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Introdução 

Carbeto de silício (SiC) tem sido utilizado para a 

produção de dispositivos eletrônicos devido a suas 

propriedades diferenciadas. Estas propriedades por 

sua vez podem ser alteradas pela adição controlada 

ou contaminação de boro e outros elementos. A 

determinação de boro em SiC tem sido realizada 

utilizando métodos de preparo de amostra como a 

fusão alcalina e digestão ácida em sistema 

fechado.
1,2

 Neste trabalho é proposto a utilização da 

piroidrólise para determinação de boro em amostras 

de SIC por ICP OES. Além disso, foi feita a 

comparação dos resultados obtidos utilizando a 

fusão alcalina. 

Resultados e Discussão 

Para o procedimento utilizando o sistema de 

piroidrólise (Figura 1) inicialmente foi realizada a 

pesagem de 200 mg da amostra em uma barqueta 

de alumina e em seguida esta foi introduzida no 

interior do tubo reator. Após a temperatura do reator 

atingir 1000°C a vazão de ar foi ajustada a 300 mL 

min
-1

 e a vazão da água foi controlada por uma 

bomba peristáltica com uma vazão de 1,5 mL min
-
 
1
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Figura 1. Sistema de piroidrólise empregado no preparo das 

amostras de SiC. Sistema composto por: 1-compressor de ar, 2-

manometro, 3-frasco com H2O (>18MΩ), 4-bomba peristáltica, 5-

fluxometro, 6 e 7-capilares de cerâmica, 8-forno eletrotérmico, 9-

barqueta de alumina, 10-reator de quartzo, 11-condensador, 12-

controlador do forno, 13-frasco de polipropileno contendo 10 mL 

de H2O. 

Após 15 minutos de reação de piroidrólise o frasco 

de polipropileno contendo a solução resultante da 

piroidrólise foi aferido a 25 mL e posteriormente foi 

determinado boro nesta solução por ICP OES. 

Para o procedimento utilizando fusão alcalina foram 

pesados 200 mg de SiC juntamente com 1 g de 

Na2CO3 em cadinhos de Pt sendo estes aquecidos 

em mufla a uma taxa de 20°C min
-1 

até atingir a 

temperatura de 900°C a qual foi mantida por 90 

minutos. Após o resfriamento do forno a massa 

fundida resultante foi dissolvida em água, a solução 

foi transferida para um frasco de polipropileno, 

aferido a 50 mL e analisada por ICP OES. 

Para as determinações de boro foi utilizado um 

espectrômetro de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado e a linha de emissão 

utilizada foi de 249,772 nm. Para a determinação de 

boro nos extratos resultantes da piroidrólise foi 

realizada calibração externa com concentrações 

crescentes de 10 – 100 μg L
-1

 de boro em água. 

Para viabilizar a determinação de boro nos extratos 

resultantes da fusão alcalina foi necessária a 

diluição de 25 vezes o que promoveu uma piora no 

limite de detecção (LOD) para o método utilizando a 

fusão alcalina. Além disso, foi realizada calibração 

externa (10 – 100 μg L
-1 

de boro) com ajuste de 

matriz (800 mg L
-1

 de Na2CO3). A exatidão foi 

avaliada com o uso de material de referência 

certificado (CRM). Os resultados obtidos para 

ambos os métodos são demonstrados na Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados obtidos para a determinação de boro 

utilizando piroidrólise e fusão alcalina como métodos de preparo 

de amostra (μg g
-1

, n =3) 

Amostra Piroidrólise Fusão alcalina 
SiC I 17,1±0,3 <15,1 
SiC II 15,5±0,2 <15,1 
SiC III <0,2 <15,1 
BAM S003 61,7±1,1 71,8±5,3 

Conclusões 

A determinação de boro utilizando piroidrólise 

como método de preparo de amostras mostrou-se 

apropriado para a determinação de boro em SiC 

sendo que o LD para este método foi de 0,2 μg g
-1

. 
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