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RESUMO 
 

DECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL POR PIROIDRÓLISE PARA A 
DETERMINAÇÃO DE HALOGÊNIOS 

 Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de metodologia analítica para 

a decomposição de suplemento mineral para a determinação de flúor (F) por 

potenciometria com eletrodo íon seletivo (ISE) e de bromo (Br) e iodo (I) por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). O método 

consiste na decomposição da amostra por piroidrólise, cujo princípio está baseado 

no aquecimento da amostra em um reator de quartzo a aproximadamente 1100 ºC, 

na presença de vapor d’água e de um acelerador (V2O5). Os analitos são liberados 

da amostra e formam seus respectivos ácidos em contado com vapor d’água, os 

quais podem ser simplesmente condensados (no caso do flúor) ou condensados e 

absorvidos numa solução básica (no caso do bromo e iodo). 

 Para o desenvolvimento da metodologia, foram avaliadas diferentes 

condições para a decomposição da amostra, dentre elas, a relação amostra + 

acelerador, a vazão do gás de arraste (ar atmosférico), o tempo de decomposição, a 

solução absorvedora (para o bromo e iodo) e sua concentração. Foi constatado que 

as melhores condições de piroidrólise foram mediante o uso de uma relação amostra 

+ acelerador de 1 + 5, tempo de aquecimento de 10 min (o que produz um volume 

de aproximadamente 10 mL de solução condensada) e vazão do gás de arraste em 

torno de 200 mL min-1. As soluções absorvedoras testadas foram hidróxido de 

tetrametilamônio, hidróxido de amônio e carbonato de sódio/bicarbonato de sódio. 

Melhores recuperações de bromo e iodo foram obtidas com solução de carbonato de 

sódio/bicarbonato de sódio 50 mmol L-1. 

 Nas condições estabelecidas, os limites de detecção (LD) foram 12,0 μg g-1 

de F, 0,28 μg g-1 de Br e 0,68 μg g-1 de I. A metodologia foi validada a partir de 

testes de recuperação do analito, cujas recuperações ficaram na faixa de 88% a 

109%. O método foi aplicado para a determinação dos analitos em suplemento 

alimentar bovino, onde foi constada a presença de flúor, bromo e iodo na faixa de 

600 a 1800, de 26 a 30 e de 10 a 58 μg g-1, respectivamente. 

 

Palavras-chave: piroidrólise, halogênios, suplemento mineral. 
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ABSTRACT  
 

 HALOGENS DETERMINATION IN MINERAL SUPPLEMENTS AFTER 
SAMPLE DECOMPOSITION BY PYROHYDROLYSIS 

 In this work it is proposed a method for fluorine (F), bromine (Br) and iodine (I) 

determination in mineral-feedingstuff after sample decomposition by pyrohydrolysis. 

Fluoride is determined potentiometrically by means of ion selective electrode (ISE) 

while Br and I are determined by inductively coupled plasma mass spectrometry 

(ICP-MS). The sample decomposition is based on heating the sample at ca. of 1100 
0C in presence of water vapor and vanadium pentoxide (V2O5) used as accelerator of 

the pyrohydrolysis reaction. During the heating step the analytes are vaporized and 

released from the sample and react with water vapor producing HF, HBr and HI. 

While HF vapor is simply condensed, HBr and HI need to be condensed and then 

trapped in a basic solution.   

 Parameters like amount of sample + accelerator, gas flow rate (air), 

decomposition time, kind and concentration of trapping solution (for Br and I) were 

investigated for sample decomposition by pyrohydrolysis. It was observed that best 

results are obtained when the amount of sample + accelerator is 1 + 5, the sample 

decomposition is carried out during 10 min (producing approximately 10 mL of 

condensed solution) and the gas flow rate is 200 mL min-1. Tetramethylammonium 

hydroxide (TMAH), ammonium hydroxide (NH4OH) and a mixture of sodium 

carbonate/sodium bicarbonate (Na2CO3/NaHCO3) were tested as trapping solution 

for Br and I. Best analyte recoveries were obtained by using a 50 mmol L-1 sodium 

carbonate/sodium bicarbonate solution. Therefore, the aforementioned conditions 

were established in the proposed method. 

 The limits of detection (LD) of F, Br and I were 12.0 μg g-1, 0.28 μg g-1 and 

0.68 μg g-1, respectively, while the relative standard deviation (RSD) was typically 

lower than 14%. The method was validated by analyte recovery tests, whose 

recoveries ranged from 88% to 109%. The method was applied for the determination 

of F, Br and I in several samples whose concentrations were in the range of 600 to 

1800 μg g-1, 26 to 30 μg g-1 and 10 to 58 μg g-1 for F, Br and I, respectively. 

 

Keywords: pyrohydrolysis, halogens, mineral supplements. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pecuária tem grande importância socioeconômica no Brasil, destacando-se 

a região Centro-Oeste que concentra um terço do rebanho nacional.1 Entretanto, 

devido a deficiência de minerais, é observada redução no desenvolvimento dos 

animais, levando a perdas significativas de lucratividade. Entre os minerais que, em 

muitos casos, encontram-se em concentrações inferiores às necessárias ao animal, 

estão o fósforo, o sódio, o cobre, o cobalto, o iodo e o zinco.2  

É importante considerar que o animal não possui reservas prontamente 

disponíveis de alguns elementos minerais importantes ao seu desenvolvimento e 

que, desta forma, devem ser fornecidos diariamente. Portanto, suplementar a 

alimentação com minerais é a forma de suprir os nutrientes necessários para corrigir 

as deficiências ou desequilíbrios de sua dieta, na quantidade necessária e na época 

certa, visando à saúde e o desenvolvimento do animal.1 Segundo o Decreto N  

76.986, de 6 de Janeiro de 1976

o

,3 suplemento é um ingrediente, ou mistura de 

ingredientes, capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, aminoácidos ou 

minerais, sendo permitida a inclusão de aditivos. Por aditivos entende-se uma 

substância intencionalmente adicionada ao alimento, com a finalidade de conservar, 

intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu valor 

nutritivo, como os antibióticos, corantes, conservantes, antioxidantes e outros. 

Existe uma condição ótima de concentração e forma funcional de cada 

elemento no organismo, de maneira que a saúde, crescimento e reprodução 

mantenham-se inalterados. Fora dessa condição, podem ocorrer vários problemas, 

como diminuição de produção de carne, crescimento retardado, abortos, fraturas e 

queda da resistência orgânica. Tanto a deficiência severa, acompanhada por taxas 

de elevada mortalidade, como as deficiências subclínicas, cujos sintomas não são 

perceptíveis, podem levar a perdas consideráveis na produtividade animal.4

As principais funções dos minerais estão ligadas à composição estrutural do 

corpo, participação, sob formas iônicas, dos fluidos intra e extracelulares e como 

catalisadores enzimáticos e hormonais. Elementos como, cálcio, potássio, 

magnésio, flúor e enxofre, são também componentes estruturais dos ossos, dentes e 

das proteínas musculares.1

O flúor (F), em alta concentração, é um elemento tóxico.  Parte do flúor que é  

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2076.986-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2076.986-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2076.986-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2076.986-1976?OpenDocument
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ingerido, é excretado na urina e/ou deposita-se nos ossos e dentes. O efeito dessa 

acumulação pode manifestar-se a médio e longo prazo, na forma de lesões nos 

dentes e nos ossos, podendo levar a fraturas espontâneas, diminuição do consumo 

de alimento e outros sintomas.  O consumo contínuo de até 40 μg g-1 de flúor na 

matéria seca da dieta pode ser tolerado por novilhas em crescimento, sem que o 

desenvolvimento seja afetado, embora já possa causar lesões patológicas. Para 

bovinos adultos, esse valor sobe para 50 μg g-1 de flúor na matéria seca consumida.5 

Com relação à legislação em vigor, é proibida a comercialização de misturas 

minerais com concentração de flúor acima de 2000 μg g-1.6 Dessa maneira, 

considerando-se que se um animal consome até 100 g dia-1 de uma mistura mineral 

que contém 2000 μg g-1 de flúor, ele ingere cerca de 200 mg de flúor por meio da 

mistura. Geralmente, a quantidade de flúor proveniente da pastagem e da água é 

muito pequena. Dessa maneira, a mistura mineral vai ser a principal fonte de flúor na 

dieta de bovinos e, portanto, deve ser submetida a um rigoroso controle a fim de 

evitar os problemas acima relatados.5 

 O bromo (Br) reage com outros compostos formando brometos, que atacam o 

sistema nervoso central quando ingeridos numa concentração maior do que 1000 a 

2000 mg dia-1. Vários efeitos adversos são observados, dentre eles perda de 

coordenação motora e retardo no crescimento. O tempo de permanência do bromo 

no organismo é de 12 a 30 dias.7 Estudos em animais, juntamente com observações 

em humanos, indicaram que o principal efeito adverso à saúde associado com a 

inalação ou exposição oral a altas concentrações de bromo, é o distúrbio do sistema 

nervoso central, causando diminuição da atividade cerebral e hepática. Outros 

estudos também comprovaram um aumento na incidência de tumores no intestino e 

no fígado após exposição oral a bromo.8

Ao contrário do flúor e do bromo, que geralmente estão presentes em 

concentrações consideráveis no suplemento mineral, o iodo é um elemento 

geralmente presente em baixas concentrações, devendo assim ser adicionado ao 

suplemento, por ser parte estrutural, integrante e específica do hormônio tironina da 

glândula tireóide. As deficiências de iodo ocorrem de maneira generalizada nas 

espécies humana e animal, em diferentes graus de severidade. As deficiências do 

elemento na dieta humana e animal estão quase sempre associadas a seus níveis 

baixos no solo e na água.4  



Introdução 
 

17

 As manifestações da deficiência de iodo são as mesmas de uma deficiência 

tireóidea (homonogênese deficiente), que pode ser devida à ação de bocígenos ou 

algum distúrbio metabólico. O aumento de volume da tireóide é atribuído a um 

esforço compensatório do organismo no sentido de suprir a produção deficiente do 

hormônio tireoideano, qualquer que seja a causa (deficiência de iodo ou distúrbio da 

glândula). A função primária do iodo, mediante os hormônios tireoideanos, é o 

controle da taxa de oxidação celular de todos os tecidos do corpo. Nos animais com 

hipotireoidismo, ocorre uma redução no grau de trocas energéticas e na quantidade 

de calor liberado pelos tecidos, conseqüentemente, a taxa de metabolismo basal 

diminui. Os hormônios tireoideanos têm função na termorregulação, metabolismo 

intermediário, circulação, função muscular, crescimento e reprodução. A taxa de 

crescimento inicial, desenvolvimento e maturação dos tecidos, particularmente das 

glândulas sexuais e da pele, são influenciadas pelos hormônios tireoideanos e, por 

conseguinte, pelo iodo da dieta. Assim, crescimento retardado e baixo desempenho 

reprodutivo são manifestações características da deficiência de iodo na dieta de 

bovinos. Além disso, o desenvolvimento fetal pode ser paralisado em qualquer 

estágio, levando à morte prematura e reabsorção fetal, abortos, taxa de crescimento 

reduzida e baixa sobrevivência. A infertilidade e a esterilidade, bem como a baixa 

produção de leite, são também aspectos da deficiência de iodo.4

 A suplementação de iodo é aconselhada na ordem de, no mínimo, 0,05 a 0,10 

μg g-1, todavia, a maioria dos suplementos apresentam concentrações superiores a 

0,40 μg g-1.9 Desta forma, tendo-se em vista os distúrbios causados pelo 

desequilíbrio de iodo no organismo, faz-se necessário o controle rigoroso desse 

elemento quando administrado como suplemento na alimentação. 

Existem alguns métodos relatados para a decomposição de amostras sólidas 

e posterior determinação de flúor, dentre eles, a destilação de Willard e Winter, 

fusão alcalina, combustão em bomba calorimétrica ou decomposição ácida em 

sistema fechado. Em conseqüência da decomposição incompleta da amostra, erros 

podem ocorrer quando o flúor é determinado por métodos espectrofotométricos e 

potenciométricos. Em alguns casos, esses métodos de decomposição são 

complexos e morosos, principalmente os métodos baseados em destilação e fusão, 

e, ainda, podem ocorrer perdas do analito por volatilização.10

Em suplemento mineral e materiais biológicos, iodo e bromo estão geralmente 

presentes como iodeto e brometo. A decomposição da amostra é um passo crítico 
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na determinação de bromo e iodo por dois motivos. Primeiro, porque eles são muito 

voláteis e segundo, os reagentes usados não devem interferir na sua 

determinação.11 Técnicas de decomposição como fusão alcalina12,13 e bomba de 

combustão14,15,16 são as mais usadas para a decomposição desse tipo de amostra 

para a determinação destes elementos. Entretanto, de forma semelhante ao flúor, o 

bromo e o iodo, devido a suas elevadas volatilidades, estão sujeitos a serem 

perdidos durante a etapa da decomposição da amostra. 

