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DEGRADAÇÃO DE CIANETOS ATRAVÉS DO PAR PERÓXIDO DE 
H I DROGÊN lO /H I POCLORITO 

L. G. S. Sobral1 , M. Granato1 

O descarte de soluções contendo cianetos resulta de uma série de processos 
industriais, entre os quais podemos destacar a galvanoplastia, a produção 
de plásticos, o tratamento de aços e a mineração de ouro. Atualmente, no 
que se refere ao setor de mineração, os processos de degradação de cianetos 
mais utilizados são: oxidações pelo peróxido de hidrogênio e pelo hipoclorito 
de sódio (ou cálcio), utilizados separadamente. Neste trabalho, são apre
sentados os estudos realizados e discutidos alguns aspectos da oxidação de 
cianetos pelo par peróxido de hidrogênio/hipoclorito (mistura). Além de 
processos químicos, técnicas voltamétricas foram também utilizadas visando 
melhor elucidar os mecanismos de oxidacão. Os resultados confirmaram 
as expectativas de produção de soluções ádequadas ao descarte, em menor 
tempo, aliando vantagens dos dois processos industrialmente utilizados. 

CYANIDES DEGRADATION BY THE COUPLE HYDROGEN PEROXIDE 

- SODIUM HYPOCHLORITE 

The discharge of solutions containing cyanides is derived from severa! indus
trial processes such as plating, plastic production, metal finishing and gold 
mining. Nowadays, the waste waters from the gold ores cyanidation processes 
are treated with hydrogen peroxide or sodium hypochlorite (or calcium). ln 
this work, the authors present the studies performed and discuss some as
pects of cyanide destruction by using the couple hydrogen peroxide-sodium 
hypochlorite. Apart from chemical processes, voltametric techniques have 
been used so as to help in the explanation of the oxidation mechanism. The 
results allow, confirm the possibility of producing suitable solutions to be 
discharged in a shorter time, considering the advantages of the processes 
frequently utilized in the industry. 
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INTRODUÇÃO 

Alguns processos industriais como o de extração hidrometalúrgica do ouro, 
as operações de flotação de sulfetos e as galvanoplastias utilizam os sais de 
cianeto, em geral dos metais alcalinos, como reagentes essenciais para sua 
realização . 

Os efluentes líquidos dessas operações contêm cianeto livre, complexos 
de cianeto com metais pesados e tiocianato, que são potencialmente tóxicos 
para a espécie humana e organismos aquáticos. Esses compostos apresentam 
grau variável de estabilidade, bem como de toxidez e tratabilidade, necessi
tando serem removidos das soluções antes que estas sejam liberadas para o 
meio ambiente. 

Muitos métodos de redução da concentração de cianetos em efluentes têm 
sido utilizados industrialmente ou propostos como alternativa tecnicamente 
viável. As principais dificuldades na escolha do processo adequado vinculam
se em delinear quais as espécies de cianeto que precisam ser tratadas e que 
tipo de adaptação aos processos existentes é necessária, de forma a produzir 
um efluente que atenda aos critérios de descarga vigentes, sem contudo criar, 
no procedimento, novos poluentes para o meio ambiente. 

Segundo Potter e colaboradores (1), os processos de tratamento mais uti
lizados comercialmente são a oxidação com cloro, ozônio ou peróxido de 
hidrogênio. Outros processos incluem a degradação natural, biodegradação, 
eletrólise etc. Apesar de um extenso trabalho realizado por lngles e Scott 
{2), de comparação entre os métodos, e das pesquisas em escala piloto da 
Homestake Co. (3) , os limites de utilização dos métodos não estão plena
mente estabelecidos, e a escolha daquele que se constitui no mais adequado 
dependerá do caso em questão . 

Neste trabalho, são apresentados resultados de pesquisas realizadas abor
dando um consórcio dos dois principais métodos de oxidação química de 
cianetos utilizados em indústrias extrativas do ouro. Esses utilizam o 
hipoclorito de sódio (NaOCI) e o peróxido de hidrogênio (H202) separada
mente. 

Procurou-se eliminar, através da mistura dos dois reagentes (NaOCI + 
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H20 2), suas desvantagens, aliando os aspectos positivos de ambos os pro
cessos. A seguir, apresentaremos alguns tópicos importantes sobre o assunto, 
para , posteriormente, entrar na discussão dos resultados obtidos. 

