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Resumo: Este trabalho trata de um estudo de processos para degradação da matéria orgânica em 

efluente oriundo da descontaminação de madeira tratada com CCA – Arseniato de Cobre Cromatado. 

Este efluente é gerado através de extração ácida em ciclos de madeira tratada com CCA que foi 

utilizada como postes tanto de eletricidade como de telefonia. O efluente gerado na extração ácida foi 

caracterizado e submetido a processos oxidativos (fotólise) e oxidativos avançados (fotocatálise 

heterogênea), a fim de degradar a matéria orgânica. Para os processos utilizou-se como fonte de 

radiação lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W, sendo que, para o processo de Fotocatálise 

Heterogênea adicionou-se catalisadores compostos por óxidos metálicos. Depois de realizados os 

processos o efluente foi caracterizado, obtendo-se os resultados de degradação da matéria orgânica. 

Concluindo-se então, que os processos utilizados nesse estudo não são suficientemente eficazes na 

redução da matéria orgânica presente no efluente inicial. 
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PHOTO ASSISTED PROCESS FOR DEGRADATION OF ORGANIC MATTER OF 

WASTEWATER TREATED WOOD CCA – CHROMATED COPPER ARSENATE    

 

Abstract: This paper deals with a study of processes for degradation of organic matter in the effluent 

coming from the decontamination of wood treated with CCA - Chromated Copper Arsenate. This 

effluent is generated by acid extraction cycles of CCA-treated wood that was used as much electricity 

poles as telephony. The effluent generated by the acid extraction was characterized and subjected to 

advanced oxidation (photolysis) and oxidation processes (heterogeneous photocatalysis) in order to 

degrade the organic matter. For processes was used as a radiation source mercury vapor lamp of 250 

W, and, for the process of heterogeneous photocatalysis was added catalyst composed of metal oxides. 

After the processes performed effluent was characterized obtaining the results of degradation of  
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organic matter. Then it is concluded that the procedures used in this study are not sufficiently effective 

in reducing the organic matter present in the original effluent. 

 

Keywords: Wood, CCA, effluent, photolysis, heterogeneous photocatalysis. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A madeira empregada em postes na distribuição de energia elétrica e telefonia têm sua 

origem biológica, o que a torna favorável ao apodrecimento. Para intensificar a resistência destes 

postes são empregados preservantes como o Arseniato de Cobre Cromatado (CCA), que é formado por 

uma mistura que contém em média 34% de óxido crômico, 13% de óxido cúprico, 25% de pentóxido 

de arsênio, 28% de água e inertes. Este preservante possui constituintes altamente tóxicos que geram 

resíduos no descarte da madeira tratada no final de sua vida útil.  

Devido à utilização de madeira tratada com CCA para a fabricação de várias estruturas 

residenciais, entre elas incluem-se estruturas para recreação, existem vários estudos relatando a 

contaminação de crianças pelos componentes do preservante (Hamula, 2006, Hemond, 2004, Kwon, 

2004, Reed, 1999). Em um destes estudos (Hamula, 2006), foi medida a concentração de Cr nas mãos 

de crianças, após as mesmas terem brincado em “playground” feito com madeira submetida a esse tipo 

de tratamento. Para a coleta das amostras, após o término do contato com o “playground”, as mãos das 

crianças foram lavadas por um período de 1 minuto com água deionizada, sendo as águas de lavagem 

coletadas diretamente em sacos plásticos com vedação apropriada. Os resultados deste estudo 

mostraram que as crianças apresentaram em suas mãos duas vezes mais Cr após brincarem em 

“playground” feito com madeira tratada, do que quando brincaram em “playground” feito com 

madeira sem tratamento. Este aumento, provavelmente, estaria relacionado com o contato direto das 

crianças com a madeira tratada com CCA. Segundo os autores, os resultados obtidos também 

poderiam estar relacionados com o contato direto das crianças com a areia contaminada com Cr nos 

arredores do “playground”. No entanto, esta suposição tornou-se menos provável, uma vez que quase 

todo o Cr e seus compostos são insolúveis na areia ou solo. 

Uma das formas de mitigar os problemas ambientais decorrentes é a descontaminação 

desses resíduos, geralmente feita por extração ácida a quente. Entretanto, esse processo gera por sua 

vez efluentes líquidos que contém os elementos tóxicos oriundos do CCA e por ser um efluente 

proveniente de madeira, também contém alta concentração de matéria orgânica. 