Várias técnicas são empregadas para a determinação de iodo e bromo, como 

a potenciometria com eletrodo íon-seletivo (ISE) e cromatografia iônica (IC), mas, de 

maneira geral, são pouco sensíveis ou requerem um rigoroso tratamento da 

amostra.11 Entretanto, a técnica de espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS), mesmo requerendo uma etapa prévia de preparo 

da amostra, é bastante sensível, multielementar e proporciona boa precisão, com 

desvio padrão relativo (RSD) na faixa de 0,2 a 3% e bons limites de detecção (LD), 

se comparada às demais técnicas. Apesar de problemas relacionados a baixa 

ionização do bromo e iodo no plasma de argônio e do efeito de memória observado 

nas medições destes elementos, esta técnica permite determinar concentrações na 

ordem de µg L-1.17 

Tendo-se em vista os aspectos toxicológicos e nutricionais do flúor, bromo e 

iodo, bem como os problemas relacionados ao preparo da amostra, o 

desenvolvimento de técnicas que tornam o procedimento de decomposição mais 

simples são de grande importância, principalmente em análise de rotina. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVO DO TRABALHO  

 

Tendo-se em vista os aspectos toxicológicos e nutricionais do flúor, 

bromo e iodo, bem como os problemas relacionados ao preparo deste tipo de 

amostra, o desenvolvimento de técnicas que tornam o procedimento de 

decomposição mais simples, são de grande importância, principalmente em 

análise de rotina. Devido a isto, este trabalho teve o objetivo de investigar a 

piroidrólise como metodologia analítica para a decomposição da amostra de 

suplemento mineral, devido à sua principal vantagem, eliminar o analito da 

matriz, para posterior determinação de flúor, bromo e iodo em produtos 

vendidos comercialmente, usados na dieta controlada de bovinos e outros 

animais. 

 

 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Métodos de decomposição de amostras para a determinação de flúor, 
bromo e iodo 

A decomposição consiste em submeter a amostra a um tratamento adequado 

visando sua preparação para os passos subseqüentes da análise. O método para 

decompor a amostra depende da sua natureza, do elemento a ser determinado e 

sua concentração, do método de análise e da precisão e exatidão desejadas. O 

tratamento da amostra pode envolver uma transformação substancial da espécie 

química de interesse, para uma forma apropriada para a aplicação da técnica de 

determinação escolhida.18

Dentre todas as operações analíticas, a etapa de pré-tratamento das 

amostras é uma das mais críticas. Em geral, é nesta etapa que se cometem mais 

erros e que se gasta mais tempo. Por isso, os passos de um procedimento de pré-

tratamento de amostra deverão ser sempre considerados cuidadosamente.18  

 
3.1.1 Piroidrólise 
Antes da Segunda Guerra Mundial, fluoretos eram gerados somente em 

quantidades muito pequenas para propósitos experimentais e seu custo era muito 

alto. A inovação para a produção em grande escala veio do Projeto Manhattan (1942 

a 1945) para construir a bomba atômica. Para isto, grandes quantidades de F eram 

necessárias para separar e concentrar os isótopos de urânio. Assim, a primeira 

produção comercial do flúor foi para a construção de uma bomba atômica, onde era 

necessária a obtenção do hexafluoreto de urânio (UF6) usado para a separação de 

isótopos de urânio.19 A obtenção de grandes quantidades de UF6 e de fluoreto de 

tório por hidrofluorinação de óxidos destes elementos durante o projeto, necessitou 

de um método analítico rápido e exato para a quantificação de flúor. Assim, vários 

estudos foram feitos para a implementação de um método adequado para 

determinar esse e outros halogênios.20  

Domange21 fez estudos sobre as constantes de equilíbrio de vários fluoretos 

de metais pesados e alcalinos terrosos em várias temperaturas. Ele utilizou uma 

plataforma de platina para suportar a amostra e  passou sobre ela um fluxo de vapor 
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d’água, sendo a composição da fase de vapor estabilizada para posterior análise. 

Depois da Segunda Guerra, Domange e Wohlhuter22 estenderam esse trabalho, 

estudando o comportamento de fluoreto de urânio IV, e determinaram a constante 

de equilíbrio da reação (1), entre 200 e 500 °C. 

 

UF4 + 2H2O  UO2 + 4HF   (1) 

 

Neste trabalho concluíram que em temperaturas mais altas é favorecida a 

formação de produtos da hidrólise. A reação genérica (2) pode ser representada 

como: 

MF2n + nH2O  MOn + 2nHF  (2) 

 

onde, M é um elemento metálico. 

 

Warf e colaboradores,20 em 1954, fizeram várias modificações de técnicas já 

existentes para a decomposição de amostras para determinação de fluoretos, como 

a destilação de Willard e Winter, mas não foram promissoras. Então, valendo-se das 

conclusões de Domange21,22 e de outros trabalhos posteriores, Warf e 

colaboradores20 desenvolveram um método baseado na reação reversa desses 

fluoretos, que provou ser altamente satisfatória e versátil. O método consistiu 

basicamente da passagem de vapor d’água sobre uma plataforma de platina 

contendo a amostra aquecida a altas temperaturas (1000 ºC), seguida por 

condensação e titulação do ácido fluorídrico produzido. Esse método foi chamado de 

piroidrólise. Diferentes compostos contendo flúor foram utilizados neste estudo. O 

sistema desenvolvido pode ser visto na Fig. 1. Eles concluíram que os sais de flúor 

podem ser classificados em dois grupos, um rapidamente hidrolisável e o outro 

lentamente hidrolisável. No primeiro, estão incluídos AlF3, BiF3, MgF2, ThF4, UF4, 

UF3, UO2F2, VF3, ZnF2, ZrF4, ZrOF2 e os fluoretos de terras raras; no segundo, os 

fluoretos dos metais alcalinos, alcalinos terrosos e berílio. Nenhum resultado foi 

mostrado que justificasse a classificação dessas substâncias, mas foi provado que a 

hidrólise destes compostos era rápida (a reação é completa em aproximadamente 

20 min). O condensado foi recolhido e titulado com solução alcalina. Foi utilizado 

óxido de urânio (U3O8) como acelerador da reação dos fluoretos, mais difíceis de 

serem hidrolisados, sendo proposta a seguinte reação (3) proposta: 
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6NaF + 2U3O8 + 3H2O + O2  6HF + 3Na2U2O7 (3) 

 

Foi evidenciado ainda, que o acelerador é essencial para aumentar a 

velocidade da reação e liberação do fluoreto da amostra. Outros óxidos também se 

mostraram eficientes como aceleradores da reação de piroidrólise, como por 

exemplo, os óxidos de alumínio, cromo, vanádio e zinco.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Sistema para a piroidrólise proposto por Warf e colaboradores. A: água destilada; 

B: tubo de sílica; C: forno (1000 ºC); D: plataforma de platina; E: tubo reator de platina; F: 

condensador; G: frasco coletor do condensado. [Adaptado de Warf e colaboradores20] 

 

As reações hidrolíticas a altas temperaturas foram bem sucedidas, o que 

levou o seu uso como ferramenta analítica importante para a decomposição de 

amostras, visando principalmente a separação do flúor da matriz da amostra.20 

A piroidrólise é importante para a decomposição de materiais, principalmente 

as amostras mais refratárias e que possuem elevado teor de sólidos, uma vez que 

os analitos são separados da matriz principal, sem uma etapa prévia de fusão ou 

dissolução.23 

Além do flúor, outros elementos, como bromo, iodo, cloro e boro, também 

formam seus respectivos ácidos voláteis quando seus compostos são submetidos a 

condições de reação semelhantes (aquecimento, vapor d’água e acelerador).24
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Embora a piroidrólise tenha sido feita, inicialmente, em tubo reator de quartzo 

e plataforma de platina,20,25 materiais como níquel23,26,27,28,29 e quartzo10,25,30,31 têm 

sido bastante usados. 

Powell e Menis,30 primeiramente, utilizaram um reator de níquel para a 

liberação do flúor, mas observaram que este era retido na superfície interna do 

reator. Então, avaliaram outros materiais e observaram que os reatores de sílica 

fundida ou de quartzo davam bons resultados. Os resultados das análises também 

revelaram que o fluoreto podia ser recuperado quantitativamente mesmo na 

ausência de vapor d’água quando um fluxo contínuo de oxigênio era utilizado. 

Constataram, também, que o óxido de tungstênio era um dos melhores aceleradores 

para separação do fluoreto. 

 Nardozzi e Lewis31 avaliaram a velocidade de liberação do fluoreto da 

amostra, utilizando diferentes aceleradores (SiO2, Al2O3, U3O8, V2O5 e WO3) e um 

tubo reator de sílica. Concluíram que o WO3 foi o que removeu o fluoreto mais 

rapidamente e que nitrogênio, argônio ou ar podem ser utilizados como gás 

carreador na piroidrólise, proporcionando bons resultados. Segundo os autores, 

somente óxidos ácidos agem como aceleradores, os quais participam da reação (4) 

conforme mostrado a seguir: 

 

WO3 + CaF2 + H2O ↔ CaWO4 + 2HF  (4) 

 

 Segundo Newman,25 a eficiência da piroidrólise depende principalmente da: 

1.  Mistura íntima entre amostra e acelerador, e 

2. Condensação deve ocorrer sem a formação de névoa. 

 

No lugar do gerador de vapor, Clements e colaboradores,32 com o objetivo de 

determinar flúor em rochas e minerais, colocaram água em uma plataforma de níquel 

disposta dentro do tubo de reação, o qual foi aquecido com auxílio de uma chama 

(Fig. 2). Isso assegurou que quantidade suficiente de vapor d’água estivesse 

presente durante cada determinação. Foi avaliada a recuperação de fluoreto em 

função da quantidade de água colocada na plataforma (2, 4, 6 e 8 mL), sendo 

obtidas boas recuperações, exceto quando foram utilizados volumes muito 

pequenos de água. O acelerador utilizado neste trabalho foi uma mistura de trióxido 
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de bismuto, tungstato de sódio e pentóxido de vanádio numa proporção de 1 + 1 + 2, 

respectivamente. O condensado foi coletado em uma solução de hidróxido de sódio 

0,2 mol L-1 e a concentração de fluoreto foi determinada por ISE e por 

espectrofotometria. 

 
Figura 2. Sistema para piroidrólise proposto por Clements e colaboradores. A: tubo de sílica 

fundida; B, C e D: queimadores de Bunsen; E: fluxômetro, F: plataforma de sílica contendo a 

amostra e o acelerador; G: plataforma de níquel contendo água e H: solução absorvedora 

(NaOH). [Adaptado de Clements e colaboradores32] 

 
Outro sistema para piroidrólise foi proposto por Berns e Van der Zwaan,33 que 

consistiu basicamente de um fluxo de nitrogênio passando por um reator de platina 

aquecido contendo uma plataforma de platina com a amostra. Segundo os autores, 

o flúor é convertido a ácido fluorídrico e liberado da amostra de acordo com as 

seguintes reações [(5) e (6)]: 

 

                 CaF2 + WO3 + H2O  CaWO4 + 2HF                     (5) 

CaF2 + Na2W2O7 + H2O  CaWO4 + Na2WO4 + 2HF   (6) 

 

Na determinação de flúor em fluoreto de sódio, uma temperatura de 800 ºC foi 

suficiente para a liberação quantitativa do analito sem a necessidade do emprego de 

acelerador. Berns e Van der Zwaan,33 observaram que na piroidrólise, não houve 

reação do gás carreador com a amostra, sendo ele necessário somente para auxiliar 

no transporte do vapor do analito até o condensador. O sistema utilizado foi avaliado 
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para diferentes amostras contendo flúor (NaF, CaF2, MgF2, SrF2, BaF2, entre outras), 

levando à obtenção de excelentes resultados. 