LEGISLAÇÃO E TOXICOLOGIA 

Os compostos de cianeto são tóxicos para todo tipo de vida animal, visto 
que bloqueiam o transporte de oxigênio no metabolismo. Não possuem efeito 
cumulativo no organismo, mas pelo alto grau de toxidez a eles inerente , 
quando absorvidos pelos seres vivos, provocam a morte . 

O problema mais sério proveniente da utilização dos c ianetos está nos seus 
efeitos crônico e subletal sobre os organismos . O efeito agudo ocorre muito 
raramente, provindo de falhas de operação pouco frequentes ejou de negli
gência humana. Em particular, as espécies aquáticas estão mais diretamente 
expostas à intoxicação a longo prazo, e o resultado é diverso (diminuição do 
tamanho médio de exemplares, da produção de ovos , da velocidade de nado 
etc) . Os níveis de toxidez agudo , crônico e subletal referentes ao HCN valem 
respectivamente 0,07 a 0,20 mg. e- 1; 0,02 a 0,07mg.f- 1 e 0,01 a 0 ,02mg.e- 1 

( 4) . 

A legislação ambiental brasileira é recente (1980) . A nova Constitu ição, 
possui um capítulo referente a meio ambiente (VI), mas apenas as leis gerais 
estão ali contidas . Cabe aos Estados a sua regulamentação para aplicação 
em problemas particulares. O Estado de São Paulo, onde a CETESB-Cia. de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental é muito atuante, instituiu a lei nQ. 997 
que, entre outros parâmetros, estabelece tanto para lançamento de efluentes 
como para as águas de abastecimento doméstico o limite máximo da con
centração de cianeto (CN-) em 0,2mg.f -l (5). Como fonte de comparação, 
no Canadá esse limite é de O,lmg.e- 1 e na África do Sul de 0,5mg.e- 1 (4). 

PROCESSOS DE OXIDAÇÃO QUÍMICA DE CIANETOS 

Os métodos químicos para a destruição de cianetos consistem, em geral, 
de processos de oxidação a cianato, utilizando, para tal, compostos químicos 
e técnicas diversas. Os processos que se constituem em alternativa para 

uso industrial são: cloração alcalina, processo INCO (S02 + ar), proces
sos utilizando peróxido de hidrogênio (H20 2) e ozonização. Além desses, 
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referências bibliográficas apresentam métodos eletrolíticos, métodos de ad
sorção em carvão ativado, resinas de troca iônica, método de complexação 
(azul da Prússia), flotação iônica etc. (1, 6, 7), como alternativas tecnica
mente viáveis para produzir efluentes passfveis de serem convenientemente 
descartados. 

Apresentaremos a seguir alguns comentários sobre os métodos de 
destruição de cianetos através do hipoclorito de sódio, do peróxido de 
hidrogênio e pela mistura desses reagentes, que se constitui no tema principal 
deste trabalho. 

Oxidação pelo Hipoclorito de Sódio 

O emprego do cloro como agente oxidante de cianetos, seja na forma 
gasosa (Cb) ou através da utilização de reagentes que liberem Cl2 na sua 
decomposição (hipoclorito de sódio ou de cálcio). é o método de degradação 
mais utilizado comercialmente. Em vista disso, é aquele que dispõe do maior 
número de informações técnicas, de pessoal especializado, técnicas de con

trole e de equipamentos com boa performance industrial. (8) 

O processo de oxidação ocorre em duas etapas (reações 1 e 2), em pH 11 
e à temperatura ambiente. 

NaCN + Cl2 ........ CNCI + NaCI 

CNCI + 2Na0H ........ NaCNO + NaCI + H20 

(1] 

(2] 

O produto da oxidação é o cianato e, caso seja utilizado um excesso do 
agente oxidante, são formados o gás carbônico o nitrogênio molecular. 

