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RESUMO 

A Rodamina B é um corante de coloração rosa-avermelhada largamente empregado no tingimento de ágatas. O 

processo de tingimento das pedras gera efluentes com forte coloração, cujo tratamento pode ser realizado por 

oxidação química. Industrialmente, o tratamento do efluente é realizado com hipoclorito de sódio (NaOCl). 

Entretanto, pouco se sabe sobre os produtos da degradação, incluindo sua toxicidade. Assim, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar os compostos resultantes da oxidação química do corante Rodamina B com 

hipoclorito de sódio. Experimentalmente, tratou-se uma solução 18 mg L-' de Rodamina B com NaOCI, e 

realizou-se análises convencionais de cor e turbidez. Após, procurou-se identificar os produtos da degradação 

por cromatografia a gás com detector seletivo de massas (GC-MS) e comparação com a biblioteca NIST. Por 

fim, avaliou-se a toxicidade aguda do sistema com a Daphnia similis. Os resultados obtidos demonstraram que o 

tratamento com NaOCI é eficiente no descolorimento de soluções aquosas contendo a Rodamina B. Os estudos 

por cromatografia a gás mostraram que o processo de degradação com NaOCI é incompleto e produz 

subprodutos residuais da degradação do corante, inclusive organoclorados. Entretanto, os ensaios de 

ecotoxicidade indicaram que a toxicidade em relação a Daphnia similis diminuiu após a oxidação do composto. 
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INTRODUÇÃO 

O processamento de ágatas constitui importante setor industrial, especialmente na região do Planalto 

Médio do Rio Grande do Sul. No beneficiamento de ágatas, faz-se o uso de corantes para o tingimento das 

pedras, a fim de incrementar o valor agregado à matéria prima e atender à demanda de mercado. Esta atividade 

gera significativos volumes de efluentes contendo corantes orgânicos e inorgânicos, os quais não podem ser 

diretamente lançados nos mananciais hídricos. 

A prática de tingimento de ágatas vem sendo aplicada com sucesso há muito tempo. Seu início deu-se 

nos tempos romanos, mas o grande desenvolvimento ocorreu durante o século XVII em !dar e Oberstein, duas 

pequenas cidades germânicas junto ao Rio Nahe, onde se centralizou a tradição comercial e elaboração em 

ágatas (Frazier e Frazier, 1988). O procedimento clássico, utilizado desde o princípio do século XX no Brasil, 

faz uso de banhos com substâncias inorgânicas. Para cada tipo de cor desejada existe um processo de coloração 

específico (Knecht, 1957). Os principais contaminantes da água residual nesses processos são sólidos em 

suspensão, óleos, íons (Cr+6
, Fe; 2

, Nt2
) , ácidos e cianeto (Carissimi et ai, 2000). 

Recentemente, a utilização de corantes orgânicos para o tingimento tem sido mais atrativo, 

principalmente pelo menor custo e pela cor intensa obtida. Porém, as cores obtidas com o emprego de 

substâncias orgânicas não são muitas vezes permanentes como as proporcionadas pelos óxidos metálicos, pois 

os corantes orgânicos são fotossensíveis. Os corantes mais utilizados nas indústrias brasileiras de ágatas são a 

Rodamina B, o Verde Brilhante e o Cristal Violeta. O processo de tingimento ocorre em tambores de plástico, 

onde as ágatas são colocadas em uma solução contendo aproximadamente 20 g de corante por litro de álcool 

etílico. Após um período de três dias, as pedras são removidas da solução e lavadas em água. Essa água, 

contendo concentrações residuais de corantes e uma cor intensa, é o efluente industrial. A vazão de efluentes 

gerados em empresas de médio e grande porte situa-se na faixa de I O a 50 m3 dia- 1
, com concentrações de 

corantes variando de I O a 200 mg L- 1 (Carissimi et ai, 2000). 

• A entrada de corantes orgânicos em corpos d'água, além da poluição visual, provoca alterações em 

ciclos biológicos, afetando principalmente o processo de fotossíntese . Além deste fato, estudos demonstram que 

algumas classes de corantes, principalmente azocorantes, e seus subprodutos, podem ser carcinogénicos e/ou 

mutagénicos (Zollinger, 1987). 