Com o intuito de reduzir a alta carga orgânica do efluente líquido proveniente da extração 

ácida a quente os Processos Oxidativos (POs) e Oxidativos Avançados (POAs) que visam a 

mineralização dos poluentes orgânicos e não somente a transferência de fases podem ser considerados 

uma solução. Dentro dos POs podemos citar a Fotólise que se refere à quebra de ligações químicas 

através da absorção de fótons, ou seja, se o fóton emitido possuir energia suficiente ou superior que a 

energia específica da ligação química, ou das várias ligações que compõe a molécula, a absorção do 

fóton pela molécula causará a quebra da ligação e a Fotólise da molécula. Os compostos que absorvem 

a radiação ultravioleta ou que apresentam alto rendimento quântico de Fotólise são chamados de 

fotodegradáveis ou fotossensíveis. E dentre os POAs podemos citar um processo muito utilizado a 

Fotocatálise Heterogênea, que se baseia na ativação de um semicondutor, por absorção fotônica 

resultando na promoção de um elétron da banda de valência para a banda de condução, gerando sítios 

oxidantes e redutores (par elétron/lacuna) (Hoffman et al, 1995). Os sítios oxidantes são capazes de 

hidrolisar moléculas de água adsorvidas na superfície do semicondutor gerando o radical hidroxila 

(·OH) um agente com alto poder de oxidação. A lacuna fotogerada e o radical ·OH podem 

subsequentemente oxidar os contaminantes orgânicos. Uma representação esquemática da partícula de  

semicondutor é mostrada na figura 1. 

 



 

 

 
Figura 1 – Representação esquemática de um semicondutor. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de Fotólise e Fotocatálise Heterogênea 

no tratamento de efluente contendo CCA oriundos da extração ácida a quente da madeira tratada. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 Caracterizações do efluente 

 

Na descontaminação da madeira tratada com CCA, para geração deste efluente 

empregou-se uma extração ácida utilizando 4,5 kg da madeira com H2SO4 0,1 mol l
-1

 para 30 litros de 

água em 3 ciclos de extração (Piloto 1, Piloto 2 e Piloto 3) de 2 horas cada, a uma temperatura de 

75ºC. A seguir foram realizadas as análises para a especiação do efluente gerado. Abaixo se encontra a 

figura 2 explicando este processo de descontaminação. 

 

 
Figura 2 – Fluxograma de Extração ácida a quente da madeira tratada com CCA. 

 

O efluente oriundo do processo de extração ácida contendo CCA foi caracterizado antes e 

depois do tratamento por fotólise e fotocatálise heterogênea por medidas de pH utilizando um 

pHmetro Digimed DM 20 método analítico de Eletrometria (NBR 9251), a condutividade elétrica 

utilizando um condutivímetro Schott Instruments Lab 960 método analítico de Cela de condutividade 

(NBR 10223, a análise de demanda química de oxigênio (DQO) foi realizada pelo método 

colorimétrico (NBR 10357/88) em um aparelho Acqua Lytic AL 38, o carbono orgânico total em 

aparelho TOC-L CPH/CPN pelo método de combustão-infravermelho (NBR 10741/89) e os metais  



 

 

 

cobre, cromo e arsênio pelo método de chama (NBR 13809/97) em aparelho Varian AA55 por 

absorção atômica em chama.  

 

2.2 Fotólise 

 

O processo de Fotólise foi realizado em um reator com capacidade de 2 litros, operado 

em batelada com recirculação, acoplado a um ultra termostato para controle de temperatura. Como 

fonte de radiação UV foi utilizada lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão, com potência de 250 

W sem o bulbo externo, acoplada a um tubo de quartzo, colocados no centro do reator. Em um 

reservatório colocou-se 5 litros do efluente em estudo que foi bombeado ao reator com auxílio de uma 

bomba peristáltica, como representado na figura 3. O tempo total de tratamento do efluente foi de 8 

horas, sendo as amostras coletadas a cada 2 horas.  

 
Figura 3 – Representação esquemática do processo de Fotólise. 

 

2.3 Fotocatálise Heterogênea 

 

O reator empregado no processo de Fotocatálise Heterogênea é semelhante ao do 

processo de Fotólise, sendo adicionado dois catalisadores ao redor do bulbo de quartzo, um interno 

composto por Ti0,7 Ru0,3/Ti e outro externo composto por TiO2/Ti, representado na figura 4.  