Espécies iônicas contendo enxofre, tais como tiocianato e tiossulfato, 
quando presentes em solução, também reagem com o cloro, aumentando 

o seu consumo . No entanto, estudos (9) demostram que, é imprescindível 
que uma concentração mínima de tiocianato esteja presente, de forma que a 
destruição dos complexos metálicos de cianeto seja satisfatória. Os cianetos 
são eliminados rapidamente, mas alguns complexos (prata, níquel), apresen

tam maior dificuldade, para serem oxidados enquanto que os de ferro não 
são decompostos no procedimento. 
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Apesar das vantagens citadas, esse processo vem sendo substituído por 
outros mais recentes em vista das seguintes desvantagens: 

- é necessário efetuar a oxidação num pH superior a 11 para se evitar a 
formação do cloreto de cianogênio, muito tóxico; isto obriga o operador a 
ajustar o pH da solução antes da utilização do hipoclorito e, após o trata
mento, abaixar o pH a um valor aceitável para o descarte(5.5 - 8.5) (10); 

- a concentração de cianeto não deve exceder 1 a 2g.f-l, pois a reação 
é exotérmica, e em concentrações elevadas o aumento de temperatura é 
bastante acentuado, favorecendo a formação de cloreto de cianogênio; nesses 
casos, é necessária a diluição do efluente a ser tratado; 

- um excesso de cloro ativo no efluente pode ser tóxico à fauna e à flora, o 
que exige um controle preciso da quantidade de hipoclorito a ser adicionado; 

-o emprego do hipoclorito e da base, para elevação do pH, aumenta consi
deravelmente a salinidade do efluente. 

Oxidação pelo Peróxido de Hidrogênio 

A oxidação de cianetos e seus complexos pela ação do peróxido de 
hidrogênio é tecnicamente conhecida há muito tempo. No entanto, apenas 
após o desenvolvimento tecnológico realizado pela Degussa (11) foi possível 
implantar o processo industrialmente (OK Tedi-Papua-Nova Guiné-1984). 

Soluções de peróxido em concentração de 70% (12) ou menos são adi
cionadas às soluções a serem tratadas, em pH na faixa 10-11 e à temperatura 
ambiente. O cianeto é oxidado a cianato, de acordo com a reação química 
a seguir (reação 3). 

NaCN + H202 -+ NaCNO + H20 [3] 

Os complexos de ferro são muito estáveis para serem decompostos pelo 
peróxido de hidrogênio, mas precipitam-se na forma de sais insolúveis. Os 
demais metais pesados são normalmente precipitados como hidróxidos, após 
a decomposição dos seus complexos. 

' 
I 
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Para soluções diluídas de cianeto, é necessário acelerar a reação pela uti

lização de um sal cúprico com função de catalisador. Mesmo com a utilização 
do catalisador, a quantidade de peróxido a ser utilizada corresponde a uma 
relação molar H202/CN~ em torno de 2,5 e o tempo de oxidação é da ordem 
de 30 minutos. 

Apesar da introdução de um metal tóxico (cobre) no sistema e do fato da 
reação não ser imediata, o processo de oxidação de cianetos com peróxido 

de hidrogênio apresenta algumas vantagens que tem contribuído para a ex
pansão da sua utilização. São elas: 

- somente um reagente de fácil manipulação é utilizado; 

- emprego de um oxidante não poluente, gerando como produto a água; 

- a concentração de cianeto no influente a ser tratado pode atingir de 10 
a 15g.e~ 1 . 

Emprego de Outros Agentes Oxidantes 

Outros agentes oxidantes podem igualmente ser empregados na oxidação 
de cianetos em efluentes líquidos e dentre eles podemos citar: 

-ácido monopersulfúrico (ácido de caro), 

- persulfatos alcalinos e 

- ozônio. 

Estes agentes oxidantes são bastante eficientes quimicamente falando, mas 

o custo de tratamento é geralmente mais elevado do que os relativos ao uso 

de NaOCI ou H202. 
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DESTRUIÇÃO DOS CIANETOS PELO PAR PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO-HIPOCLORITO DE SÓDIO 

Consiste na utilização conjunta dos reagentes hipoclorito de sódio e 
peróxido de hidrogênio, de forma a eliminar desvantagens existentes nos 
processos que o utiliza isoladamente. 

O emprego do par H20 2-NaOCI gera a formação de um oxigênio molecular 
particularmente reativo (13, 14, 15) . O oxigênio gerado desta forma (reação 
4) se encontra num estado excitado dito "Singlet" ou oxigênio "S". Sua 
estrutura lhe confere um poder oxidante muito superior ao do oxigênio no 
seu estado molecular normal e também ao do peróxido e do hipoclorito, 
empregados separadamente. 

