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Resumo 

Neste trabalho foram realizadas sínteses pelo método 

Pechini de pigmentos inorgânicos, a partir de óxidos 

extraídos de pilhas exauridas. Análises de difratometria 

de raios X (DRX) e fluorescência de raios X por 

comprimento de onda (WDS) evidenciaram a presença 

de óxido de zinco nos pigmentos obtidos. 

Introdução  

Pigmentos são particulados sólidos que não reagem com 

o meio em que fazem parte,1 refletem certos 

comprimentos de onda e são constituídos por uma 

matriz cerâmica de natureza cristalina e um elemento 

cromóforo.2 A busca por novas fontes de óxidos tornou-

se muto importante atualmente. Assim, o aproveitamento 

de resíduos, como as pilhas, surge como uma 

importante estratégia de proteção e conservação do 

meio ambiente, assim como a redução de custos de 

produção. O método de Pechini baseia-se na formação 

de quelatos dos cátions de interesse por um ácido 

orgânico hidroxicarboxílico seguido de polimerização 

utilizando-se um poliálcool. 3,4 

Material e Métodos 

Pilhas exauridas do tipo Zn-C foram coletadas, 

selecionadas e desmontadas manualmente para 

obtenção dos óxidos de interesse, entre eles os óxidos 

de zinco e de manganês. A síntese foi realizada por via 

úmida pelo método de Pechini. Adicionou-se ácido 

cítrico e etileno glicol na proporção 1 mol óxido: 4 mols 

ácido cítrico : 16 mols etileno glicol na massa de óxido 

de zinco extraída da pilha e previamente tratada. A 

solução formada foi aquecida na chapa à temperatura de 

80 ºC por aproximadamente 2 h, seguida de etapas de 

tratamento térmico em mufla à 300 ºC, 500 ºC, 700 ºC e 

900 ºC por 2h em cada temperatura para obtenção do 

material desejado. A síntese foi repetida utilizando óxido 

de zinco dopado com óxido manganês. 

Resultados e Discussão 

As amostras obtidas foram caracterizadas por DRX e 

WDS. Tanto na Figura 1 quanto na Tabela 1 é possível 

observar que as amostras contêm majoritariamente 

óxido de zinco, tendo apenas este elemento presente na 

amostra 1 (Figura 1 a). Comparando os difratogramas de 

raios X, pode-se observar a presença de picos presentes 

na Figura 1 (b), indicando a presença do óxido de 

manganês como fase secundária. Na Tabela 1, a 

amostra 2 mostra quantidade mais significativa de 

manganês, sendo que este foi adicionado a esta síntese 

como agente cromóforo e modificador da estrutura 

cristalina. 
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Figura 1. Difratogramas de raios X para as duas composições 

sintetizadas: (a) amostra pura e (b) amostra com adição de óxido de 

manganês. 

 
Tabela 1. Análise elementar obtido por Fluorescência de raios X por 

dispersão em comprimento de onda das amostras prensadas. 

Elementos Amostra 
1 

Amostra 
2 

Zn 97,0 % 94,4 % 

Mn 0,07 % 0,24 % 

minoritários 2,93 % 5,36 % 

Os pigmentos obtidos foram aplicados em peças 
cerâmicas para avaliação de sua viabilidade como 
pigmento cerâmico. Através das análises de aplicação 
observou-se que ao utilizar frita fundente, o pigmento 
reagiu com a mesma, mudando sua coloração. Repetiu-
se a aplicação substituindo a frita por pó de vidro de 
para-brisa moído e este mostrou-se promissor a 
aplicação visto que não reagiu com o pigmento e 
apresentou coloração de interesse. 

Conclusão 

Os pigmentos obtidos apresentaram majoritariamente 

óxido de zinco em sua composição, assim como era 

esperado. O DRX do pigmento de ZnO dopado com 

manganês mostrou formação de uma fase secundária. 

Há viabilidade da aplicação destes pigmentos para 

coloração de materiais cerâmicos ou em polímeros. 
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