Iwasaki e Ishikawa34 estudaram o comportamento da piroidrólise de UF4 e 

UO2F2. O avanço da reação foi medido por titulação da quantidade de ácido 

fluorídrico produzido. Quando nitrogênio foi utilizado como gás carreador, a 

piroidrólise ocorreu em temperaturas entre 300 e 400 ºC e UO2+x foi formado (o valor 

de x diminuía com a diminuição do oxigênio dissolvido no vapor d’água). No caso de 

utilizar oxigênio como gás carreador, a piroidrólise de UF4 produziu uma mistura de 

U3O8-UO2F2, como produto de reação. Quando nitrogênio foi usado, o oxigênio 

dissolvido na água foi previamente removido pela passagem de nitrogênio na 

mesma, a uma temperatura de 90 ºC, por várias horas. O ácido fluorídrico produzido 

foi  absorvido em água e  determinado por titulação com  solução de NaOH 0,1 mol 

L-1. 

O sistema proposto por Whitehead e Thomas35 (Fig. 3) foi baseado no uso de 

um nebulizador, adaptado de um espectrômetro de absorção atômica, para 

introduzir água no tubo reator, ao invés de utilizar um gerador de vapor d’água, ou 

uma plataforma com água dentro do tubo reator.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema para a piroidrólise de silicatos proposto por Whitehead e Thomas. 1: água 

deionizada; 2: capilar do nebulizador (i.d. = 0,6 mm); 3: tubo de silicone; 4: nebulizador; 5: 

adaptador de politetrafluoretileno (PTFE); 6: dreno para água; 7: resistência para 

aquecimento (1230 ºC); 8: plataforma de alumina; 9: tubo reator de alumina; 10: junta para 

conexão (PTFE); 11: grampos conectores; 12: tubo de sílica (i.d. = 15 mm); 13: frasco 

coletor graduado (200 mL); 14: capilar de PTFE, 15: solução absorvedora (NaOH). 

[Adaptado de Whitehead e Thomas35] 
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O aerossol formado pelo nebulizador é instantaneamente convertido a vapor 

dentro do tubo reator aquecido à alta temperatura. Pentóxido de vanádio, em uma 

proporção de 1 + 6, foi o acelerador utilizado para promover completa liberação de 

flúor e cloro de silicatos. 

Segundo os autores, o uso do nebulizador simplifica o sistema, facilita a 

operação e é mais seguro do que um gerador de vapor.  

Conrad e Brownlee36 desenvolveram um método para determinar flúor em 

carvão, cinza e material geológico. Eles utilizaram a piroidrólise para a 

decomposição e separação da matriz, empregando ar umidificado e MoO3 ou SiO2 

como acelerador. O flúor foi absorvido em uma solução de NaHCO3 e determinado 

por cromatografia iônica (IC). Segundo os autores, o flúor reage com a sílica (SiO2) e 

água para formar o composto volátil H2SiF6. A reação, na presença de MoO3 a altas 

temperaturas, proporcionou recuperações do analito na faixa de 10 a 40% mais 

elevadas, sendo que nenhuma vantagem foi notada quando SiO2 foi usado como 

acelerador. 

Dressler e colaboradores37 determinaram flúor em amostras geológicas e 

biológicas após decomposição da amostra por piroidrólise. Foi investigada, a 

influência do V2O5 como acelerador da reação de piroidrólise de amostras orgânicas 

e inorgânicas. O sistema consistiu basicamente de uma unidade geradora de vapor, 

um queimador de Mecker, um condensador e um coletor do destilado contendo o 

analito. Tanto o tubo reator, quanto a plataforma foram feitos de quartzo (Fig. 4).  

A solução contendo o flúor foi coletada em um frasco de polipropileno 

graduado de 15mL e posteriormente determinado por ISE. Neste trabalho foi 

observado que não é necessário o uso de acelerador para algumas amostras, 

principalmente as biológicas, e, para outras amostras, o V2O5 mostrou-se muito 

eficiente na liberação do flúor. Para algumas amostras, o aquecimento e a 

passagem do vapor d’água, sem acelerador, foram suficientes para a liberação 

quantitativa do flúor. 
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Figura 4. Sistema de piroidrólise proposto por Dressler e colaboradores. 1: bomba de ar; 2: 

fluxômetro (0,1 – 1,0 L min-1); 3: gerador de vapor d’água (500 mL); 4: dispositivo de 

aquecimento; 5a: coletor de água (5 mL); 5b: adaptador (L = 2 cm, i.d. = 0,3 cm); 6: 

adaptador (silicone); 7: tubo de quartzo (L = 15 cm, i.d. = 2 cm); 8: plataforma de quartzo (L 

= 2 cm, largura = 1 cm, profundidade = 0,5 cm); 9: condensador (tubo de PTFE, L = 50 cm, 

i.d. = 0,2 cm); 10: banho de gelo (500 mL); 11: frasco de polipropileno graduado (15 mL); 12: 

tubo de PTFE (L = 20 cm, i.d. = 0,5 cm); 13: elevador mecânico; 14: queimador. [Adaptado 

de Dressler e colaboradores37] 

 

Langenauer e colaboradores28 determinaram flúor, bromo e iodo em material 

de referência certificado após decomposição por piroidrólise na presença de V2O5. 

Plataforma de níquel e tubo reator de quartzo foram utilizados. As amostras foram 

aquecidas com um forno móvel (Fig. 5) a 1200 ºC por 10 min e o gás de arraste 

usado foi N2 saturado com vapor d’água. Os analitos foram coletados e absorvidos 

em solução de NaOH. Os resultados foram concordantes com os certificados, 

comprovando a eficiência do método de decomposição das amostras. O forno móvel 

tem a vantagem de esfriar mais rapidamente o tubo reator, aumentando assim, a 

freqüência da análise. 
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Figura 5. Sistema para a piroidrólise proposto por Langenauer e colaboradores. A: 

manta 

angenauer e colaboradores29 utilizaram o mesmo sistema de piroidrólise 

mostra

2 5

 

nelli e colaboradores38 utilizaram a piroidrólise (a 1100 ºC) como método 

de dec d

2 3 3

rnativa 

viável 

de aquecimento; B: vapor d’água; C: gás de arraste (N2); D: forno móvel (1200 ºC), E: 

plataforma de níquel e tubo de quartzo; F: condensador e G: solução de NaOH. [Adaptado 

de Langenauer e colaboradores28] 

 

L

do na Fig. 5 para determinar F e I em materiais biológicos na presença de 

V O . Flúor e iodo puderam ser determinados em baixas concentrações (1 µg g-1 

para flúor e 2 ng g-1 para iodo) com alta precisão sem observação de contaminação

ou perda.  

Betti

omposição de carvão, se imento e material botânico, seguida de absorção 

dos compostos voláteis em solução absorvedora de Na CO /NaHCO  para posterior 

determinação de flúor, bromo e iodo por ICP-MS e IC. A exatidão do método foi 

avaliada pela análise de alguns materiais de referência certificados, onde obtiveram 

resultados com concordância superior a 95% para todos os analitos e os LD 

encontrados foram de 1,0 µg g-1 para flúor e de 0,1 µg g-1 para bromo e iodo. 

Como pode ser observado, a piroidrólise pode representar uma alte

frente às limitações de outras técnicas de preparo de amostra, pois ela reúne 

diversas vantagens. As condições de alta temperatura e a presença de vapor d’água 

podem proporcionar a liberação de elementos como flúor, bromo, iodo e cloro na 

forma de seus respectivos ácidos de muitos materiais, separação dos interferentes e 
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determinação posterior por um método analítico apropriado de uma maneira rápida e 

relativamente livre de perdas do analito e/ou contaminações. 

 
3.1.2 Outros métodos de decomposição 
A maioria dos métodos propostos para a decomposição de amostras para 

posterior determinação de flúor, bromo e iodo está baseada na piroidrólise (descrita 

em 2.1.1), fusão alcalina, combustão em bomba calorimétrica, aquecimento indutivo 

em forno, extração em meio básico, dentre outros.24

Em geral, a fusão é empregada para a decomposição de substâncias que são 

insolúveis em ácidos. Novas fases são obtidas durante a fusão, que são mais 

facilmente solúveis em ácidos que a fase original. O mecanismo de reação que 

ocorre é muito similar ao da dissolução de sólidos em líquidos. A razão de 

decomposição depende da área de superfície da substância a ser dissolvida. O 

processo é também afetado pelo caráter químico do solvente e as propriedades das 

substâncias a serem decompostas.24

As reações de fusão podem ser divididas em dois grupos:24

1. Reações ácido-base 

a) fusão alcalina (com carbonatos, boratos e hidróxidos) e 

b) fusão ácida (com dissulfatos, fluoretos e óxidos de boro) 

2. Reações de oxidação-redução 

a) fusão oxidativa (agentes de fusão alcalina + oxidantes, peróxidos) e 

b) fusão redutiva (agentes de fusão alcalina + redutores) 

Técnicas de fusão têm sido comumente usadas para a determinação de flúor 

em materiais geológicos. Entre os fundentes mais empregados no preparo de 

amostra para a determinação de F estão o hidróxido de sódio, peróxido de sódio e 

carbonatos alcalinos. Em alguns casos, estes fundentes são usados em combinação 

com óxido de magnésio ou zinco, cuja função é a de evitar perdas do analito por 

volatilização.39

 Blackwell12 utilizou a fusão alcalina com peróxido de sódio para decompor 

rochas e determinar bromo por IC. Uma alíquota de amostra de rocha foi transferida 

para cadinho de Zr e adicionada solução de hidróxido de sódio 1 mol L-1. A mistura 

foi evaporada e seca a 125 ºC. Após a adição de peróxido de sódio, a mistura foi 

fundida. Os valores obtidos foram concordantes com os valores de materiais de 
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referência certificados, além do que, foram obtidas razoáveis recuperações e 

precisão nos testes de recuperação para ambos os elementos. 

Um método de fusão de alimentos para posterior determinação de iodo foi 

utilizado por Mahesh e colaboradores13 e por Yao e colaboradores,40 onde 

primeiramente a amostra foi fundida com KOH e depois com ZnSO4 para completa 

eliminação da matéria orgânica. Resultados exatos e precisos foram obtidos e o 

método provou ser eficiente também para a decomposição de amostras como soro 

sanguíneo, urina e outros materiais biológicos. 

 Kirschenbaum41 determinou flúor em carvão decomposto por fusão alcalina. 

As amostras foram fundidas com hidróxido de sódio e o produto resultante foi 

solubilizado com água destilada. Essa solução foi diluída com citrato de amônio para 

resultar em uma solução final com pH na faixa de 5,5 a 7,0. A concentração de flúor 

foi, então, determinada por ISE. O LD foi estimado em 20 mg g-1 de flúor em 250 mg 

de amostra. 

Wood e colaboradores42 utilizaram óxido de zinco para avaliar as perdas de 

analito durante o processo de fusão, juntamente com carbonato de lítio e tetraborato 

de lítio como fundentes. Os resultados obtidos com o uso de óxido de zinco foram 

comparados com àqueles obtidos sem a sua presença. Foram observadas melhores 

recuperações do analito no primeiro caso. Os experimentos indicaram que tanto o 

óxido de zinco como o carbonato de lítio eram necessários para prevenir perdas de 

flúor durante a fusão.  

A fusão, como método de preparo de amostra, foi utilizada em diversos outros 

trabalhos43,44,45,46 para a determinação de flúor, bromo e iodo em diferentes 

amostras. O maior inconveniente deste método, é que ele requer muito cuidado para 

que não ocorram perdas do analito por volatilização, ou contaminações durante a 

fusão e, geralmente, é bastante demorado.  

Bettinelli10 propôs um método rápido para a determinação de flúor em 

materiais inorgânicos. O procedimento foi baseado na combustão da amostra em um 

forno induzido a alta freqüência, recolhimento do flúor liberado em solução alcalina e 

posterior determinação por ISE. Pelo método proposto, o tempo de análise é 

reduzido a poucos minutos, comparado com algumas horas requeridas pelo método 

de fusão.  

Thomas e Gluskoter47 utilizaram os métodos de decomposição em bomba de 

combustão (alta pressão e temperatura) e fusão alcalina, para avaliar a recuperação 
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de flúor em amostras de carvão. A combustão em bomba envolveu a mistura da 

amostra de carvão com ácido benzóico, pressurização com oxigênio e posterior 

combustão da amostra. Para a absorção do analito foi utilizada uma solução de 

hidróxido de sódio, a qual foi colocada na bomba de combustão antes do processo 

de queima da amostra. A solução resultante foi recolhida em um béquer e o pH foi 

ajustado para 5,0 - 5,2. A concentração de flúor foi determinada por ISE na presença 

de citrato para contornar possíveis interferências. Para a decomposição por fusão, o 

carvão foi misturado com um excesso de carbonato de sódio e a mistura aquecida a, 

aproximadamente, 475 ºC por 24 horas, seguida por fusão da mistura a 1000 ºC. O 

conteúdo fundido foi solubilizado com água quente e a solução resultante tratada do 

mesmo modo que a solução obtida mediante o método de combustão. Os resultados 

obtidos por ambos os métodos foram concordantes, demonstrando que ambos 

poderiam ser utilizados. Sendo assim, ficou comprovado que perdas de flúor pelo 

método de decomposição em bomba de combustão, devido à queima incompleta ou 

perda por volatilização durante a despressurização, não ocorrem.  