O tratamento de efluentes contendo corantes pode ser realizado por um dos seguintes métodos: 

adsorção, precipitação, oxidação química, fotodegradação e biodegradação (Zollinger, 1987). A completa 

mineralização dos corantes para C02, H20, N03-, S04-
2 e cr pode ser considerado como o ideal. Os principais 

processos existentes para a degradação de compostos orgânicos são a degradação pela luz solar, a degradação 

biológica, a oxidação com cloro, peróxido de hidrogénio, ozônio, com os reagentes de Fenton, bem como os 

processos oxidativos avançados (POAs) (Nogueira e Guimarães, 1998; Metcalf e Eddy, 200 I). 

A oxidação com hipoclorito de sódio, prática atualmente empregada pelas empresas do ramo, tem-se 

mostrada polémica devido a possível formação de compostos organoclorados, que possuem efeito deletério nos 

organismos vivos através de suas características bioacumulativas. Entretanto, a análise dos produtos da 

degradação em efluentes industriais é complexa, pois o efluente possui outros corantes (como o cristal violeta e o 

verde brilhante) e outros compostos orgânicos como óleos e detergentes, e pouco se pode entender sobre as 
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principais reações que ocorrem no meio. Sabe-se também, que o corante orgânico que apresenta maior 

resistência à degradação solar e à oxidação química com hipoclorito de sódio é a Rodamina B, podendo-se dizer 

que esse composto é o que controla a cinética de tratamento do efluente industrial (Schneider et ai, 2000). 

Assim, torna-se importante a realização de estudos, em sistemas isolados e com controle químico, para 

que se possa compreender o processo de degradação de corantes na presença de um agente oxidante. Portanto, o 

objetivo do presente trabalho foi estudar os compostos resultantes do processo de oxidação química do corante 

Rodamina B com hipoclorito de sódio, propondo metodologias que permitam isolar e identificar os produtos da 

degradação e avaliar a sua toxicidade. 

EXPERIMENTAL 

O Corante 

O corante utilizado neste estudo foi a Rodamina B, comercializado pela Alpha Química Ltda. de Porto 

Alegre e fornecidos para estudos pela indústria de beneficiamento de pedras preciosas Irmãos Lodi Ltda 

localizada na cidade de Soledade, RS. A fórmula química bem como os principais dados técnicos do corante 

estão apresentados na Figura I. As soluções de trabalho foram preparadas em água destilada a uma concentração 

de 18 mg L-1 e utilizadas nos estudos dentro de um período de no máximo um dia. 

Nome sugerido: Rodamina B 
Outros nomes: tetraetilrodamina. basic violet 1 O 
C!. número: 45170 
C!. nome: Violeta básico 1 O 
Classe: Rodamina 
Ionização: básico 
Solubilidade em água: O. 78 % 
Solubilidade em etanol: 1,45% 
Máximo de absorção: 554 nm 
Cor: rosa-avermelhado 
Fórmula empírica: C2sH31 N203Cl 
Massa Molar: 479,029 g mor 1 

Figura l - Fórmula química e algumas propriedades do corante Rodamina B. 

Oxidação da solução com NaOCI 

A oxidação com NaOCI foi realizada em dosagem otimizada em trabalho anterior por Schneider et ai 

(2000). Em I L de uma solução 18 mg L-1 de Rodamina B, sob agitação magnética, adicionou-se 3,4 mL L-1 de 

NaOCI (2%) e ajustou-se o pH para 7,0. O sistema permaneceu I hora sob agitação lenta. Após esse período de 

tempo, o recipiente foi deixado exposto à luz solar para a degradação do cloro até que a presença de cloro 

residual não foi mais detectada (medição feita pelo método de determinação da concentração residual de cloro 

ativo com tiossulfato de sódio em presença de iodeto de potássio - APHA, 1995). Alíquotas da solução original 

de 18 mg L-1 de Rodamina e da amostra oxidada foram acondicionadas em frascos de vidro escuro e refrigeradas 

a 4°C para as análises de cor aparente, turbidez, cromatografia a gás e ensaios de ecotoxicidade. 
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Análises 

A análise espectrofotométrica foi realizada na faixa do ultra-violeta e visível (200 a 700 nm) com 

Espectrômetro Ultra Violeta - Visível, Shimadzu modelo UV -1601 PC. A análise espectro fotométrica também 

foi empregada na determinação da cor aparente, definida nesse trabalho pela absorbância no comprimento de 

onda de máxima absorção da Rodamina B (554 nm). A análise de turbidez foi realizada com auxílio de um 

Turbidímetro Policontrol. 

