o grau de exposição c a intensidade é
dada pela fórmula: E = I . t , onde E é o grau de
exposição à radiação UV (ou 11uxo de radiação) em
mW..1·.cm- 2, e t é o tempo de contato da solução com a
radiação. Na verdade, E significa uma quantidade de
energia irradiada por unidade de área.

Complexos Ferrocianídricos

Os
mais
imrortantcs
complexos
ferrocianídricos
são
os
ánions
complexos
hexacianoferrato(ll) ou ferrocianeto, [Fe(CN)r.t. c o
hexacianoferrato(Hl) ou ferricianeto , fFe(CNi 6 JJ-, c
amhos possuem contiguração octaédrica [3S]. Tal como
o íon cianeto, sais dos íons hcxacianoferrato (II) c (11)
são hem conhecidos. Os sais formados com Na c K são
muito solúveis.
Ferroei a neto pode ser oxidado reversivelmente
a ferriciancto sem que haja formação de íons cianeto {
fFc(CN)c.t = fFe(CN) r.J' . +c }. Esse fato é relevante
visto que os principais processos para detoxilicação de
cllucnt.cs de cianeto sao por oxidação.
Há muito se sahia que tratando uma solução de
Fe(UI) com ferrociancto produz-se um precipitado azul
chamado "Awl da Prússia" e que tratando uma soluc_:ão
de Fe(Il) com fcrricianeto produz-se outro precipitado
azul chamado "Azul de Turnhull". Alualmcntc essas
suhstftncias são reconhecidas como senclo idênticas,
tendo fórmulas M01 FeFc(CN)r,.xH 20 , onde M 0 ' pode ser
Na, K ou Rb (Shirom 1971 ). Os hexacianoferratos
podem formar compostos mistos insolúveL\ com cátions
de metais de transição presentes cm soluc,:iio na faixa de
pH 2-11 , de acmdo com a ClJlla~'ãO abaixo:
M H + !Fc(CN),l" = Mui Fe(CN )r,l-

(2)

onde M =Cu. Zn, Fe entre outros, x ;:::: 2, c n = 3 ou 4.
Apesar dessa estabilidade, ambientalmente os
resíduos de hcxacianoferratos requerem uma especial
atenção devido à relativa facilidade com que se
dissociam na prescnc,:a de luz liberando cianeto livre.
Por isso há uma certa controvérsia quanto a toxicidade
dessas espécies cm meio aquático (Mudder llJS9).
No tratamento de cllucntes contendo cianctos
proveniente s de indú stria s de cxtr : t~: ã n de ouro.
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indústrias galvânicas e siderúrgicas, tradicionalmente,
os complexos hexacianoferratos (II) e (III) são
removidos por precipitação de compostos insolúveis
(Bonan, Teixeira e Kohler 1994). Esse procedimento
não elimina a toxicidade do rejeito, que conforme já
citado, pode liberar cianetos sob a ação da luz em meio
aquoso.
Entretanto,
a
fotólise
direta
dos
hexacianoferratos forma espécies complexas mais
susceptíveis a oxidação, que são os complexos
aquapentacianoferrato (II) e (III) (Halmann 1996,
Shirom 1971) - de acordo com as reações representadas
a seguir.

= [Fe(CN)sH20] 3- + CW
+ H20 = [Fe(CN)sH20] 2- + CW

[Fe(CN)6]4- + H20

(3)

[Fe(CN)6]3-

(4)

O complexo aquapentacianoferrato(II) é
formado pela iluminação em estado estacionário, nos
comprimentos de onda entre 254 em 365 nm, e é
identiticado por sua cor amarela e absorção no espectro
UV-VIS em À =440 nm. Quando a luz é removida a cor
desaparece, devido a reação reversa do complexo com
cianeto, reformando o íon hexacianoferrato(II)
(Halmann 1996).

Em paralelo, fez-se testes utilizando-se
somente peróxido de hidrogênio ou somente radiação
ultravioleta no sentido de se comparar os resultados, de
forma a se demonstrar a importância do uso conjugado
desses dois fatores como forma de se alcançar os
objetivos propostos.
O equipamento utilizado como foto-reatar foi o
Esterilizador de Água modelo Advantage 5 Plus da
Trojan Technologies, lnc., que constava de uma câmara
cilíndrica de aço inox 316L de dimensões 51.0 x 6.0 cm
(comprimento x diâmetro) com uma lâmpada de
ultravioleta concêntrica de aproximadamente mesmo
comprimento, diâmetro de 3.0 cm e potência nominal de
40W. O espaço anular (caminho ótico da luz UV) era de
cerca de 1.5 cm. O tluxo de radiação UV com o
equipamento preenchido por água, medido na parede do
cilindro, informado pelo fabricante, é de cerca de 22500
J.tW.s/cm 2 . Tomando-se o diftmetro da cftmara, pôde-se
calcular aproximadamente a potência de saída (em
watts) da lâmpada UV disponível para as reações como
sendo:
I =E d

4

- (a q)

= 22 W.

O procedimento adotado nos experimentos
realizados no presente trabalho consistiu em buscar a
oxidação do íon hexacianoferrato dentro da própria
câmara UV, com a presença do peróxido de hidrogênio,
de sorte que se obtivesse um result ado satisfatório no
menor tempo possível (algumas horas). Dessa forma
esperava-se que a ação do radical hidroxila formado no
seio da solução acelerasse o processo de oxidação do
complexo hexacianoferrato(II), conforme a reação (6).