 Doolan48 comparou a piroidrólise com métodos baseados em fusão e 

combustão em bomba para a determinação de flúor em carvão. Foi evidenciado que 

a piroidrólise é mais rápida e mais barata, levando a resultados mais precisos e 

exatos do que os outros métodos comumente usados para análise de carvão.  

Para a determinação de iodo, a decomposição é uma das etapas mais críticas 

da análise, pois o iodo é muito volátil. Desta forma, o iodo deve ser transformado em 

uma forma química não volátil (I- ou IO3
-) para evitar perdas durante a decomposição 

da matriz ou separação da mesma. Observam-se algumas vantagens quando se 

utilizam condições alcalinas durante o processo de decomposição ou determinação 

do iodo, em comparação com água ou meio ácido. Quando se usam soluções 

ácidas, o iodeto pode ser oxidado a uma forma volátil, diferentemente dos iodatos, 

que são estáveis tanto em meio ácido quanto em meio básico. Em soluções 

alcalinas, ambos (iodeto e iodato) são estáveis e podem ser facilmente 

determinados. Sais de iodato, que é a forma como o iodo é utilizado nos alimentos, 

são solúveis em meio alcalino, sendo então, facilmente extraídos quando presentes 

na amostra. Entre as bases, o hidróxido de tetrametilamônio (TMAH) é um reagente 

efetivo para a solubilização de muitos materiais, principalmente biológicos. Em 

temperatura elevada (acima de 90 ºC), ocorrerá a hidrólise do TMAH, tornando a 

solubilização da amostra mais efetiva. O TMAH a 25% (m/v) é efetivo para a 
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extração do iodo presente na forma de iodato. A eficiência da extração depende da 

matriz da amostra, do tempo de reação, da quantidade de amostra, dentre outros, 

sendo que todos podem levar a variações nos resultados e recuperações 

incompletas do analito.11

Niedobová49 utilizou TMAH para decompor algas, pois quando a 

decomposição foi feita em meio ácido, observou-se a formação de espécies voláteis 

de iodo, na forma de I2 e HI, que podem ser perdidas facilmente. Quando TMAH foi 

utilizado, a precisão para iodo foi melhor e nenhuma perda foi observada. 

 
3.2 Técnicas de determinação de flúor, bromo e iodo  
 A determinação de flúor, bromo e iodo é de grande importância para o 

controle de qualidade de vários tipos de materiais. Uma das dificuldades na 

determinação desses elementos é a escolha apropriada da técnica de medição, 

principalmente devido a problemas relacionados com a volatilidade, efeito de 

memória e baixa sensibilidade. A seguir, estão descritas algumas das principais 

técnicas de determinação desses elementos. 

 

3.2.1 Determinação de flúor por eletrodo íon-seletivo  
Até o desenvolvimento do ISE, a determinação de flúor, principalmente em 

níveis de mg L-1, era praticamente impossível, a não ser que fosse usado um método 

de pré-concentração. Dentre os problemas associados com a determinação do 

elemento estão a reação do flúor com os materiais de vidro e a alta solubilidade de 

quase todos os fluoretos, dificultando assim a utilização de métodos gravimétricos, 

além da possibilidade de formação de complexos solúveis com íons de ferro, 

alumínio e alguns outros cátions em solução. Entretanto, com o advento do ISE, a 

determinação de flúor tornou-se possível e confiável em níveis de concentrações 

muito baixos (10-5 a 10-6 mol L-1). Em muitos casos, com o ISE, é possível 

determinar o flúor sem que seja necessária uma separação prévia do analito da 

amostra, ou outro tratamento prévio. De maneira geral, a determinação é feita em 

solução com pH controlado pelo uso de tampão e adição de algum complexante 

para minimizar problemas de interferências provenientes das reações de formação 

de complexos entre o flúor e os cátions, como o Al3+ e Fe3+, diminuindo a quantidade 

de fluoreto disponível para detecção pelo eletrodo, já que o método está baseado na 

mudança do potencial (ΔE) resultante da atividade do fluoreto em solução.47
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Fora da faixa ideal de pH (5 - 7) ocorrem os seguintes efeitos:47 

1) em pH maior do que 7,0 o íon hidroxil interfere e um potencial menor é 

obtido, resultando em valores maiores de concentração de flúor determinada. O íon 

bicarbonato também pode interferir nesse caso, se estiver presente em 

concentrações 1000 vezes maior do que a do íon fluoreto. 

2) em pH menor do que 5,0 o íon hidrônio forma complexos com o flúor, como 

o HF2
-, resultando em um aumento do potencial medido e, consequentemente 

levando a resultados menores para a concentração de flúor determinada. 

Assim sendo, apesar do ISE ser uma técnica simples de ser implementada e 

relativamente livre de interferências, cuidados devem ser tomados para obter 

resultados exatos. 

Thomas e Gluskoter47 determinaram flúor por ISE em carvão, após 

decomposição em bomba de combustão e por fusão alcalina. Avaliaram o efeito do 

pH na determinação do fluoreto, sendo constatado que os resultados obtidos em pH 

7,2 foram de 10 a 20% superiores aos obtidos em pH 6,2 (dentro da faixa ideal). Em 

pH próximo a 5,0 os resultados de F foram muito menores. Assim sendo, após a 

decomposição da amostra, foi necessário ajustar o pH a 6,2 com uma solução 

tampão.  

Osheim e Rasmusson50 determinaram flúor por ISE em amostras de urina 

bovina. A urina foi tamponada e comparada com padrões de concentrações 

conhecidas de fluoreto. O método provou ser aplicável a amostras com 

concentrações de flúor na faixa de 2 a 40 mg L-1, sem a necessidade de diluir a 

amostra. Normalmente, na urina as concentrações de fluoreto são inferiores a 10 mg 

L-1, sendo que concentrações maiores indicam fluorose no gado. 

Malde e colaboradores44 avaliaram o efeito do tempo de armazenamento de 

soluções contendo flúor. Essas soluções foram preparadas a partir da fusão alcalina 

de alimentos e a concentração de flúor foi determinada semanalmente, por 8 

semanas consecutivas. Os resultados mostraram que as concentrações de flúor 

variaram muito pouco e não houveram tendências de acréscimo ou decréscimo da 

concentração do elemento nesse período, podendo então, a solução ser 

armazenada para posterior determinação de flúor. 

 Diversos trabalhos tratam da determinação de flúor por ISE após 

decomposição da amostra por diferentes métodos, entre eles a 
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piroidrólise,28,29,37,51,52,53 a fusão alcalina42,44,47, entre outras de uso menos 

comum.10,43,50,54,55,56,57 

 
3.2.2 Determinação de bromo e iodo por espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado  
 A técnica de espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS), possibilita a quantificação de uma série de elementos. Ela 

oferece algumas vantagens em relação a outras técnicas espectroscópicas 

incluindo, melhores limites de detecção, que para alguns elementos são três ordens 

de magnitude melhores, espectros consideravelmente simples (a quantidade de 

sinais é decorrente da composição isotópica do elemento, sendo que somente 

alguns elementos possuem até 10 isótopos) e a possibilidade de medir razões 

isotópicas.58 Além disso, possui boa capacidade multielementar, boa precisão e 

exatidão e o consumo de amostra é baixo.59

Na Fig. 6 está mostrado um esquema de um ICP-MS convencional, tendo um 

quadrupolo como separador de íons.60 Um ICP-MS é composto basicamente por um 

sistema de introdução de amostra, plasma (ICP), interface, espectrômetro de massa 

e detector. A amostra deve ser introduzida no plasma de tal forma que seja fácil a 

ionização dos elementos. Para isso, existem vários sistemas, cuja utilização 

depende do estado da amostra: solução, suspensão ou sólido. A amostra na forma 

líquida é o modo mais comum de sua introdução no plasma e os nebulizadores mais 

utilizados são os que operam com o princípio pneumático ou ultrassônico.61 As 

espécies são transportadas do plasma para dentro do espectrômetro de massa por 

redução de pressão e por focalização dos íons positivos pela aplicação de diferença 

de potencial. O espectrômetro de massa seleciona os íons de acordo com a razão 

massa/carga (m/z) sendo que os mesmos atingem o detector de forma seqüencial, 

cujo espectro de massa dos íons pode ser registrado e usado para quantificação.58
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Figura 6. Esquema dos componentes de um ICP-MS. [Adaptado de Dressler60] 
 

Entre os elementos possíveis de determinar por ICP-MS estão os halogênios 

(cloro, bromo e iodo), para os quais são obtidos bons limites de detecção e boa 

seletividade. 

Em trabalho desenvolvido por Schnetger e Muramatsu,62 bromo e iodo foram 

determinados por ICP-MS após a decomposição da amostras biológicas e 

geológicas por piroidrólise. Os analitos foram separados da matriz, coletados em 

uma solução absorvedora de Na2SO3 50 mg L-1 e posteriormente determinados. Os 

resultados obtidos foram concordantes aos dos materiais de referência certificados, 

sendo que o método possui baixos LD, na ordem de 60 ng g-1 para bromo e de 6 ng 

g-1 para iodo.  

Yan e colaboradores63 determinaram bromo e iodo por ETV-ICP-MS 

(vaporização eletrotérmica combinado com ICP-MS). Comparado com a nebulização 

pneumática, o ETV, além de aumentar a eficiência de transporte da amostra, pode 

levar a algumas vantagens como, menor consumo de amostra (alguns µL), o 

solvente pode ser removido antes da introdução do analito no plasma, reduzindo 

interferências de íons poliatômicos, o analito pode ser introduzido no plasma como 

um aerossol seco e concentrado, obtendo-se um sinal mais intenso, levando a 

menores LD. Os resultados obtidos por esses autores, comprovaram a eficiência do 

ETV como sistema de introdução de amostra em ICP-MS para a determinação de 

halogênios. 
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Gélinas e colaboradores64 determinaram iodo por ICP-MS em suplementos 

alimentares e amostras biológicas após a sua decomposição em sistema Trace-O-

Mat®, onde ocorre a combustão da amostra sob fluxo de oxigênio. A absorção dos 

produtos da combustão foi feita em uma solução 5% de amina terciária (em pH 8), 

para evitar perdas de iodo. Foi observado que a utilização de uma solução alcalina 

de amina terciária, melhora os resultados obtidos para iodo, principalmente devido a 

dois fatores: um deles relacionado à presença de matéria orgânica, que resulta no 

aumento da sensibilidade de elementos que têm seu primeiro potencial de ionização 

alto (como o As, Se, Hg, I, Zn e Be), enquanto que o outro fator está relacionado 

com a ação da solução alcalina, que estabiliza melhor o iodo na solução aquosa. 

Bettinelli e colaboradores38 utilizaram a piroidrólise empregando um tubo de 

quartzo para a decomposição de carvão e posterior determinação de bromo e iodo. 

O condensado foi recolhido em uma solução absorvedora contendo Na2CO3 1,8 

mmol L-1 / NaHCO3 1,7 mmol L-1 e a determinação de bromo e iodo foi feita por IC e 

por ICP-MS. Os resultados obtidos pelas técnicas de determinação utilizadas, 

mostraram uma boa concordância entre si. 

 No caso de amostras sólidas, existem também métodos de análise direta que 

não conduzem a perdas de analito nem a riscos de contaminação. Como exemplo, 

cita-se a ablação com laser (LA) acoplada ao ICP-MS (LA-ICP-MS), que foi utilizado 

por Boulyga e Heumann65 para a determinação de bromo e iodo em rochas e 

sedimentos. Esta técnica simplifica a análise e evita erros associados com o preparo 

da amostra. Ela pode ser utilizada, especialmente, no caso da determinação de 

halogênios, quando produtos voláteis são formados durante o tratamento da amostra 

com ácidos, ou quando existe alto risco de contaminação, como é o caso do cloro 

que tem alta abundância natural. Os LD obtidos com esta técnica foram 1,7 µg g-1 de 

bromo e 0,1 µg g-1 de iodo. 