A deteminação dos produtos da degradação foi realizada pela técnica de separação em fase sólida e 

cromatografia à gás com detector de massa (SPE-GC/MSD). A extração em fase sólida (SPE) foi conduzida 

através da percolação de uma alíquota da solução tratada com NaOCI em cartuchos comerciais de C-18 (500 

mg). Após, realizou-se a dessorção em dois solventes orgânicos com diferentes polaridades, no caso hexano e 

metanol, os quais foram injetados no cromatógrafo como amostra I e amostra 2, respectivamente. A análise por 

GC/MSD foi realizada no equipamento Varian/Saturno 2000, íon trap, equipado com coluna HP-5 MS (30m x 

0,25mm x 0,25m), J&W Scientific. modo de injeção sp/itless , injetor 1079. Detalhes sobre a técnica podem ser 

encontrados em Pizzolato ( 1997). 

Os ensaios de toxicidade aguda foram realizados com a Daphnia simi/is conforme a NBR 12713 

(ABNT, 1993). Nos ensaios, 20 indivíduos foram acrescentados em soluções com diferentes concentrações dos 

efluentes sintéticos e, após 48 horas de exposição, contou-se número de indivíduos mortos . No processamento da 

informação, empregou-se a estatística descritiva para a tabulação dos dados e obtenção do valor CE 50%, onde: 

CE50 < 25 % -extremamente tóxica 

CE50 25-50%- altamente tóxica 

CE50 50-65 % - medianamente tóxica 

CE50 > 65%- pouco tóxica 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra os valores da cor aparente (absorbância em 554 nm) c da turbidez residual da solução 

original de Rodamina 18 mg L- 1 e após o tratamento com 3,4 mL L- 1 de NaOCl (2%). A Figura 2 mostra o 

espectro na faixa do UV-Vis de ambas as soluções. Pode-se observar que o uso do hipoclorito de sódio remove 

eficientemente a cor rosa-avermelhada conferida pelo corante. Entretanto, apesar de não haver um acréscimo 

substancial na turbidez, observa-se a presença de um leve precipitado no sistema, que pode ser devido às 

impurezas do corante ou da precipitação de algum produto da degradação. 

Tabela 1 - Análises de cor aparente (absorbância em 554 nm) e da turbidez residual da solução original de 

Rodamina 18 mg L- 1 e após o tratamento com 3,4 mL L-1 de NaOCI (2%). 

Solução 

Solução de Rodamina 

Solução de Rodamina após tratamento com NaOCl 
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Cor aparente 

(absorbância em 554 nm) 

3,105 

0,032 

Turbidez 

(NTU) 

10,7 

9,26 
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Figura 2 - Espectro UV-Vis do corante Rodamina B nas seguintes condições: (a) em solução aquosa na 

concentração de 18 mg L- 1
, (b) degradado com 3,4 mL L- 1 de NaOCI (2%) em pH 7 ,0. 

Os valores apresentados no espectro, principalmente na faixa do UV, indicam que é bem provável que a 

remoção de cor ocorreu pela destruição de grupos cromóforos, porém com a quebra incompleta do corante 

Rodamina B. Assim, estudos por cromatografia gasosa foram realizados para a possível identificação desses 

compostos e avaliação da possibilidade de formação de organoclorados. A solução oxidada de Rodamina B foi 

submetida ao procedimento SPE-GC/MSD. Os picos dos cromatogramas foram analisados e alguns compostos 

puderam ser identificados. Um exemplo do procedimento é apresentado na Figura 3, que apresenta o 

cromatograma dos solutos extraídos na fase sólida C-18 eluídos com hexano, juntamente com o espectro de 

massas do composto I identificado pela biblioteca NIST como tolueno. Os picos identificados no cromatograma 

do hexano e do metanol estão listados na Tabela 2, que corresponde a aproximdamente 10% dos compostos. 

Ainda, apesar de muitos dos compostos identificados serem considerados tóxicos (tolueno, xileno, 1,2,3 

triclorobenzeno, cloro-metil-benzeno e butilhidroxitolueno), a toxicidade depende da concentração, o que não foi 

analisado nesse trabalho uma vez que a metodologia empregada foi basicamente qualitativa. 