[4] 

O par H20 2-NaOCI não é a única forma de se obter este oxigênio "S", que 
pode também ser formado, por exemplo, pela ação do bromo ou cloro sobre o 
peróxido de hidrogênio ou por certos mecanismos fotoquímicas (13, 14, 15). 
No entanto, a geração desse oxigênio reativo, a partir do par H20 2-NaOCI, 
é a mais adequada no tratamento de efluentes cianídricos, pois se utilizam 
dois produtos químicos clássicos, de fácil manipulação, possuindo cada um, 
em separado, a função de oxidante. 

O mecanismo da reação, quando da mistura dos dois reagentes, pode ser 

visualizado a seguir (reação 5) (15): 

""O - O - H + 8 0 - Cl -t O = O + H - 0 8 + cre [5] 

A reação do oxigênio "S" sobre os cianetos proporciona a formação de 

cianatos, segundo a reação 6: 

[6] 

Com o par H20 2-NaOCI, a reação global é a seguinte (7): 
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NaCN + 1/2H20 :z + 1/2NaOCI -+ NaCNO + 1/2NaCI + 1/2H20 [7] 

Para se gerar o oxigênio " S" , a adição dos reagentes pode ser feita em qual
quer ordem . No entanto, no tratamento de soluções cianídricas, é necessário 
introduzir-se em primeiro lugar o peróxido de hidrogênio . A adição do 
hipoclorito de sódio antes do peróxido, num pH inferior a 11, acarretaria 
a formação do cloreto de cianogênio . 

Procedimento Experimental 

Esse procedimento pode ser dividido em 4 partes . 

a) Destruição de cianeto livre com acompanhamento da variação do poten
cial eletroquímico do sistema através de medição pelo par de eletrodos 
redox ouro-calomelano acoplados a um potenciômetro Metrohm modelo 
E500. Nesses testes foram utilizadas soluções de cianeto de sódio em 
concentração de 10 e de lOOmg.e- 1 em cianeto (CN - ) e os reagentes 
titulantes foram adicionados nas seguintes concentrações: peróxido de 

hidrogênio, 35% e hipoclorito de sódio, 50°(1. A Figura 1 apresenta o 

esquema da aparelhagem utilizada . 

PotenciÔmetro , 

1- Potenciómetro 
2- Eletrodo lndictMior 
!- Elltrodo di Referfncio 
4- Bostóo Nognético 
&- Aottodor Noenéttc:o 

Figura 1- Aparelhagem utilizada nas titulações potenciométricas. 
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b) Influência do pH no tempo de reação. Esses testes foram realizados com 
a utilização de uma razão molar (oxidantejCN-) de 1.2. As soluções dos 
agentes oxidantes foram adicionadas a uma solução contendo 100mg.e-1 

de cianeto (CN-). A aparelhagem utilizada foi similar à apresentada 
na Figura 1, sendo que o pH foi medido com eletrodo compatível e 
potenciômetro Analion modelo IA601. 

Uma razão molar (agente oxidante/cianeto livre) =X significa que para 
oxidar 1 moi de CN- serão necessários 'f de H202 e 't moles de NaOCI. 

c) Curvas corrente-potencial e oxidação voltamétrica do íon cianeto. Esses 
testes foram realizados numa célula especial que pode ser visualizada na 
Figura 2. Nas curvas corrente-potencial, foram utilizadas soluções de 
cianeto de potássio 0.1M e hidróxido de potássio 1M (eletrólito suporte) 
e a solução eletrolítica foi deaerada com nitrogênio por um período de 1 
hora antes do início de cada teste. Já nos testes de oxidação volta métrica 
do íon cianeto a solução eletrolítica foi composta de cianeto de potássio 
= 5 x 10-3 M e sulfato de potássio = 0.1M. O pH dessas soluções foi 
ajustado para 10, e a velocidade de varredura de potencial, em ambos 
os testes volta métricos, foi de 5mV.ç 1. 

3 

1- Eletrodo rotativo t1e 
Platino 

2- Controe letrodo de Ploti na 
!- Eletrodo de Referl~ia 
4- Copilor ck L~Qin 
5- Meio Poro10 

Figura 2- Aparelhagem utilizada na obtenção das curvas de polarização. 
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O eletrodo de operação utilizado nas varreduras de potencial foi um 
eletrodo rotativo de platina com uma área de 0 .126cm2 embutido num 
suporte de Teflon. O contra-eletrodo (ou eletrodo secundário) utilizado 
foi uma lâmina de platina com 4cm2

. O eletrodo de calomelano foi uti
lizado como eletrodo de referência e separado do compartimento prin

cipal por um capilar de Luggin . Nitrogênio foi borbulhado no eletrólito 
por 1 hora, antes das medidas, para a eliminação do oxigênio dissolvido. 
As varreduras de potencial foram geradas usando-se um potenciostato 
(EG & G-Princeton Applied Research - Modelo 363) em conjunto com 
um programador (EG & G-P.A .R. Modelo 175), e as curvas corrente 
x potencial (i x v) resultantes foram obtidas com um registrador x - y 
(Rikadenki) . 