Efeito de memória é um fenômeno que leva a erros na determinação por ICP-

MS quando determinam-se elementos voláteis. No caso do iodo, o efeito de 

memória é atribuído à volatilidade do HI e do I2 formados durante a decomposição 

da amostra com ácidos. Apesar da adição de agentes oxidantes durante a digestão, 

como NaOCl, K2Cr2O7 e H2O2, que reduzem o efeito de memória, esses reagentes 

não eliminam-o completamente. As espécies volatilizam da solução e são 

adsorvidas na superfície do nebulizador e na câmara de nebulização. Devido a isso, 

Al-Ammar e colaboradores66 propuseram a introdução de amônia gasosa 
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diretamente na câmara de nebulização, ou na solução da amostra na forma de 

hidróxido de amônio, onde observaram a completa eliminação do efeito de memória. 

Recuperações quantitativas de iodo foram obtidas em materiais de referência 

certificados. 

 
3.2.3 Outras técnicas de determinação de halogênios  
Além das técnicas de determinação citadas nos itens 3.2.1 (Determinação de 

flúor por eletrodo íon-seletivo) e 3.2.2 (Determinação de bromo e iodo por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado), outras técnicas 

podem ser utilizadas para determinar halogênios em diferentes materiais. Uma das 

primeiras técnicas utilizadas para a determinação de halogênios foi a titulação ácido-

base.56,57 Vários autores relatam o uso dessa técnica para a determinação de 

halogênios após decomposição da amostra por piroidrólise. A solução ácida 

recolhida é titulada com solução de hidróxido de sódio na presença de fenolftaleína 

como indicador do ponto final. 26,27,30,32,57,67,68,69 

Segundo Silverman e Bowen,67 a titulação ácido-base (com hidróxido de 

sódio) depende da conversão do flúor à ácido fluorídrico. Se outro elemento 

presente na amostra é convertido a ácido, o uso de outras técnicas de quantificação 

são necessárias.  

Outra forma de determinar os halogênios é pelo método espectrofotométrico.  

Cloranilato de tório é um reagente muito utilizado para a determinação 

espectrofotométrica de flúor porque os íons acetato, sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, 

cloreto, brometo, iodeto e tiossulfato não interferem. Fosfato e molibdato interferem 

somente se a concentração destes for igual ou maior à concentração de flúor 

presente na solução da amostra. O flúor reage com o cloranilato de tório para formar 

o fluorcloranilato insolúvel, liberando assim, o cloranilato solúvel. A absorvância do 

cloranilato liberado é proporcional à concentração de flúor na solução.31  

Das e colaboradores70 desenvolveram um método titulométrico para a 

determinação de flúor em compostos orgânicos. Ele envolve a combustão da 

amostra na presença de oxigênio em frasco Schöniger, absorção dos produtos da 

combustão em uma solução aquosa de nitrato de Ce(III) e glicerol, contendo 

hexametilenotetramina. A determinação de flúor foi feita por titulação com EDTA, 

com alaranjado de xileno e azul de metileno como indicadores. A solução foi mantida 

com pH na faixa de 5,5 a 6,5. Segundo os autores, a função do glicerol não é 
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compreendida, mas na sua ausência, resultados menores e irreprodutíveis foram 

obtidos. Este método se mostrou simples e rápido, com um erro absoluto inferior a 

0,3%. 

Outros autores também determinaram halogênios por métodos 

espectrofotométricos e obtiveram bons resultados. 10,34,44,71 

Mahesh13 e Rae72 determinaram iodo pela sua ação catalítica na redução de 

Ce(IV) a Ce(III) por As(III) em alimentos e materiais geológicos, respectivamente. O 

método é muito sensível e versátil, e ainda, é facilmente adaptado sem a 

necessidade do uso de equipamentos sofisticados, proporcionando boa exatidão dos 

resultados. 

Espécies aniônicas, como F-, Cl-, I-, Br-, NO3
-, SO4

2-, dentre outras, têm sido 

determinadas individualmente por diferentes técnicas. Com a disponibilidade da IC, 

muitas espécies aniônicas podem ser determinadas simultaneamente em uma única 

alíquota de amostra.73 Assim, após decomposição da amostra por piroidrólise, 

halogênios podem ser determinados por cromatografia iônica.36,48,62,38,74,75, 76

 Evans e colaboradores77 determinaram flúor em materiais biológicos por IC 

depois de decompor a amostra por piroidrólise. Com o método foi possível 

determinar o elemento em níveis de μg g-1. 

 Blackwell e colaboradores12 determinaram bromo em rochas por IC após 

decomposição da amostra por piroidrólise e fusão alcalina. Foram obtidos resultados 

na faixa de 3 a 4,5 µg g-1 de bromo e concordantes com os materiais de referência 

certificados. 

Van den Hoop e colaboradores78 compararam a eletroforese capilar (CE), a IC 

e o ISE para avaliar a concentração de F em água de chuva. A concentração de 

flúor medida por IC foi significantemente maior do que a medida por CE e ISE.  

 A espectrometria de absorção atômica (AAS), embora seja muito utilizada 

para a determinação de metais, é de aplicação restrita para elementos não-

metálicos, principalmente porque as linhas de ressonância desses elementos 

encontram-se na região VUV (ultravioleta no vácuo) do espectro eletromagnético. 

Assim sendo, parecia impossível determinar F por AAS, pois sua principal linha de 

ressonância encontra-se em 95 nm.79 Mas, Haraguchi e Fuwa80 observaram que o 

fluoreto de alumínio na chama ar-acetileno apresentava picos no espectro de 

absorção, em 227,5 nm. Tsunoda e colaboradores,82 em 1977, demonstraram que 

tanto a chama como o forno de grafite, podem ser usados para determinar flúor. 
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Posteriormente, em 1978 e em 1979, Tsunoda e colaboradores81,82 determinaram 

também cloro e bromo por absorção molecular de monohaletos de alumínio, AlCl e 

AlBr, em 261,4 nm e 279,0 nm, respectivamente. O procedimento proposto pelos 

autores é a formação de complexos de monohalogênio no forno de grafite e a 

posterior medida da absorvância dos mesmos. Teores na ordem de nanogramas de 

cloro e bromo puderam ser determinados. Após os trabalhos de Tsunoda e 

colaboradores, outros autores determinaram halogênios por espectrometria de 

absorção molecular, usando um forno de grafite para a vaporização do analito 

complexado, em diversas amostras.82,83,84,85,86

A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) é uma importante técnica de determinação de metais e não-metais em 

materiais orgânicos e inorgânicos. Dependendo do espectrômetro utilizado, baixas 

concentrações de bromo e iodo podem ser medidas por ICP OES.87  

Apesar de se conhecer o fato de que muitos elementos têm linhas de emissão 

proeminentes na faixa de 125 a 190 nm do espectro eletromagnético, este segmento 

do espectro, comumente descrito como região VUV, não tem sido muito utilizado. A 

razão é que, geralmente, existem dificuldades associadas com radiações nessa 

região, a principal delas é a absorção da radiação com comprimento de onda abaixo 

de 190 nm por oxigênio e/ou vapor d’água.88 Para eliminar esse problema, o sistema 

ótico do espectrômetro deve ser evacuado ou preenchido com um gás inerte, como 

nitrogênio ou argônio, a uma pressão levemente acima da atmosférica. Um fluxo 

contínuo de argônio passa por um filtro que remove o oxigênio, vapor d’água e 

outras espécies que podem absorver a radiação eletromagnética na região VUV.89 

 Niedobová e colaboradores49 determinaram iodo por ICP OES, monitorando 

as suas duas linhas de emissão mais sensíveis (178,218 nm e 182,980 nm), com o 

objetivo de avaliar a ocorrência de interferências espectrais. Observaram 

interferências relacionadas à presença de carbono, em ambas as linhas do iodo. 

Mas, a principal interferência espectral na linha de emissão mais sensível do iodo 

(178,218 nm), é ocasionada pelo fósforo. Assim sendo, nesse trabalho, os autores 

optaram pela utilização da linha de emissão de 182,980 nm, sendo que as 

interferências espectrais existentes foram assim contornadas. 

Outros trabalhos envolvendo a determinação de halogênios por ICP OES 

foram feitos, com o uso de diferentes técnicas de preparo de amostra, sendo obtidos 
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bons resultados (baixos limites de detecção e de quantificação e baixos 

RSD).89,90,91,92  

Além de todas as técnicas de determinação destacadas acima, outras ainda 

podem ser utilizadas para determinação de não metais, como por exemplo, a análise 

por ativação neutrônica (NAA),28,29 a fluorescência de raio-X (XRF),93 polarografia,46 

CE,78 dentre outras. Entretanto, não serão discutidas nesta revisão. 

 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Instrumentação 
 O método empregado neste trabalho para a decomposição das amostras de 

suplemento mineral foi a piroidrólise, utilizando o sistema proposto por Dressler e 

colaboradores37 (Fig. 4), com modificações. Na Fig. 7 podem ser vistos detalhes do 

sistema utilizado no presente trabalho. 

 

 

Figura 7 - Sistema usado para decomposição de amostra de suplemento mineral por 

piroidrólise. 1: bomba propulsora de ar; 2: fluxômetro (0,1 – 1,0 L min-1); 3: frasco de 

Erlenmeyer; 4: resistência elétrica; 5a: frasco para reter gotas de água; 5b: conector; 6: 

adaptador (L = 2 cm, i.d. = 0,3 cm); 7: reator de quartzo (L = 15 cm, i.d. = 2 cm); 8: 

plataforma de quartzo; 9: condensador em polipropileno; 10: banho de gelo; 11: saída do 

condensado (tubo de polipropileno); 12: conectores em polipropileno; 13: elevador 

mecânico; 14: bico de Mecker. 7a: Sistema usado para a decomposição da amostra por 

piroidrólise para a determinação de flúor utilizando um frasco de polipropileno (15 mL) para 

coleta da amostra. 7b - Sistema usado para a decomposição da amostra por piroidrólise 

para a determinação de bromo e iodo utilizando dois frascos de polipropileno (15 mL) 

contendo solução absorvedora Na2CO3/NaHCO3 unidas por um conector em polipropileno. 

[Adaptado de Dressler e colaboradores37] 
 

 As determinações de flúor foram feitas potenciometricamente, com 

potenciômetro  da  marca  Hanna  Instruments  (www.hannainst.com)  equipado com  
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eletrodo íon seletivo para fluoreto da marca Orion Instruments 

(www.thermo.com/com/cda/products) modelo 9609BN e sensor de temperatura.

 As determinações de bromo e iodo foram feitas pela técnica de ICP-MS, 

espectrômetro modelo ELAN® DRC II, Axial Field Tecnology, Perkin Elmer SCIEX 

(www.perkinelmer.com), equipado com nebulizador concêntrico tipo Meinhard® e 

câmara de nebulização tipo ciclônica. A vazão do gás nebulizador foi de 1,1 L min-1, 

do gás auxiliar de 1,2 L min-1 e do gás principal de 15 L min-1. A potência do plasma 

foi 1300 W. A taxa de aspiração da amostra foi 1,0 mL min-1. Estas condições foram 

estabelecidas ajustando-se o instrumento de forma a obter-se a máxima 

sensibilidade de íons M+ (monitorada pelo 115In) e mínima de óxido (monitorada pela 

razão entre LaO+ e La+) e íons M2+ (monitorado pela razão entre Ba++ e Ba+). Todas 

as determinações foram feitas empregando-se o modo “Auto Lens” (ajuste 

automático do potencial da lente iônica) e usando o 127I, 79Br e 81Br.   

 A temperatura no interior do tubo reator da piroidrólise foi medida com auxílio 

de um Termopar tipo K de marca Novus (www.novus.com.br). 

 Para execução deste trabalho, também foram utilizados outros equipamentos, 

como balança analítica com resolução de 0,001 g, da marca Marte Balanças e 

Equipamentos (www.martebal.com.br), mufla da marca Heraeus 

(www.heraeus.com.br) e material de laboratório em geral (vidraria e frascos de 

plástico). 

 

4.2 Reagentes 

 Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. Para o preparo de 

todas as soluções, utilizou-se água previamente destilada e deionizada em sistema 

de troca iônica (Milli-Q®, Millipore, www.millipore.com) com condutividade inferior a 

18 MΩ cm. 

 O pentóxido de vanádio (V2O5), usado como acelerador na piroidrólise, foi 

preparado a partir do aquecimento de vanadato de amônio (NH4VO3) (Merck, 

www.merck.com.br), em temperatura entre 500 e 550ºC até obter-se um produto de 

coloração vermelho-escura permanente (por cerca de 4 h).25  

 Para o preparo do tampão de ajuste da força iônica total (TAFIT), utilizado na 

determinação de flúor, foram dissolvidos exatamente, cerca de 58 g de cloreto de 

sódio (Merck), 4 g do sal do ácido 1,2-cicloexilenodiaminotetraacético (CDTA) e 
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adicionados 57 mL de ácido acético (Merck). A mistura final foi diluída a 500 mL com 

água. Depois de homogeneizar a solução, o pH foi ajustado entre 5,2 e 5,5 com uma 

solução de hidróxido de sódio a 20% (m/v) (Merck) e finalmente o volume foi 

completado a 1000 mL com água. 