Tabela 2 - Compostos encontrados após o tratamento de uma solução aquosa 18 mg L- 1 de Rodamina B com 3,4 

mL L-1 de NaOCI (2%) em pH 7,0. 

Processo de extração 

C-18 - Hexano 

C-18 - Metanol 

Tolueno 

Xileno 

Compostos encontrados 

1 ,2,3 Triclorobenzeno 

Cloro-metil-benzeno 

Butilhidroxitolueno (BHT) 

organoclorado (composição não ident.) 
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Figura 3- Cromatograma do íon total da amostra I (fase sólida C-18 e eluição com hexano) e o espectro de 

massas do composto assinalado como número 1 identificado como tolueno. 

• Assim, realizaram-se ensaios de ecotoxicidade aguda com a Daphnia similis para avaliar se houve um 

aumento ou diminuição na toxicidade do sistema após o tratamento com NaOCI. A Tabela 3 apresenta os 

resultados do CE50 obtidos com a Daphnia similis com a solução de Rodamina 18 mg L- 1 e com a solução 

tratada com hipoclorito de sódio. Pode-se observar que a solução de Rodamina apresentou um grau de toxicidade 

elevado, CE50 de aproximadamente 25%, enquanto que a tratada com hipoclorito de sódio apresentou uma 

toxicidade de 75%, o que demonstra que o tratamento com NaOCI diminuiu a toxicidade aguda do meio. 

Tabela 3 -Resultados de toxicidade aguda com a Daphnia sim i !is da solução de Rodamina B 18 mg L- 1 e após o 

tratamento da mesma com 3,4 mL L- 1 de NaOCI (2%) em pH 7,0. 

Efluente EC50 Toxicidade 

Solução de Rodamina 24,99 Extremamente tóxica 

Solução de Rodamina tratada com NaOCI 75,17 Pouco tóxica 
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Figura 3 - Cromatograma do íon total da amostra I (fase sólida C-18 e eluição com hexano) e o espectro de 

massas do composto assinalado como número I identificado como tolueno. 

Assim, realizaram-se ensaios de ecotoxicidade aguda com a Daphnia similis para avaliar se houve um 

aumento ou diminuição na toxicidade do sistema após o tratamento com NaOCI. A Tabela 3 apresenta os 

resultados do CE50 obtidos com a Daphnia similis com a solução de Rodamina 18 mg L- 1 e com a solução 

tratada com hipoclorito de sódio. Pode-se observar que a solução de Rodamina apresentou um grau de toxicidade 

elevado, CE50 de aproximadamente 25%, enquanto que a tratada com hipoclorito de sódio apresentou uma 

toxicidade de 75%, o que demonstra que o tratamento com NaOCI diminuiu a toxicidade aguda do meio. 

Tabela 3- Resultados de toxicidade aguda com a Daphnia similis da solução de Rodamina B 18 mg L- 1 e após o 

tratamento da mesma com 3,4 mL L- 1 de NaOCI (2%) em pH 7,0. 

Efluente EC50 Toxicidade 

Solução de Rodamina 24,99 Extremamente tóxica 

Solução de Rodamina tratada com NaOCI 75,17 Pouco tóxica 
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos foi possível chegar as seguintes conclusões: 

- Os estudos realizados com soluções aquosas do corante Rodamina 13 indicam que a oxidação com 

NaOCI remove eficientemente a cor, porém produz uma série de compostos como subprodutos orgânicos da 

degradação. 

- A técnica de extração em fase em sólida (SPE) seguida pela análise por cromatografia a gás com 

detector de massas (GC/MSD) permitiu identificar até o momento aproximadamente I 0% dos compostos 

gerados na degradação do corante, entre os quais tolueno, xileno, I ,2,3-triclorobenzeno, cloro-meti l-benzeno e 

organoclorados não identificados. 

- Os ensaios de toxicidade aguda realizados com a Daphnia similis indicaram que o tratamento com 

NaOCI diminuiu a toxicidade aguda do meio quando comparada com a solução original. 

- A metodologia empregada no presente trabalho pode ser empregada para identificar os compostos e 

avaliar a toxicidade de componentes orgânicos empregados em estações de tratamento de minérios, tais como 

corantes, coletores, floculantes e tensoativos presentes em efluentes industriais antes e após processos de 

tratamento de efluentes. 
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