Foi mantida uma atmosfera de nitrogênio acima do eletrólito durante as 
experiências. 

d) Testes de degradação com adição de ciano-metalocomplexos. A adição 
desses compostos foi realizada separadamente para permitir a avaliação 
do efeito individual de cada complexo e para tornar possível a iden

tificação química dos cátions em solução após a adição da mistura 

oxidante. Os ciano-metalocomplexos avaliados foram [Cu(CN)4]3-, 

[Zn(CN)4 j2-. [Ni(CN)1 j2-. [Fe(CN)6 ]4- e [Fe(CN)6j3- e a aparelhagem 

utilizada foi similar à apresentada na Figura 1. 

Discussão dos Resultados 

A Figura 3 apresenta as curvas i x v de soluções contendo somente o 
eletrólito suporte (KOH) e da mistura com cianeto. 

Observa-se na Figura 3 que a oxidação dos íons cianeto à cianato dá origem 
a um aumento de corrente correspondente a potenciais acima de 550mV 
(ENH). Portanto, é necessário que no processo de degradação utilizado o 

potencial do sistema esteja acima desse valor, de forma a permitir que a 
reação de interesse aconteça. Por outro lado, quanto maior for esse potencial 

mais rápido será o processo . 
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Figura 3 - Curvas corrente x potencial. Linha cheia (lN de KOH + 1 M 
de KCN), linha tracejada (lN de KOH) . 

A Figura 4 apresenta a curva de oxidação voltamétrica dos íons cianeto a 
cianato em eletrodo de platina, que na faixa de pH entre 8 e 11 dá origem a 
um pico de corrente bem definido em potenciais bem elevados (~ 700mV

ENH) . 

0.3 

"" :t.. 
w02 .... 
z .., 
a: 
a: 
o 
(.) Q1 

oo--=-~--~--~--~--~--~--~ 
-02 00 Q2 0.4 0 .6 0.8 1D 12 

POTENCIAL (V(ECS)) 

Figura 4- Oxidação voltamétrica dos íons cianeto. 
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A oxidação do cianeto vista nas Figuras 3 e 4, portanto, acontece de 
forma efetiva em potenciais bem elevados, mas o processo se inicia de forma 
bastante lenta, em potenciais bem menos oxidantes, valores esses previstos 
pela equação de Nernst. Esses resultados são importantes no sentido de auxi
liar na avaliação das possibilidades de utilização de um determinado agente 
oxidante na destruição do cianeto . É necessário que o sistema (oxidante+ 
solução a ser tratada) apresente um potencial elevado de forma a caracterizar 
que a reação de oxidação está ocorrendo e em velocidade apreciável. 

A avaliação dos potenciais dos sistemas envolvendo reagentes para oxi
dação dos cianetos foi medida e permitiu classificá-los de acordo com a 
velocidade de reação, visto que maiores potenciais implicam em maiores 
taxas de reação. Assim, foi possível verificar que o oxigênio do ar é um agente 
menos oxidante do que o peróxido de hidrogênio e este último ainda menos 
do que o hipoclorito de sódio. Acima de todos estes reagentes encontra-se 
o oxigênio "S", que pode ser obtido pela mistura hipocloritojperóxido. 

A reação de oxidação dos íons cianeto (CN-) pode ser controlada por 
uma dosagem titrimétrica clássica. No entanto, foram realizados testes com 
o par de eletrodos redox ouro-calomelano, o que permitiu controlar automati
camente o teor de cianeto na solução. A ausência de íons CN- traduziu-se 
por um salto de potencial suficientemente alto (Figura 5) para viabilizar a 
automação do processo de degradação de cianeto, significando a oxidação 
completa a cianato. 