 Para a determinação de flúor, foi preparada uma solução estoque de 1000 mg 

L-1 de flúor a partir de uma ampola Titrisol® (Merck) de NaF. A partir da diluição 

dessa solução em água, foram preparadas as soluções para a obtenção da curva de 

calibração, na faixa de 0,25 a 10,0 mg L-1. Para a determinação do flúor por ISE, 

foram misturados volumes iguais das soluções de calibração, ou amostra, e de 

tampão TAFIT.  

 As soluções estoques de 5000 mg L-1 de bromo e iodo para a determinação 

foram preparadas a partir de brometo de potássio (Merck) e de iodato de potássio 

(Merck). As soluções de calibração do ICP-MS foram preparadas a partir da diluição 

da solução estoque, ambas em meio Na2CO3/NaHCO3 50 mmol L-1. 

 Foi preparada uma solução estoque de Na2CO3/NaHCO3 100 mmol L-1. Para 

o preparo dessa solução, foram pesados, exatamente 10,6 g de Na2CO3 (Merck) e 

8,4 g de NaHCO3 (Merck) e o volume completado a 1000 mL com água. Esta 

solução, após diluição apropriada com água foi utilizada para absorver os analitos 

durante a decomposição da amostra por piroidrólise, bem como para o preparo das 

soluções de calibração de bromo e iodo.  

 A solução de TMAH (hidróxido de tetrametilamônio) 10% foi preparada pela 

diluição em água de uma solução de TMAH 25% (v/v) (Merck). A solução de NH4OH 

10% (v/v) foi preparada a partir da diluição em água de uma solução de NH4OH 24% 

(Merck). 

  
4.3 Amostras 
 Neste trabalho foram analisadas quatro amostras comerciais de suplemento 

mineral bovino, à base de fosfato, as quais serão denominadas de A, B, C e D. As 

composições das amostras, segundo os fabricantes, estão demonstradas na Tabela 

1. 

   Esses suplementos são comercializados em forma de pó ou grânulos. 

Inicialmente foi feita a homogeneização do conteúdo, de forma a obter-se uma 

subamostra representativa. Posteriormente, estas subamostras foram cominuídas 
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em gral de ágata produzindo partículas com diâmetro inferior a 100 µm, 

proporcionando assim, maior homogeneidade.  

 
Tabela 1 - Composição dos suplementos minerais utilizados neste trabalho 

Amostra Composição 

A 

 
Fosfato bicálcico, calcário calcítico e dolomítico, iodato de cálcio, 
selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, cloreto de sódio, 
enxofre ventilado - flor de enxofre, sulfato de ferro, óxido de zinco, 
sulfato de manganês e fluoreto de sódio 
 

B 

 
Fosfato bicálcico, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, 
sulfato de cobre, cloreto de sódio, enxofre ventilado - flor de enxofre, 
sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de manganês, fluoreto de sódio e 
veículo QSP 
 

C 

 
Fosfato bicálcico, calcário calcítico, iodato de cálcio, selenito de sódio, 
sulfato de cobalto, sulfato de cobre, cloreto de sódio, enxofre ventilado -
flor de enxofre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de 
magnésio, fluoreto de sódio e aditivo palatabilizante 
 

D 

 
Carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, iodato de cálcio, selenito de 
sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, cloreto de sódio, enxofre 
ventilado - flor de enxofre, sulfato de ferro, óxido de magnésio, óxido de 
zinco, sulfato de manganês e fluoreto de sódio 

 
 

 

4.4 Desenvolvimento do método de decomposição da amostra 
 Tendo-se em vista que as amostras analisadas tinham composição 

semelhante, optou-se por utilizar a amostra A para a otimização dos parâmetros do 

sistema de decomposição de amostra por piroidrólise. Segundo informações do 

fabricante, as concentrações máximas de flúor e iodo na amostra são 757 mg kg-1 e 

40 mg kg-1, respectivamente. A concentração de bromo não foi informada pelo 

fabricante. O procedimento de decomposição foi adaptado de Dressler e 

colaboradores38 e posteriormente otimizado para a amostra em estudo. 

 Para proceder ao processo de piroidrólise, quantidades exatas de amostra, na 

faixa de 30 mg a 60 mg, foram transferidas para a plataforma de quartzo, juntamente 
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com o acelerador V2O5. Antes de cada pesagem, a plataforma foi descontaminada 

através de aquecimento na chama do queimador de Mecker. A plataforma, contendo 

a amostra e o acelerador previamente misturados, foi introduzida no reator (tubo de 

quartzo) e, após conectado o sistema de geração de vapor d’água, o reator foi 

gradualmente aquecido até alcançar-se a temperatura máxima, em torno de 1200 oC 

(medida com auxílio de um termopar) no interior do tubo. A temperatura foi 

aumentada gradativamente para evitar a projeção e perda da amostra, até a 

temperatura máxima fornecida pela chama produzida no queimador de Mecker. 

Conforme o esquema mostrado na Fig. 7, o vapor d’água gerado no frasco de 

Erlenmeyer é conduzido através do sistema com o auxílio de ar atmosférico 

pressurizado através de uma pequena bomba, cujo fluxo foi controlado com o auxílio 

de um fluxômetro. O vapor d’água contendo os analitos foi condensado e coletado 

nos frascos de polipropileno. O tempo de decomposição da amostra foi de 10 min, 

tempo necessário para se coletar aproximadamente 10 mL de condensado. Entre a 

decomposição das amostras, o sistema foi descontaminado, passando-se por ele 

vapor d’água e aquecendo-se o reator de quartzo nas mesmas condições de 

aquecimento utilizadas para a decomposição da amostra durante, 

aproximadamente, 5 min.  

 Todos os parâmetros do método de decomposição foram conduzidos para 

proporcionar a decomposição da amostra e total liberação do analito, como pode ser 

visto nos itens seguintes do trabalho. 

 
 4.4.1 Decomposição da amostra para a determinação de flúor  
 Como pode ser visto na Fig. 7a, foi adaptado um frasco de polipropileno 

graduado com capacidade para 15 mL, para coletar o condensado para posterior 

determinação de flúor. Cerca de 10 mL de condensado foram recolhidos, em um 

tempo de 10 min, utilizando uma vazão de ar de, aproximadamente, 200 mL min-1. 

Os brancos foram obtidos mediante o mesmo procedimento de piroidrólise, usando-

se o acelerador V2O5 na plataforma de quartzo. 

 

 4.4.2 Decomposição da amostra para a determinação de bromo e iodo 
 Como pode ser observado na Fig. 7b, foram utilizados dois frascos de 

polipropileno para coletar o condensado, os quais continham solução absorvedora, 

sendo que 5 mL de solução absorvedora foram adicionados no primeiro frasco e 3 
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mL no segundo. Os frascos foram conectados entre si com o auxílio de um tubo de 

polipropileno. Os brancos foram obtidos mediante o mesmo procedimento descrito 

no ítem 4.4.1 (Decomposição da amostra para a determinação de flúor). 

 

4.4.3 Escolha da solução absorvedora e de sua concentração 
 Verificou-se previamente que as recuperações de bromo e iodo não eram 

quantitativas quando o vapor d’água era somente condensado, então devido a 

resultados encontrados na literatura, foi avaliado o uso de uma solução absorvedora 

alcalina para absorver estes analitos. 

  Foram testados hidróxido de tetrametilamônio (TMAH), hidróxido de amônio e 

a mistura carbonato/bicarbonato de sódio (Na2CO3/NaHCO3) como soluções 

absorvedoras. Foi avaliada, também, a influência da solução de Na2CO3/NaHCO3 na 

faixa de 0; 5; 10; 15; 20; 30; 40 e 50 mmol L-1. A proporção amostra + acelerador foi 

mantida em 1 + 3, a vazão do gás de arraste em 300 mL min-1 e o tempo de 

decomposição em 10 min.  
 

4.4.4 Avaliação da quantidade de acelerador 
 Para avaliar a influência do acelerador V2O5 na liberação quantitativa dos 

analitos da matriz da amostra, fixou-se a quantidade da amostra A em 50 mg, devido 

ao tamanho da plataforma e às concentrações dos analitos, e variou-se a 

quantidade de acelerador, como pode ser visto na Tabela 1.  
 

Tabela 2 - Proporções de amostra e acelerador investigados para a decomposição  

da amostra de suplemento mineral por piroidrólise. 

Proporção amostra + acelerador Amostra A (mg) V2O5 (mg) 

1 + 0 50 0 

1 + 1 50 50 

1 + 2 50 100 

1 + 3 50 150 

1 + 4 50 200 

1 + 5 50 250 

1 + 6 50 300 

1 + 7 50 350 
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Neste teste, a vazão do gás de arraste foi fixada em 300 mL min-1 e o tempo 

de decomposição da amostra em 10 min, suficientes para coletar, aproximadamente, 

10 mL de solução contendo o analito.  

  
4.4.5 Avaliação da vazão do gás de arraste 

 A influência da vazão do gás de arraste (ar atmosférico) na recuperação dos 

analitos foi avaliada na faixa de 100 a 1000 mL min-1. Para tal, a proporção amostra 

+ acelerador foi fixada em 1 + 5, e o tempo de decomposição em 10 min. 

 

 4.4.6 Avaliação do tempo de decomposição 
 Os tempos de 2,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5 e 15 min foram avaliados. Para isso, a 

proporção amostra + acelerador foi fixada em 1 + 5, a vazão do gás de arraste do 

vapor d’água em 200 mL min-1 e o tempo de decomposição em 10 min. 

  

 

4.5 Determinação de flúor, bromo e iodo 
  

 4.5.1 Determinação de flúor 
 Depois da decomposição da amostra por piroidrólise e obtenção de 10 mL de 

condensado contendo o analito, o flúor foi determinado por potenciometria direta 

com ISE. A curva analítica foi obtida com soluções contendo 0,25; 0,50; 1,00; 2,50; 5 

e 10 mg L-1 de flúor. Para tal, transferiram-se 5 mL de cada solução para um béquer 

de polietileno e adicionados 5 mL de solução TAFIT. O mesmo procedimento foi 

seguido para as amostras. As leituras (em mV) foram realizadas após a 

estabilização do potencial do eletrodo. A concentração do flúor foi determinada 

utilizando-se o método de calibração externa, o qual requer a medição de um 

conjunto de soluções de referência de concentrações conhecidas dos analitos de 

interesse, e a concentração de flúor na amostra é determinada a partir da curva das 

soluções de referências. 

 

4.5.2 Determinação de bromo e iodo  
 Bromo e iodo foram determinados por ICP-MS, após decomposição da 

amostra por piroidrólise. Como foram utilizados dois frascos coletores contendo 

solução absorvedora, considerando-se que ambos tenham retido os analitos, as 
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soluções foram misturadas em um mesmo frasco e o volume aferido a 15 mL com 

água. As curvas analíticas foram obtidas com soluções mistas de 12,5; 25; 50; 100 e 

200  µg L-1 de Br e I, em meio Na2CO3/NaHCO3. Entre as leituras, o sistema de 

introdução da amostra no plasma foi lavado inicialmente com água e depois com 

uma solução levemente alcalina em meio Na2CO3/NaHCO3, objetivando-se a 

redução de possível efeito de memória. 

 As soluções das amostras, obtidas no processo de piroidrólise, foram diluídas 

de acordo com a faixa de concentração da curva de calibração (geralmente 10 

vezes). 

 

 4.5.3 Verificação da necessidade do uso do segundo frasco coletor 
 Para se avaliar a necessidade do uso do segundo frasco, contendo solução 

absorvedora, foram realizadas determinações de bromo e iodo na solução de cada 

frasco separadamente.  

 

4.6 Validação da metodologia e determinação de flúor, bromo e iodo em 
suplemento mineral 
 A metodologia proposta foi validada através de teste de recuperação dos 

analitos e material de referência certificado.  