A equação global que descreve a reação de
degradação do complexo ferrocianeto conforme
desenvolvida no presente trabalho pode ser assim
escrita:

2 [Fe(CN)(;]

LIt

Tratamento de soluções contendo o fon Ferrocianeto

Cabe
ressaltar,
entretanto,
que
essa
reversibilidade só ocorre se o cianeto livre ainda estiver
disponível. Portanto, sendo o cianeto a espécie
promotora de toxicidade no etluente, e sendo este mais
susceptível à oxidação, a degradação do cianeto livre
liberado por fotólise constitui uma via de destruição do
complexo.e eliminação dessa toxicidade.

13 H202 (aq) ~ 26 •OH (act) hV

1t

Todo o trabalho realizado acerca da destruição
do íon hexacianoferrato(II) deu-se com soluções
sintéticas de ferrocianeto de potássio de concentração
igual a 100 mg/L de ferrocianeto (equivalente a 73,6
mg/L de cianeto) e volume de I litro. As soluções a
tratar foram introduzidas no foto-reatar a temperatura
ambiente e após o início da irradiação alcançaram
aproximadamente 38°C.

(5)

+ 26 •OH (•ql + 14 H20 (I) =

= 2 Fe(OH)J(,l + 12 NH/(aql + 10 CO/-(aq) + 2 C0 2 (g) (6)

O já citado planejamento fatorial estatístico de
experimentos envolveu um grupo de 8 experiências com
as variáveis abaixo, nos seguintes níveis (3 variáveis cm
2 níveis):

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para o estudo do tratamento de soluções
contendo ferrocianeto foi feito um planejamento fatorial
padrão de experimentos que revelasse os fatores
significativos no processo utilizado, onde as variáveis
consideradas foram: a concentração de peróxido de
hidrogênio, pH inicial da solução e tempo de exposição
à radiação UV.

A- Concentração inicial de H20 2 : 400 - 500 mg!L
B- pH inicial: 8,5- 10,5
C - Tempo de exposição à UV (t. de reação):
horas
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Quanto às variáveis isoladas nas faixas de
variação testadas, apenas o fator ''b" (pH) mostrou-se
signiticativo num nível de 99,99%, sendo responsável
pelo incremento dos resultados (concentração tina! de
cim1eto total maior). Os efeitos da outras variáveis
[H 2 0 2 ] (a) e tempo de exposição (b), apareceram com
signiticâncias limítrofes -um pouco abaixo do valor de t
de Student para significância ao nível de 99.99%.

Esses valores foram determinados a partir dos
ensaios preliminares realizados e, também, de acordo
com a bibliogratia consultada.
O acompanhamento da eticiência dos
tratamentos realizados foi feito em termos do teor de
cianeto total conforme rotina do "Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater" (APHA
1981). Utilizou-se também a espectrometria UV-VIS
para detenninação da concentração de complexo
remanescente na solução após o tratamento.

A precipitação de hidróxido férrico, observada
nos experimentos realizados no valor mínimo de pH =
8,5 acompanha a redução da concentração de cianeto
total durante o tratamento. Veriticou-se também que
para um nível de significância de 99,99%, e para uma
estimativa de erro experimental de 5%, todos os
tratamentos foram homogêneos .

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE
RESULTADOS

Observou-se também sobre a variação do pH
das so luções durante o tratamento, que qu ando o pH
inicial foi 8.5 ocorreu formação de precipitado
(hidróxido férrico), e o pH tina! chegou a cerca de 7 .O
após tiltração . Quando se partiu de soluções com
pH=10.5 não houve mudança considerável do pH, nem
ocorreu precipitação de Fe(OH) 3 •

Os resultados dos tratamentos, em termos de
concentração tinal de cianeto total, e da análise fatorial
estão apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1- Análise fatorial dos resultados obtidos no
tratamento de soluções contendo ferrocianeto
Tratamento

Resultados
[CNJ (mg!L)

Efeito

(*)

Significftncia

CONCLUSÕES

99.99%
Replicata

O uso combinado de peróxido de hidrogênio e
luz ultravioleta mostrou ser um sistema com capacidade
para tratar etluentes contendo íons ferrocianeto.

# 1

#2

(I)

3.4

3.5

a

10.0

9.9

3.09

24.7

Não

h

5.8

5.8

8.06

64.5

Sim

c

4 .0

4.1

-3.81

30.5

Não

ah

26.5

26.3

-0.34

2.7

Não

ac

4.4

4.4

-10.5

83.7

Sim

bc

18.5

18 .5

-1.3

10.7

Não

residual
(abc)

3.4

3.4

Nas condições estudadas foi possível reduzir a
concentração total de cianeto contido na solução de
ferrocianeto de 73,6 mg!L a 3,4 mg!L (tempos e/ou
potências de irradiação maiores poderiam reduzir ainda
mais a concentração tina! de cianetos).
O pH tem efeito importante sobre o tratamento,
sendo que na faixa menos alcalina (pH =8,5), a reação é
mais favorecida do que a pH 10,5, observando-se uma
concomitante quantidade apreciável de Fe(OHh
precipitado.

=

~~~

a= cone . inicial de H20 2 : 400- 500 mg!L

A significância estatística da combinação entre
a concentração de peróxido de hidrogênio e a
quantidade de energia irradiada sobre a solução na
redução da concentração de cianeto total, contirma que
os radicais hidroxila formados são os responsáveis pela
destruição do íon ferrocianeto.

h= pH inicial : 8,5- I 0,5
c =tempo de exp osição lt luz UV (t. de reação ): 3 - 4
horas
[CN-] inicial= 73,6 mg!L ; Temperatura= 38°C
(*) t (Student) crítico [7, 0.9999J

=31.55

A análise fatorial comprovou a dependência do
tratamento à concentração de radicais livres hidroxila na
solução, representados pela com h i nação "ac", que se
mostrou significativa num nível de 99,99% para redução
do teor de cianeto total.
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