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RESUMO 
 

É de interesse ambiental a determinação da concentração de Zn em amostras de pneus descartados, pois na 
sua manufatura utiliza-se S para o processo de vulcanização da borracha e o ZnO como catalisador dessa 
reação. Os pneus inservíveis estão sendo utilizados em pavimentação asfáltica, queima em indústrias de 
cimento e termelétricas e no controle de erosão em áreas agrícolas. A análise desse tipo de amostras requer 
freqüentemente a digestão química, morosa e dispendiosa. Visando eliminar estas limitações, o objetivo do 
trabalho foi utilizar a técnica de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) com 
equipamento portátil, por ser multielementar e simultânea, e ter um preparo mínimo da amostra. Cinco 
amostras de pneus descartados foram moídas e em seguida analisadas na forma de pastilha, utilizando-se um 
mini tubo de raios X (alvo Ag, filtro Mo, 25 kV/20 µA) por 200 s e um detector semicondutor de Si-PIN  
acoplado a um analisador multicanal. Foram obtidas concentrações de Zn na faixa de 40,6 a 44,2 µg g-1, 
representando aproximadamente 0,4 % da composição do pneu, valor abaixo do máximo recomendado pelo 
European Tyre Recycling Association estipulado em 2%. Para o Fe foram obtidas concentrações entre 0,15 e 
0,52 µg g-1. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

É de interesse ambiental a determinação da concentração de Zn em amostras de pneus 
inservíveis (descartados), uma vez que na sua manufatura se utiliza S para o processo de 
vulcanização da borracha e o ZnO como catalisador dessa reação.  

Os pneus inservíveis estão sendo utilizados em pavimentação asfáltica, queima em 
indústrias de cimento e termelétricas e no controle de erosão em áreas agrícolas. O zinco é 
um elemento micronutriente, dependendo da sua concentração, pode ser disponibilizado além 
do essencial para as plantas, como no caso do enterro dos pneus, tornando-se tóxico[1]. 

Desse modo se faz necessário o desenvolvimento de técnicas de análises rápidas e 
eficientes para a determinação desse elemento no meio ambiente. A análise desse tipo de 
amostras geralmente requer freqüentemente a digestão química, morosa e dispendiosa. 
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 Visando eliminar estas limitações, o objetivo do trabalho foi utilizar a técnica de 
fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) com equipamento portátil [1], 
por ser multielementar e simultânea, e ter um preparo mínimo da amostra. 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Preparação das amostras: Cinco amostras de pneus descartados cedidas pela ESALQ/USP  
( Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) foram moídas em moinho tipo faca e em 
seguida em moinho criogênico.        
 Após a homogeneização foi separado um grama de cada amostra que foram 
depositadas em um porta amostras próprio para analises por Fluorescência de Raios X 
Dispersiva em Energia (Chemplex Inc.), eliminando-se o processo de confecção de pastilhas 
na preparação das  amostras.  

 
 
Instrumentação Nuclear: As amostras foram excitadas com raios X de 17,4 keV, 
proveniente de um mini tudo de raios X (Moxtex FTC 100) de potência máxima 4 W; com 
alvo de Ag de filtro de Mo, operando com 25 kV e 10 µA.  

Para a aquisição dos dados foi utilizado um detector semicondutor do tipo Si-PIN [3] 
com resolução em energia de 221 eV para energia de 5,9 keV,  (Amptek XR-100CR) 
refrigerado pelo efeito Peltier.  

O cristal do detector possui dimensões de 2,4 mm por 2,8 mm totalizando uma área 
efetiva de 7 mm2 protegido por uma janela de Berílio de espessura 25 µm com peso total de 
125 gramas.  

Os espectros foram obtidos por um analisador multicanal acoplado a um palmtop e 
analisados através do programa WINQXAS, obtendo-se as áreas líquidas para os raios X 
característicos dos elementos presentes nas amostras. O tempo de aquisição para todas as 
amostras foram de 200 segundos. 

 
 
Análise quantitative por EDXRF: Para a quantificação dos dados utilizou-se a equação dos 
prarâmetros fundamentais (1): 
 

ICSI ..=               . (1) 

 
onde I representa a intensidade líquida do raio X característicos ( em cps), C representa a 
concentração (µg g-1 ), e S a sensibilidade elementar ( cps. g-1 . cm2) do elemento analizado.  

A figura 1 mostra a curva de sensibilidade elementar utilizando amostras de 
referências certificadas da Micromatter [4]. 
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SENSIBILIDADE ELEMENTAR
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Figura 1: Sensibilidade elementar versus número atômico. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Com base na equação da figura 1 as análises quantitativas das amostras foram 
realizadas,  os resultados são apresentados na tabela 1. 
  
 
 
Tabela 1. Concentração (µg g-1) dos elementos analisados para 5 amostras de Pneus. 
 

AMOSTRAS (µg g-1) 
 

Elemento 1 2 3 4 5 
      

Fe 0,17 0,15 0,52 0,36 0,15 
Zn 42,54 44,16 42,60 41,06 40,64 

      
 
 
 Esses resultados indicam que a técnica é adequada para a determinação de Zn em 
amostras de pneus inservíveis, e também é possível determinar a concentração de outros 
elementos presentes nas amostras. 
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A titulo de ilustração, a figura 2 mostra o espectro da amostra 1 obtido para um tempo 
de análise de 200s. 
 

 
 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Usando a Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF) foi possível 
determinar os elementos majoritários Ferro e Zinco em todas as amostras de pneus.  

Foram obtidas concentrações de Zn na faixa de 40,6 a 44,2 µg g-1, representando 
aproximadamente 0,4 % da composição do pneu, valor abaixo do máximo recomendado pelo 
ETRA (European Tyre Recycling Association), estipulado em 2%. Para o Fe foram obtidas 
concentrações entre 0,15 e 0,52 µg g-1. 
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