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Introdução 

3 (SINDIMADE, 2018)  

EXTRAÇÃO 

TRATAMENTO 
QUÍMICO 

CONSTRUÇÃO 



Madeira como recurso 
energético 
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LENHA 

Produtos de combustão 
incompleta da madeira 

Monóxido de carbono 

Benzeno 

Butadieno 

Formaldeído 

Hidrocarbonetos poliaromáticos 

(SMITH, 2006) 

Utilização dos restos  destes 
processo para geração de energia 

Queima como destino final 



Tratamento de madeira com 
Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) 
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Tradicional tratamento preservativo de madeira 

Micro-organismos, cupins e fungos 

Limpa, inodora, sem manchas  

Maior durabilidade 

Arch Wood Protection (2004) 

 
Essa formulação largamente 
utilizada revela um elevado 
potencial tóxico (SHIAU; SMITH; 
AVELLAR, 2000).   
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Urina escura 

Efeitos sobre sistema 
nervoso 

Hemorragias no trato 
digestivo 

Errupções cutâneas 

A formação de cilindros hialinos, e 
descamação do epitélio (MATOS 
et al, 2009). 

Efeito nefrotóxico 

(MATOS et al., 2009; OHGAMI et al, 2015;  VIDAL et al., 2015).  

Efeitos in vitro 

Aumento do risco 

carcinogênico por co-

exposição a Cr e As 
(OHGAMi et al, 2015).  



Cinzas provenientes de madeira tratada 
com CCA 
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cromo, cobre e arsênio 

(SOLO-GABRIELE et al., 2002) 

A concentração de arsênico e cromo no lixiviado das cinzas é maior quando 
comparado ao lixiviado proveniente de resíduos sólidos urbanos que 
contém madeira tratada com CCA (JAMBECK et al., 2007). 

Avaliações relevantes 

dos riscos ambientais 

e toxicológicos que 

elas representam 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito citotóxico e genotóxico de 
lixiviados de cinzas de fundo originados da combustão de madeira tratada 
com CCA em comparação com a madeira não tratada.  



MATERIAIS E MÉTODOS 
 
ENSAIO DE LIXIVIAÇÃO DE CINZAS 
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Proporção de (5:100, m/v)  

Agitação durante (18 ± 2)h 

a 25°C com uma rotação 

de (30 ± 2) rpm no 

agitador magnético. 

Filtração em de 

papel filtro de 

filtração média. 

ABNT (2004) Shiau; Smith; Avellar (2000). 

Amostras foram 

mantidas a ~4°C 

em frascos âmbar 

até as análises. 



A análise dos metais: cromo, 
cobre, arsênio. 
 

Método 3120 B - Metais por Espectroscopia de Emissão Atômica: Método de 

Plasma Acoplado Indutivamente (ICPOES) (AMERICAN PUBLIC HEALTH 

ASSOCIATION; AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION; WATER 

ENVIRONMENT FEDERATION, 2012). 

Foi utilizado um Agilent 720 ICP-OES (Santa Clara, CA, EUA) foi usado para 

realizar as medições e as amostras foram preparadas por digestão com ácido 

nítrico.  



Citotoxicidade em células NIH3T3 

10 (MOSMANN, 1983)  



TESTES GENOTOXICOLÓGICOS 

11 

Ensaio Cometa 



Parâmetro 

Amostra 

CCA-TWBAL 

(mg/L) 

UWBAL (mg/L) 

Arsênio 59,45 0,70 

Cobre < 0,01 < 0,01 

Cromo 54,28 0,30 

Resultados e Discussões 



Resultados e Discussões 

Bars denote the mean ± SD of four experiments (Ntotal = 12 wells with 1x104 cells/well).*Statistically significant compared 

to control group (p< 0.05; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). aStatistically significant compared between UWBAL 

and CCA-TWBAL both in 2% concentration (p< 0.003; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). bStatistically significant 

compared between UWBAL and CCA-TWBAL both in the same concentration (p< 0.0001; two-way ANOVA. Bonferroni 

post hoc test). 



Resultados e Discussões 

Bars denote the mean ± SD of one experiment (Ntotal = 72 slides, approximate 360 cells) in terms of damage index (A) and 
frequency of damage (B). ****Statistically significant compared to control group (p< 0.0001; two-way ANOVA. Bonferroni post 
hoc test). aStatistically significant compared between UWBAL and CCA-TWBAL in the same concentration (p< 0.0001; two-way 
ANOVA. Bonferroni post hoc test). dStatistically significant compared between UWBAL and CCA-TWBAL in the same 
concentration (p< 0.0002; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). eStatistically significant compared between UWBAL and 
CCA-TWBAL in the same concentration (p< 0.004; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). 



Resultados e Discussões 

Bars denote the mean ± SD of one experiment (Ntotal = 72 slides, approximate 360 cells) in terms of damage index (A) and 
frequency of damage (B). ****Statistically significant compared to control group (p< 0.0001; two-way ANOVA. Bonferroni post 
hoc test). aStatistically significant compared between UWBAL and CCA-TWBAL in the same concentration (p< 0.0001; two-way 
ANOVA. Bonferroni post hoc test). dStatistically significant compared between UWBAL and CCA-TWBAL in the same 
concentration (p< 0.0002; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). eStatistically significant compared between UWBAL and 
CCA-TWBAL in the same concentration (p< 0.004; two-way ANOVA. Bonferroni post hoc test). 



Conclusão 

• Nas concentrações de 2 e 5% de CCA-TWBAL apresentou aumento 
significativo no índice e frequência de dano quando comparado ao 
controle e ao UWBAL nas mesmas concentrações.  

 

• Na concentração de 10% de CCA-TWBAL a quantificação não foi 
possível e houve indicações de morte celular. Esses resultados 
corroboram os obtidos no MTT, porque 10% do CCA-TWBAL 
provocaram aproximadamente 50% de morte celular.  

 

• Portanto há evidências de que o CCA-TWBAL causa morte celular e 
danos ao DNA, que podem evoluir para complicações no sistema 
celular. Esses efeitos são verificados mesmo em baixas 
concentrações, enquanto a UWBAL não demonstrou esses efeitos. 
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