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Resumo 

Nos últimos anos, houve uma crescente demanda no 
cenário mundial com relação ao tratamento e reciclagem 
das pilhas inutilizadas. Nesse contexto, o presente 
estudo tem como objetivo reutilizar o óxido de manganês 
das pilhas zinco-carbono exauridas para a obtenção de 
pigmentos inorgânicos pelo método de reação no estado 
sólido, obtendo-se pigmentos com estrutura do tipo 
espinélio, que apresentaram boas propriedades para 
aplicação em tintas, polímeros e cerâmicas, sendo um 
método interessante para reciclagem de resíduos 
tóxicos, reduzindo o impacto ambiental causado pelo 
descarte inadequado de pilhas. 

Introdução  

As pilhas estão presentes no nosso cotidiano em 
produtos eletrônicos gerando um grande consumo deste 
tipo de material. No entanto, grande parte das pilhas 
ainda são descartadas incorretamente, contaminando 
solo e lençóis freáticos. No contexto da diminuição dos 
impactos ambientais associados ao descarte destes 
dispositivos, desenvolver pigmentos inorgânicos a partir 
do óxido de manganês (MnO2), proveniente das pilhas 
zinco-carbono inutilizadas, é um método muito 
interessante do ponto de vista ambiental, uma vez que 
promove a reciclagem de resíduos tóxicos2. Os 
pigmentos inorgânicos com estrutura do tipo espinélio 
permitem arranjar íons de diferentes tamanhos e cargas, 
melhorando as propriedades ópticas e a estabilidade 
físico-química dos pigmentos. A síntese dos pigmentos 
pelo método de reação no estado sólido na qual baseia-
se na mistura de óxidos e tratamento térmico. A 
aplicação em esmaltes cerâmicos, tintas e polímeros, 
apresenta-se como uma solução ambiental, visto que, 
esse material é corrosivo e pode contaminar o meio 
ambiente e afetar a saúde humana3. 

Material e Métodos 

O óxido de manganês extraído das pilhas zinco-carbono 
exauridas é moído e homogeneizado em água. Após 
secagem e desaglomeração, os óxidos são tratados 
termicamente a 800 °C favorecendo a formação de 
estruturas do tipo espinélio (ZnMn2O4). Essa estrutura 
permite arranjar íons de diferentes tamanhos e cargas, 
permitindo a utilização de aditivos como óxido de ferro III 
(Fe2O3), promovendo cor, estabilidade química e térmica 
aos pigmentos. O processo de obtenção dos pigmentos 
deu-se pela reação química no estado sólido com 
tratamento térmico a 1200 °C utilizando-se uma mistura 
do óxido obtido das pilhas zinco-carbono exauridas e 
concentrações de 33% e 50% em mol de Fe2O3. Foram 
obtidos também pigmentos nos quais não foram 
adicionados Fe2O3. Os pigmentos obtidos foram 
caracterizados por difratometria de raios X e 

espectroscopia de reflectância difusa na região do UV-
Vis. Os pigmentos foram aplicados em peças cerâmicas, 
tintas e polímeros avaliando-se a estabilidade térmica 
das peças cerâmicas, bem como aspectos visuais como 
tonalidade, brilho e intensidade de cor das aplicações. 

Resultados e Discussão 

O MnO2 retirado das pilhas exauridas é um composto 
heterogêneo com muitas fases cristalinas. Portanto, o 
pré-tratamento em meio aquoso é importante por dois 
motivos. Primeiro para a remoção de qualquer impureza 
indesejada, como por exemplo, íons cloreto e amônio1. O 
segundo motivo é para diminuir o tamanho médio das 
partículas favorecendo a difusão dos íons na reação de 
estado sólido, visando à obtenção de uma menor 
quantidade de fases secundárias após o tratamento 
térmico a 800 °C1. 
O tratamento térmico a 800 °C favorece a formação de 
estruturas do tipo espinélio (ZnMn2O4). Essa estrutura 
permite arranjar íons de diferentes tamanhos e cargas, 
permitindo a utilização de aditivos como óxido de ferro III 
(Fe2O3), para promover cor, estabilidade química e 
térmica dos pigmentos.  
Por meio da difratometria de raios X realizou-se uma 
análise qualitativa das fases após tratamento térmico a 
1200 °C. Aplicou-se os pigmentos obtidos neste projeto 
para coloração de tintas, polímeros e cerâmicas e por 
meio da análise de reflectância difusa UV-Vis foi possível 
avaliar a coloração dessas aplicações. 

Conclusão ou Conclusões 

A incorporação de componentes de pilhas exauridas 
permitiu, em geral, a produção de pigmentos inorgânicos 
com estruturas do tipo espinélio ZnMn2O4, por meio de 
um método simples, barato e amplamente utilizado nas 
indústrias. Os pigmentos obtidos apresentaram boas 
propriedades para aplicação em tintas e polímeros, 
sendo um método interessante para reciclagem de 
resíduos tóxicos, minimizando o impacto produzido pelo 
descarte incorreto de pilhas no meio ambiente. 
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