 

 
Figura 4 – Representação esquemática do processo de Fotocatálise Heterogênea. 



 

 

 

2.4 Cálculo da intensidade de radiação UV e dose de radiação  
 

A intensidade da radiação UV da lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão com 

potência de 250 W foi medida utilizando o aparelho UV light meter, da Instrutherm MRUR-203. O 

tempo de exposição do efluente aos processos fotomediados foram realizados com base na equação 

(Marmitt et al., 2010):  

  

t = tt x Vu ∕ Vt (5) 

  

Onde: t é o tempo de irradiação; tt é o tempo total do experimento; Vu é o volume útil do reator; Vt é o 

volume total de efluente a ser tratado.   

Com esse resultado podemos calcular a dose de radiação UV:   

 

D = I x t   (6) 

  

Onde: D é a dose de radiação UV; I é a intensidade de radiação UV; t é o tempo de irradiação.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização do efluente inicial 

 

Os resultados da caracterização do efluente resultante da extração ácida da madeira 

tratada com CCA estão apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Resultados de caracterização do efluente da madeira tratada com CCA. 

Tipo pH Condutividade  DQO COT Cu Cr As 

Amostras   (mS.cm
-1

) (mg.L
-1

) (mg.L
-1

) (mg.L
-1

) (mg.L
-1

) (mg.L
-1

) 

Piloto 1 1,57 38,3 2224 554,1 62,4 91,4 85,2 

Piloto 2 1,52 41,1 2288 544,9 54,6 82,5 79,7 

Piloto 3 1,49 41,6 2534 510,1 70,2 103,2 97,9 

Média 1,53 40,3 2348,7 536,4 62,1 92,4 87,6 

DV 0,04 1,78 163,66 23,21 10,07 8,00 9,29 

 

Através dos resultados da tabela 1 pode-se verificar que o efluente possui um caráter 

ácido, com alto teor de matéria orgânica, o que se pode ser verificado pelas análises de DQO e COT. 

Os valores encontrados neste efluente para os metais provenientes do tratamento da 

madeira são de aproximadamente 70% para cobre, 95% para cromo e 90% para arsênio, resultados 

semelhantes foram encontrados em outros trabalhos realizados para caracterização dos metais neste 

efluente (Souza, 2014). 

 

3.2 Medidas da intensidade de radiação e cálculo da intensidade de radiação e dose UV 

 

As medidas da intensidade de radiação UV sobre a superfície externa do bulbo de quartzo 

(Fotólise) e na superfície dos catalisadores (Fotocatálise Heterogênea) estão apresentadas na tabela 2. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 – Medidas de intensidade de radiação UV. 

Lâmpada Ambiente Líquido Radiação 

    (mW.cm
-2

) 

250 W Água MiliQ 0,51 

 

Efluente 0,252 

 

Verifica-se uma redução de radiação de 2,02 vezes da medida de radiação no ambiente 

água MiliQ quando da comparação com o ambiente efluente, logo pode-se dizer que o efluente 

absorve grande quantidade de radiação, o que pode diminuir a quantidade de radiação que chega aos 

catalisadores, podendo reduzir assim a eficiência na geração de lacunas fotogeradas e na produção do 

radical hidroxila. Com auxílio das equações 5 e 6 calculou-se o tempo de exposição do efluente a 

radiação UV e a dose de radiação, descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resultados de radiação UV e dose de radiação. 

Tempo de tratamento Tempo de exposição à radiação Dose de radiação 

(minutos) (minutos) (mW.min.cm
-2

) 

Efluente 120 48 12,09 

Efluente 240 96 24,19 

Efluente 360 144 36,29 

Efluente 480 192 48,38 

   

Nota-se na tabela 3 que o tempo de radiação e a dose de radiação aumentam com o tempo 

de tratamento, portanto, poderá haver uma influência da dose de radiação UV na degradação de 

matéria orgânica com o passar do tempo. Baseados nesses resultados pode-se concluir que o efluente 

absorve radiação, mas não degrada a matéria orgânica. 

 

3.3 Caracterização do efluente tratado por Fotólise 

 

O efluente oriundo do tratamento pelo processo de Fotólise em todos os tempos de 

tratamento foi caracterizado pelos mesmos métodos que o efluente inicial e os resultados encontram-se 

na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resultados de caracterização do efluente após o processo de Fotólise. 