O salto de potencial verificado evidencia o final da reação de destruição 
do cianeto livre e a produção de uma solução apta ao descarte no meio 
ambiente. A confirmação desse resultado através da análise da concentração 
de cianeto (CN-) com eletrodo seletivo produziu valores sempre inferiores a 
0,2mg.l- 1. O aumento da concentração inicial de cianeto na solução a tratar 
produziu uma diminuição na variação de potencial observado, porém sem 
prejuízo para a avaliação do término de reação. 
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Figura 5- Destruição de cianeto pelo par H202/NaOCI. 

A concentração inicial de cianeto na solução também influencia no tempo 

de reação e na razão molar (mistura oxidante/cianeto) existente no meio 

de reação. Assim, nos testes realizados em pH 10 os melhores resultados 
obtidos estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados do tempo de destruição de cianeto livre com 

variação da sua concentração. 

Concentração Razão Molar Tempo de Reação 

de Cianeto Oxidante/CN- (min) 
(mg _c- J ) 

10 1.30 0,5 
100 1.20 3,0 

10.000 1.04 15,0- 18,0 
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O aumento da concentração inicial de cianeto implicou numa diminuição 
da quantidade relativa de agente oxidante para a destruição e num aumento 
do tempo de reação. No caso de soluções muito concentradas (10g.e- 1 

CN-), o tempo de reação é da ordem de 15 minutos, já que a adição de 
NaOCI precisa ser realizada de forma progressiva a fim de evitar aquecimento 
substancial da solução. 

A influência do pH no processo oxidativo é bastante marcante, fato que 
pode ser observado em testes realizados com uma solução 100mg.e- 1 em 
cianeto, utilizando-se uma razão oxidante/ CN- de 1.2 (Figura 6) . 

70 

60 
c ·e 

50 
o 

ICX 40 
o 
< 
~ 30 
w 
o 20 
o 
Cl. 10 ~ 
w ..... o 

e 9 10 11 12 13 

pH 

Figura 6 - Influência do pH no tempo de reação . 

Nestes testes (Figura 6) foram utilizadas soluções de cianeto a uma tem
peratura de 25°C. O par H20 2-NaOCI promove resultados com uma maior 
velocidade de reação da degradação do cianeto, permitindo reduzir o dimen
sionamento das instalações e com isso reduzir os custos nos investimentos. 
Mesmo na faixa de pH entre 9- 10, que antecede a de melhores resultados 
(10- 11) e compreende os valores normalmente observados nos efluentes das 
usinas de produção de ouro, o tempo de reação necessário à completa des
truição do cianeto livre é bem pequeno (até 20 min.) e ligeiramente inferior 
aos melhores resultados verificados com o uso independente do peróxido de 
hidrogênio . 
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A adição do par H202-NaOCI a soluções contendo complexos metálicos de 
cianeto produziu resultados previstos . Foi possível eliminar completamente 
das soluções quase todos os complexos testadc;>s (Cu, Zn, Ni) à exceção 
dos ferro e ferricianetos . Os métodos de detecção dos metais utilizaram 
testes de identificação química da presença de cátions e posteriormente a 
espectrofotometria de absorção atômica . 

Esse procedimento para destruição de cianetos em soluções foi implan
tado no CETEM e vem sendo operado com sucesso em seus laboratórios. As 
soluções produzidas estão sempre dentro dos padrões de descarte, estabele
cidos pela legislação. 

CONCLUSÕES 

1 - A utilização do par H20 2-NaOCI constitui-se num método efetivo para 
a destruição de cianetos. 

2 - A faixa de pH mais indicada para a execução do procedimento está em 
torno de 10. 

3 - A adição dos reagentes no sistema necessita ser realizada em uma ordem 

determinada (H202 seguido de NaOCI) a fim de evitar a formação de 
composto de alta toxicidade. 

4- A oxidação de cianeto (CN-) ocorre, efetivamente, em potenciais da 
ordem de 700mV (ENH), e é possível estabelecer uma ordem c.rescente 
entre os agentes oxidantes segundo a taxa de reação que propiciam (02 
do ar < H20 2 < NaOCI < H202/NaOCI = "O" "Singlet" ) . 

5- Os complexos metálicos de cianeto estudados (Cu, Ni, Zn), à exceção 
dos ferro e ferricianetos, foram eliminados a contento no procedimento. 

6 - O processo de destruição pelo par H202-NaOCI é de fácil controle através 
da utilização de um potenciômetro onde se acopla um par de eletrodos 
ouro-calomelano. 
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