 Para o teste de recuperação dos analitos, após pesagem e mistura da 

amostra com o acelerador na plataforma de quartzo, flúor, bromo e iodo foram 

adicionados na forma de solução, separadamente. A recuperação do flúor foi 

avaliada pela adição de 100 μL de solução estoque contendo 1000 mg L-1 de flúor, 

de modo a somar-se 10 mg L-1 de flúor após a decomposição. A recuperação do 

bromo foi avaliada pela adição de 30 μL de solução contendo 50 mg L-1 de bromo, 

de modo a somar-se 100 µg L-1 de bromo após a decomposição. Já a adição do iodo 

variou em cada amostra, sendo que nas amostras A e C foram adicionados 30 μL de 

solução contendo 25 mg L-1 de iodo, de modo a somar-se 50 µg L-1 de iodo após a 

decomposição; à amostra B, 60 μL dessa solução, de modo a somar-se 100 µg L-1 

de iodo após a decomposição. À amostra D, foram adicionados 45 μL de solução 

contendo 50 mg L-1 de iodo, de modo a somar-se 150 µg L-1 de iodo após a 

decomposição.  
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 Os materiais de referência certificados utilizados foram rocha fosfática (IPT-

18, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo) e Montana Soil (SRM 2711, 

do National Institute of Standards and Technology – NIST, USA). Foram usados 

estes materiais certificados, uma vez que não havia materiais com composição 

semelhante às amostras. 

 Salienta-se que as decomposições foram feitas separadamente, uma para 

posterior determinação do flúor e outra para posterior determinação de bromo e 

iodo, conforme descrito no item 4.1 (Instrumentação) e Fig. 7. 

  



5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
5.1 Otimização do sistema para a piroidrólise 

As variáveis do sistema que mais influenciam no processo de piroidrólise 

foram avaliadas com o objetivo de garantir completa separação do analito da matriz 

e para se obter resultados exatos e precisos. Dentre as variáveis investigadas estão 

a vazão do gás de arraste (ar atmosférico), a proporção amostra + acelerador, o 

tempo de aquecimento do reator e o uso de solução absorvedora do condensado 

(para bromo e iodo). Em todos os experimentos foram realizados testes de 

recuperação do analito, com a amostra A, conforme já mencionado no item 4.6 

(Validação da metodologia e determinação de flúor, bromo e iodo em suplemento 

mineral). 

 
 5.1.1 Avaliação da recuperação dos analitos sem uso de solução 
absorvedora 
 Inicialmente, as amostras foram decompostas e o condensado recolhido, sem 

solução absorvedora. A proporção amostra + acelerador utilizada foi de 1 + 3, a 

vazão de ar mantida em aproximadamente 300 mL min-1 e o tempo de 

decomposição em 10 min. A adição do analito em solução foi feita diretamente na 

mistura amostra + acelerador, antes de ser levada ao reator da piroidrólise.  
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Figura 8. Recuperação de flúor, bromo e iodo na ausência de solução absorvedora (Fig. 

7a). Condições utilizadas na piroidrólise: proporção amostra + acelerador de 1 + 3, vazão do 

gás de arraste de 300 mL min-1, tempo de decomposição de 10 min. 
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Como pode ser visto na Fig. 8, somente a recuperação do flúor foi satisfatória, 

as recuperações de bromo e iodo não foram satisfatórias nessa condição. 

 Assim sendo, nos experimentos seguintes a decomposição da amostra para a 

determinação de flúor foi feita sem a utilização de solução absorvedora, sendo que 

para a determinação de bromo e iodo, o uso de solução absorvedora foi investigado. 

  
 5.1.2 Escolha da solução absorvedora 

Knapp e colaboradores11 observaram algumas vantagens quando era 

utilizado meio alcalino na decomposição da amostra ou determinação de bromo e 

iodo, em comparação com água ou meio ácido. Eles observaram que quando eram 

utilizadas soluções ácidas, o iodeto podia ser oxidado a uma forma volátil, enquanto 

que o iodato era estável, tanto em meio ácido quanto em meio básico. Usando-se 

soluções alcalinas, ambos (iodeto e iodato) permaneciam estáveis e podiam ser 

facilmente determinados. Partindo-se destas constatações e de acordo com a 

literatura, algumas soluções alcalinas para absorver o vapor condensado 

proveniente do reator da piroidrólise foram investigadas para se avaliar a 

recuperação do bromo e iodo. Foram testadas soluções de hidróxido de 

amônio,10,25,29,34 hidróxido de tetrametilamônio11 e carbonato de sódio/bicarbonato de 

sódio38. Para se avaliar essas condições, foram feitos testes de recuperação do 

analito, de acordo ao descrito no item 4.6. (Validação da metodologia e 

determinação de flúor, bromo e iodo em suplemento mineral). Cabe ressaltar, que 

foram mantidos fixos a proporção amostra + acelerador em 1 + 3, a vazão do ar em 

aproximadamente 300 mL min-1 e o tempo de decomposição em 10 min. Foram 

transferidos 5 mL de solução absorvedora para o frasco coletor. Neste caso, só foi 

usado um frasco coletor. 
Os resultados obtidos podem ser vistos na Fig. 9, observando-se que em 

solução de TMAH a recuperação não é quantitativa. Quando é utilizada solução de 

NH4OH, a recuperação de bromo melhora, o que não é o caso para iodo. Por outro 

lado, com solução Na2CO3/NaHCO3 40 mmol L-1, foram obtidas melhores 

recuperações de bromo e iodo, devido, possivelmente, a seu poder tamponante, 

mantendo-se o pH alcalino durante toda a decomposição da amostra. Desta forma, 

optou-se pela utilização de solução absorvedora de Na2CO3/NaHCO3 para 

posteriores otimizações do sistema. 
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Figura 9. Recuperação de bromo e iodo empregando-se diferentes soluções absorvedoras 

(Fig. 7b). Condições utilizadas na piroidrólise: proporção amostra + acelerador de 1 + 3, 

vazão do gás de arraste de 300 mL min-1, tempo de decomposição de 10 min, TMAH 10%, 

NH4OH 10% e Na2CO3/NaHCO3 40 mmol L-1. 

 
 5.1.3 Utilização de um segundo frasco coletor de amostra 
 Durante os primeiros momentos da decomposição da amostra, observou-se a 

liberação de uma névoa esbranquiçada na saída do tubo coletor do condensado. 

Para avaliar se os analitos estavam sendo perdidos dessa forma, foi adaptado ao 

sistema um segundo frasco coletor, com 3 mL de solução absorvedora (Fig. 7b). As 

determinações forma feitas juntando-se o volume dos dois frascos e aferindo-se a 15 

mL.  As recuperações de bromo e iodo obtidas após essa adaptação podem ser 

vistas na Fig. 10.  

Observou-se que aproximadamente 9% de bromo e 6% de iodo eram 

recolhidos no segundo frasco coletor e, além disso, o desvio padrão relativo (RSD) 

foi melhor entre as medidas. A partir dessa constatação, foi adotado o uso do 

segundo frasco coletor, principalmente, para minimizar as perdas de bromo e iodo 

durante o trapeamento da solução proveniente do condensador. 
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Figura 10. orvedora de 

Na

Recuperação de bromo e iodo quando usada solução abs

2CO3/NaHCO3 40 mmol L-1 em um frasco coletor (5 mL) ou em dois frascos coletores (5 

mL e 3 mL), posteriormente misturados. Condições utilizadas na piroidrólise: proporção 

amostra + acelerador de 1 + 3, vazão do gás de arraste de 300 mL min-1 e tempo de 

decomposição de 10 min. 

  

 5.1.4 Avaliação da concentração da solução absorvedora 
 Após a coleta do condensado nos dois frascos coletores, mistura das 

soluções e aferição do volume a 15 mL, a concentração final da solução 

absorvedora manteve-se em, aproximadamente, 22 mmol L-1, devido à diluição 

produzida com a condensação do vapor d’água. 

 A concentração de Na2CO3/NaHCO3 foi variada de 0 a 50 mmol L-1. Nessas 

condições, as recuperações de bromo e iodo podem ser vistas na Fig. 11.  

 Para melhor visualização das condições, todos os valores de concentração 

dos analitos foram normalizados para um valor relativo a 1, a partir da maior 

concentração obtida.  

Foi observado que melhor recuperação de bromo, com menor RSD, foi obtida 

com solução absorvedora contendo 50 mmol L-1 de Na2CO3/NaHCO3
 . Entretanto, a 

recuperação de iodo foi quantitativa com solução absorvedora com concentração de 

20 e 30 mmol L-1, mas nessas condições foram observados RSD muito elevados, 33 

e 34% (para n = 3), respectivamente. Já em solução absorvedora de 50 mmol L-1 de 

Na2CO3/NaHCO3, o RSD obtido na determinação de iodo, foi de 8% (para n = 3). 

Isto pode ser atribuído à mudança do pH da solução absorvedora que, segundo 

alguns trabalhos encontrados na literatura,10,25,30,32,35,36,38,75 deve ser alcalino para 

retenção de algumas espécies voláteis, como as de bromo e iodo. 
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Figura 11. Influência da concentração da solução absorvedora de Na2CO3/NaHCO3 sobre a 

concentração de bromo e iodo, utilizando dois frascos coletores (5 e 3 mL, 

respectivamente). Condições utilizadas na piroidrólise: proporção amostra + acelerador de 1 

+ 3, vazão do gás de arraste de 300 mL min-1 e tempo de decomposição de 10 min.  
  

 Na Tabela 3, podem ser observados os pH das soluções absorvedoras antes 

e após a decomposição das amostras. 

 
Tabela 3. Variação do pH em função da concentração da solução absorvedora, antes 

e após a coleta do vapor d’água proveniente da decomposição  

Na2CO3/NaHCO3 (mmol L-1) pH inicial pH final 

0 6 1 

5 9 1 

10 10 2 

15 11 2 

20 11 2 

30 11 4 

40 11 8 

50 12 9 

 

 De acordo com os resultados mostrados na Tabela 3, somente quando a 

concentração da solução absorvedora é 40 mmol L-1 ou superior, o pH da solução 

absorvedora mantém-se alcalino após a coleta do condensado. Desta forma, são 
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minimizadas as perdas de bromo devido à sua conversão a compostos voláteis em 

meio ácido. Sendo assim, escolheu-se a concentração de 50 mmol L-1 como a 

concentração ideal de Na2CO3/NaHCO3 comprovando, que nesta concentração, são 

minimizadas as perdas de analito, obtendo-se melhores recuperações e menores 

RSD para bromo e iodo. 

 

 5.1.5 Efeito do V2O5 na recuperação de flúor, bromo e iodo  
 Para se avaliar a melhor proporção amostra + acelerador a ser utilizada para 

total liberação do analito da amostra, foram mantidos fixos o tempo de 

decomposição em 10 minutos, a vazão do gás de arraste em, aproximadamente, 

300 mL min-1 e a quantidade de amostra em, exatamente, cerca de 50 mg. Portanto, 

foi alterada somente a quantidade de acelerador até a proporção amostra + 

acelerador de 1 + 7. Na Fig. 12 estão mostradas as concentrações de flúor, bromo e 

iodo obtidas nessas condições, normalizadas ao valor 1 a partir da maior 

concentração. 

 Optou-se por usar pentóxido de vanádio como acelerador, tendo-se em vista 

que é o mais usado para a decomposição e que, para a maioria das amostras e para 

os elementos estudados, resultados satisfatórios são obtidos.25,28,29,35,37,75 
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Figura 12. Influência da proporção de amostra + acelerador sobre a concentração de flúor, 

bromo e iodo. Condições utilizadas na piroidrólise: vazão do gás de arraste de 300 mL min-1, 

tempo de decomposição de 10 min e dois frascos coletores contendo solução absorvedora 

para o bromo e iodo. 
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 Pode-se observar na Fig. 12, que flúor, bromo e iodo são liberados 

quantitativamente da amostra quando é usada proporção de amostra + acelerador 

de 1 + 5, com RSD de 5% para flúor, de 6% para bromo e de 2% para iodo (n = 3), 

valores estes, relativamente baixos quando comparados aos obtidos quando outras 

proporções amostra + acelerador foram utilizadas. Também pode ser observado que 

há liberação de iodo em torno de 80%, mesmo na ausência de acelerador. Para flúor 

e bromo, a recuperação é inferior a aproximadamente 20%, mostrando a 

necessidade do uso do acelerador nas condições empregadas.  