Tempo pH DV Condutividade DV Cu DV Cr DV As DV 

(hora)   %  (mS/cm) % (mg/L) % (mg/L) % (mg/L) % 

0 1,53   40,3   62,1   92,4   87,6   

2 1,11 0 47,3 1,41 62,2 0,3 84,2 2,1 86,6 2,3 

4 1,1 0,01 46,7 0,85 60,4 0,6 82,6 2,4 86,4 2 

6 1,11 0 46,5 0,57 61,8 1,3 82,6 2,5 85,6 1,8 

8 1,12 0,03 46,4 0,64 63,2 0,6 84,7 3,1 86,2 3 

 

 

 



 

 

 

Tabela 5 – Resultados de caracterização para DQO e COT após o processo de Fotólise. 

Tempo DQO DV COT DV 

(hora) (mg/L) % (mg/L) % 

0 2348,7   536,4   

2 1782,3 5,3 571,2 3,7 

4 1785,4 2,6  570,9 3,3 

6 2060 10,5  584,8 10 

8 1655,2 12,5 508,5 9,8 

 

Verifica-se que ao longo do tempo de tratamento o efluente tornou-se levemente mais 

ácido, observando-se ainda um pequeno aumento da condutividade. Nota-se ainda que a quantidade 

dos metais cobre, cromo e arsênio total permaneceram as mesmas. 

Para a DQO pode-se visualizar na tabela 4 que houve uma redução de 7% de matéria 

orgânica ao tempo final de tratamento e para o COT uma redução de 95, portanto, pode-se dizer que o 

processo de Fotólise não foi eficaz na redução da matéria orgânica presente no efluente inicial. 

 

3.4 Caracterização do efluente tratado por Fotocatálise Heterogênea 

 

O efluente oriundo do tratamento pelo processo de Fotocatálise Heterogênea em todos os 

tempos de tratamento foi caracterizado pelos mesmos métodos que o efluente inicial e os resultados 

encontram-se na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Resultados de caracterização do efluente após processo de Fotocatálise Heterogênea. 

Tempo pH DV Condutividade DV Cu DV Cr DV As DV 

(hora)   %  (mS/cm) % (mg/L) % (mg/L) % (mg/L) % 

0 1,53   40,3   62,1   92,4   87,6   

2 1,13 0,02 47,9 4,4 68,2 0,8 83,4 0,6 89,7 4,1 

4 1,13 0,01 47,4 3,2 67,9 1,3 82,1 0,4 88,3 4,4 

6 1,13 0 52,9 10,1 70,7 0,7 84,9 3,8 88,55 2,2 

8 1,11 0,01 49,8 4,5 69,7 0,4 84,7 3,5 87,3 1,6 

 

Tabela 7 – Resultados de caracterização para DQO e COT após Fotólise. 

Tempo DQO DV COT DV 

(hora) (mg/L) % (mg/L) % 

0 2348,7   536,4   

2 1930,87 5,3 623,9 19,9 

4 1657,69 14,8 587,15 20,4 

6 1879,64 17,1 702,7 21,6 

8 1727,48 15,7 627,95 17 

 

Verifica-se que ao longo do tempo de tratamento o efluente tornou-se levemente mais 

ácido, observando-se ainda um pequeno aumento da condutividade. Nota-se ainda que a quantidade  



 

 

 

dos metais cobre, cromo e arsênio total permaneceram as mesmas. 

 

Para o resultado de DQO pode-se visualizar na tabela 6 que houve uma redução de 

aproximadamente 7% enquanto que para o COT não houve diferença significativa nos resultados. 

Analisando os resultados do processo de Fotocatálise Heterogênea nota-se semelhança 

para com os resultados encontrados após Fotólise, ou seja, ambos os processos não forma eficazes na 

degradação da matéria orgânica presente no efluente inicial. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Em vista ao objetivo proposto, conclui-se que os processos de Fotólise e Fotocatálise 

Heterogênea não foram eficazes na degradação da matéria orgânica presente no efluente inicial 

havendo apenas uma pequena redução. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dever-se-á utilizar outros processos oxidativos avançados, tais como Eletrólise e 

Fotoeletrooxidação, bem como variar a fonte de radiação UV e as composições dos catalisadores, 

buscando assim, a diminuição significativa da matéria orgânica presente no efluente inicial. 
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