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Introdução 

Por apresentar características especiais 

relacionadas à condutividade elétrica e térmica, a 

grafite é utilizada em diversas aplicações na 

indústria, tais como na síntese de nanotubos de 

carbono e na produção de eletrodos.
1,2 

Desta 

maneira, o controle de qualidade neste tipo de 

amostra torna-se indispensável, visto que o teor de 

impurezas presentes na grafite pode afetar a 

qualidade de seus produtos. Entretanto, a grafite é 

dificilmente decomposta pelos métodos de digestão 

ácida geralmente empregados no preparo de 

amostras de natureza orgânica.
2 

Portanto, 

considerando que materiais carbonáceos são, em 

geral, absorvedores de micro-ondas e que o teor de 

halogênios pode afetar a qualidade da grafite, neste 

trabalho é proposto um método de combustão 

iniciada por radiação micro-ondas (MIC) sem a 

necessidade de soluções iniciadoras para ignição, 

contrariamente aos trabalhos anteriores.
3 

Materiais e Métodos 

O procedimento de decomposição foi feito 

empregando um forno de micro-ondas Multiwave 

3000 (Anton Paar, Áustria), equipado com frascos 

de quartzo, com temperatura máxima de 280ºC e 

pressão limite de 80 bar. Inicialmente, 200 mg de 

grafite foram decompostos em frasco fechado, 

pressurizado com 20 bar de oxigênio, seguido da 

radiação micro-ondas para iniciar a auto-ignição da 

amostra. Após, foi avaliada a potência de micro-

ondas (500, 800, 1400 W), o tempo de irradiação e 

refluxo (5, 15, 30, 60 min), a massa máxima de 

amostra (200, 300, 500 mg), a solução absorvedora 

utilizada (água e NH4OH 10, 50 e 100 mmol L
-1

) e, 

também, a pressão de oxigênio necessária (10 e 20 

bar). Após a etapa de decomposição, os analitos 

foram determinados por cromatografia de íons (IC). 

Resultados e Discussões 

Foi verificado que o tempo de irradiação micro-

ondas de 5 minutos (aquecimento e refluxo) e 

potência de 500 W foram suficientes para a total 

decomposição de 500 mg de grafite utilizando  

pressão de 20 bar de oxigênio. Os analitos (F, Cl, Br 

e I) foram absorvidos quantitativamente em NH4OH 

100 mmol L
-1

. 

 

Figura 1. Cromatograma típico obtido para 500 mg 

de grafite após decomposição por MIC. 

 
O método avaliado apresentou resultados com 
precisão satisfatória (RSD < 6%). Além disso, o 
método mostrou-se adequado, visto que os 
resultados obtidos para a amostra do material de 
referência certificado de carvão (NIST 1632 b), 
foram concordantes com os valores certificados 
para F, Cl e Br (> 95%). 

Conclusões 

O método proposto mostrou-se adequado à 

determinação de halogênios em amostra de grafite, 

sendo considerado um método simples e rápido. 

Por dispensar o uso de iniciadores de combustão, e 

o uso de apenas uma solução alcalina diluída, ele 

apresentou limites de detecção, na ordem de 0,2 ug 

g
-1

. Além disso, o método permite que até 8 

amostras sejam decompostas simultaneamente e 

não requer o uso de reagentes tóxicos. 
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