 

 5.1.6 Efeito da vazão do gás de arraste na recuperação de flúor, bromo e 
iodo  
 A vazão do gás de arraste do vapor d’água contendo os analitos, foi avaliada 

mantendo-se fixos a proporção de amostra + acelerador em 1 + 5 e tempo de 

decomposição de 10 min. Para a determinação de bromo e iodo, foi usada a solução 

absorvedora Na2CO3/NaHCO3 50 mmol L-1. Na Fig. 13 pode ser observada a 

influência do gás de arraste sobre as concentrações de flúor, bromo e iodo medidas, 

também n

Figura 13. Influência da vazão do gás de arraste sobr

ormalizados ao valor 1 de concentração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e a concentração de flúor, bromo e 

do. Condições utilizadas na piroidrólise: proporção amostra + acelerador de 1 + 5, tempo 

e decomposição de 10 min e dois frascos coletores contendo solução absorvedora para o 

romo e iodo.  
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 A partir da Fig. 13, pode-se concluir que uma vazão do gás de arraste de 200 

L min-1 é suficiente para proporcionar recuperação quantitativa de flúor, bromo e 

do. Ou seja, possivelmente é conduzida, através do reator de quartzo, quantidade 

uficiente de vapor d’água para ocorrer a formação de espécies voláteis desses 

lementos, quando a vazão de 200 mL min-1 é utilizada.  

 concentração da solução absorvedora, avaliou-se o tempo de 

decomposição da amostra. Os parâmetros avaliados anteriormente foram fixados 

nas melhores condições observadas e o tempo de decomposição foi variado de 2,5 

 

bromo e 

do. o 

o gás de arraste de 300 mL min-1 e dois frascos coletores contendo solução absorvedora 

ara o bromo e iodo.  

 

Pode-se observar que a influência do tempo de aquecimento sobre flúor e 

romo é semelhante, os quais são mais facilmente liberados da amostra do que o 

do, cuja recuperação foi quantitativa somente acima de 10 min de aquecimento. 

evido a isso, o tempo de decomposição escolhido foi de 10 min. 

m

io

s

e

 
5.1.7 Influência do tempo de aquecimento na recuperação de flúor, 

bromo e iodo  
 Após a otimização da proporção amostra + acelerador, da vazão do gás de 

arraste e da

a 15 min, contados a partir do momento em que o aquecimento foi iniciado. Os 

resultados obtidos nessas condições podem ser vistos na Fig. 14. 
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 5.1.8 Características do sistema da piroidrólise 
Tendo-se em vista que o objetivo do trabalho era investigar as condições de 

ecomposição da amostra para a determinação de flúor, bromo e iodo em amostra 

sumidas as condições adotadas para a determinação de flúor, 

bromo e iodo em suplemento mineral, após decomposição da amostra por 

s 

 

d

de suplemento mineral, tentou-se estabelecer a mesma condição de piroidrólise para 

os três elementos. Entretanto, conforme discutido anteriormente, foram 

estabelecidas condições diferentes: uma para o flúor e outra para o bromo e iodo. 

Na Tabela 4 estão re

piroidrólise.  

 
   Tabela 4. Parâmetros de mérito. 

Parâmetros Condiçõe
Vazão de ar, mL min-1 200 

Desvio padrão relativo (RSD, n = 3), % b Br: < 11 

I: < 14 

 

μg L-1

g g-1 ,9 

Temperatura do reator, ºC 1050 - 1170 

Tempo de aquecimento, min 10 

Massa de amostra, mg 30 – 60 

Freqüência analítica, h-1 4 

Na2CO3/NaHCO3, mmol L-1 a 50  

  

F: < 4 

 

Limite de detecção (LD), 

F: 60 

Br: 3,4 

I: 1,4 

  

Limite de quantificação LQ, μ

F: 40 

I: 0

Br: 2,3 
                  a: Para bromo e iodo 
                  b: F = 5 mg L-1; Br = 100 μg L-1; I = 50 μg L-1 
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O LD foi determinado a partir do desvio padrão (SD) de 10 medidas 

consecutivas do branco da amostra e o LQ, determinado como sendo 10 vezes esse 

SD, sendo en  LQ = B + K 0), onde B é o valor 

do branco. 

 
4.2 Validação da metodologia e determinação de flúor, bromo e iodo em 
suplemento m
 Uma vez definidas todas as variáveis do sistema (Tabela 4), todas as 

amostras foram decompostas e as concentrações de flúor, bromo e iodo 

determ ervadas que as recuperações 

os analitos são acima de 88% para todas as amostras analisadas, sendo o RSD 

sempr

Tabela 5. Recuperação de flúor adicionado às amostras.  

Sem adição Após adição 

tão o LD = B + K SD (K = 3) e o S (K = 1

ineral 

inadas. Nas Tabelas 5, 6 e 7 podem ser obs

d

e inferior a 4% para flúor, 11% para bromo e 14% para iodo (n = 3).  
 
 

Amostra 
F, mg L-1 F, mg L-1 * 

Recuperação (%) 

A 9,4 ± 0,4 18,9 ± 0,7 97 

B 5,5 ± 0,3 16,1 ± 0,3 104 

C 8,3 ± 0,2 18,3 ± 0,8 100 

D 9,4 ± 0,8 18,7 ± 0,7 96 

*Adição de F de modo a somar-se 10 mg L-1 de F nas soluções das amostras. 

 

 

 

Tabela 6. Recuperação de bromo adicionado às amostras. 

Amostra 
Sem adição

Br, µg L-1

Após adição 
Br, µg L-1 * 

Recuperação (%) 

A 91 ± 3,1 169 ± 3,3 88 

B 92 ± 4,3 173 ± 4,7 90 

C 104 ± 1,7 219 ± 3,9 107 

D 89 ± 4,5 179 ± 4,7 95 

             *Adição de Br de modo a somar-se 100 µg L

 

-1 de Br nas soluções das amostras. 
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Tabela 7. Recuperação de iodo adicionado às amostras. 

Amostra Recuperação (%) 
Sem adição Após adição 

 I, µg L-1 µg L-1 * 

A  100 

3  

49,9 ± 7,1 100 ± 7,8 

B 153 ± 8,8 270 ± 9,0 107 

C 6,1 ± 4,5 85 ± 4,9 99 

D 258 ± 8,6 336 ± 8,8 82 

*Adição de I nas a stras A odo a 0 µg L-1 de  amostra B de modo 

es 

das amostras. 

 

 

Os testes de recuperação dos analitos foram feitos conforme descrito no item 

4.6 (Validação  me  de o de flúor, bromo e iodo em 

suplemento mineral).  

Também, foram analisados ma e referência certificados, cujos 

resultados estão mostrados na Tabela 8. 
 

 Valor certificado  Valor medido 

mo  e C de m  somar-se 5  I, na

a somar-se 100 µg L-1 de I e na amostra D de modo a somar-se 150 µg L-1 de I nas soluçõ

da todologia e terminaçã

teriais d

 
Tabela 8. Resultados obtidos para flúor, bromo e iodo em materiais de referência 

s (n = 3). certificado

 

IPT-18 
S

-1 -1 -1 -1

RM 2711* 

F (%) 

1,35 ± 0,13% 

NI 

Br (µg g ) 

NI 

5,0   

I (µg g ) 

NI 

3,0  

F (%) 

1,41 ± 0,07% 

NI 

Br (µg g ) 

ND 

4,97 ± 0,49  

I (µg g ) 

ND 

2,65 ± 0,23

   NI = Não informado 

   ND =

 

concordantes com os valores certificados e informados, o que 

dem nstra que a me lvida para a determinação destes elementos 

nos materiais analisados é adequada. 

 Não determinado 

   * Valor Informado 

 

 As concentrações obtidas para flúor, bromo e iodo nos materiais de referência 

certificados foram 

o todologia desenvo
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 A Tabela apresent  resu s obtidos para 

ostras de suplemento mineral vendidas comercialmente. 
 

ção de flúor, bromo e iodo em  suplemento  mineral após decomposição 

a amostra  por  piroidrólise. Determinação de flúor por ISE e bromo e iodo por ICP-MS      

 = 3). 

 9 a os ltado flúor, bromo e iodo 

determinados nas am

Tabela 9. Concentra

d

(n

Concentração (µg g-1) 

Fabricante Medida Amostra 

F* Br I F Br I 
A 757   NI 40 1077 ± 79 26,7 ± 0,7 14,7 ± 1,7  

,8 

D 800 NI 75 1049 ± 102 26,4 ± 2,2 57,6 ± 14,3 

B 900 NI 75 601 ± 5 26,9 ± 0,9 44,7 ± 4,7 

C 800 NI 77 900 ± 51 30,4 ± 1,2 10,5 ± 0

      * Concentração máxima informada 

      NI = Não informado 

 

 Com relação à legislação em  áxima de flúor permitida 

em suplemento alimentar é de 2000 µg g-1.6 Pode-se observar na Tabela 9, que 

todas as amos  es de ordo com limite máximo permitido para flúor. Em 

relação ao bromo, considerando-se que o animal cons 0 g a 

mistura que contenha aproximadamente 30 µg g-1, ele erin -1, 

que estará dentro do limite permitido, no má a 2 . 7 

Com relação à legislação,9 q pont o 0,1 uan a 

todas as amostras estão dentro dos padrões 

e observar, ainda, que as concentrações de iodo medidas e 

s foram 

 vigor, a concentração m

tras tão ac o 

ome até 10  dia-1 de um

 estará ing do 3 mg dia

que é, de ximo, 1000 000 mg dia-1

ue a a como send 0 µg g-1 a q tidade mínim

de iodo em suplemento mineral, 

estabelecidos. Pode-s

informadas são diferentes, sendo que todas as concentrações determinada

menores àquelas informadas pelo fabricante. Já em relação ao flúor, a amostra A 

apresentou concentração significativamente maior do que a indicada pelo fabricante, 

as outras amostras apresentaram concentrações aproximadas àquelas informadas 

pelo fabricante. 

 Os RSD para bromo e iodo são mais elevados do que para flúor, 

provavelmente devido às características dos próprios elementos, que no processo 

de decomposição por piroidrólise podem formar compostos voláteis, mais facilmente 

perdidos. Além disso, a técnica empregada na determinação pode influenciar estes 
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elementos são relatados problemas de efeito de memória, quando soluções dos 

mesmos sofrem processo de nebulização pneumática, como é o caso da técnica de 

ICP-MS. Este problema pode ser minimizado empregando-se soluções levemente 

alcalinas11 e lavando-se o sistema de introdução de amostra no plasma também com 

solução levemente alcalina. Além disso, o aumento do RSD pode ser decorrente de 

interferências espectrais, que não foram avaliadas neste trabalho. 

 

 
 
 
 
 
  



6 CONCLUSÃO 
 
 

 A piroidrólise, método empregado neste trabalho para a decomposição de 

amostras de suplemento alimentar para bovinos, demonstrou ser rápido, de fácil 

implementação, efetivo e de baixo custo. Para implementar a metodologia, 

parâmetros foram avaliados para verificar-se a exatidão e precisão do método. As 

melhores condições foram, proporção amostra + acelerador 1 + 5, 200 mL min-1 de 

vazão do gás de arraste e tempo de decomposição de 10 min (suficiente para 

coletar 10 mL de solução). 

 Observou-se que para a recuperação quantitativa de bromo e iodo, os 

mesmos devem ser coletados em uma solução absorvedora alcalina, para evitar que 

sejam perdidos, provavelmente, na forma de seus respectivos ácidos voláteis. No 

caso das amostras analisadas, a solução absorvedora mais efetiva foi a solução de 

carbonato de sódio/bicarbonato de sódio. Foi necessário modificar-se a forma de 

coleta da amostra para determinação de bromo e iodo, separadamente do flúor. Um 

segundo frasco coletor contendo solução absorvedora foi adicionado com a função 

de absorver quantitativamente o bromo e o iodo, que estavam sendo parcialmente 

perdidos nos primeiros instantes da decomposição. 

 Recuperações dos analitos acima de 80% foram obtidas para todas as 

amostras adicionadas de flúor, bromo e iodo, sendo o desvio padrão relativo sempre 

inferior a 4% para flúor, 11% para bromo e 14% para iodo (n = 3). Desta forma 

demonstrou-se que é possível separar flúor, bromo e iodo da matriz salina pelo 

método proposto, para posterior determinação de flúor por ISE e bromo e iodo por 

ICP-MS. 

 Com relação à legislação, todas as amostras analisadas estão de acordo com 

o limite máximo permitido para flúor e bromo e dentro dos padrões estabelecidos 

para iodo.  

Sendo assim, as amostras vendidas comercialmente, são um meio confiável 

de suplementar os minerais na dieta de bovinos e o controle desses minerais pode 

ser feito pelo método proposto neste trabalho, com ótimos resultados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 
 

Partindo de observações feitas neste trabalho, outros trabalhos podem 

ser desenvolvidos, dentre eles: 

-  Determinação de flúor, bromo e iodo por ICP OES; 

-  Determinação boro e enxofre por ICP OES e ICP-MS; 

-  Avaliar o comportamento de outros aceleradores; 

-  Utilizar a piroidrólise para decompor outros materiais usados na 

alimentação bovina 
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