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RESUMO 
O sistema composto por Zn-Mn-O foi sintetizado através do método do sal fundido utilizando-se MnO2 obtido a partir da pasta 

eletrolítica de pilhas comerciais usadas. Tanto o método de síntese empregado quanto a fusão da pasta eletrolítica podem ter 

contribuído para a formação do ZnMnO3, como revelam os difratogramas dos materiais obtidos, dopado ou não com Co2+ (1% 

em mol). Além disso, o método empregado para separação dos componentes químicos da pasta eletrolítica de pilhas usadas 

levou a formação de fases indesejadas, antes mesmo da separação do zinco de manganês em solução aquosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Sal fundido. ZnMnO3. Dopagem. 

 

ABSTRACT 
The system composed of Zn-Mn-O was synthesized through the molten salt method using MnO2 obtained from the electrolytic 

paste of used commercial batteries. Both the method of synthesis used, and the melting of the electrolytic paste may have 

contributed to the formation of ZnMnO3, as shown by the material’s diffractograms obtained, doped or not with Co2+ (1%-

mol). Furthermore, the method used to separate the chemical components from the electrolytic paste of used batteries led to the 

formation of unwanted phases, even before the separation of zinc from manganese in aqueous solution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os semicondutores magnéticos diluídos ganharam atenção há algumas décadas por 

combinar propriedades semicondutoras com propriedades magnéticas bem caracterizadas, sem 

as quais um semicondutor comum não possui.i Um exemplo foi a tentativa de dopagem com 

Mn no hospedeiro ZnO para formar o sistema Zn1–xMnxO, com x variando entre 0 e 0,2. Porém, 

não foi observada a substituição de átomos de Zn por Mn em nenhum desses graus de 

concentração, porém observou-se a formação do ZnMnO3 a partir dos resultados de 

difratometria de raios x.ii Posteriormente, utilizando-se radiação micro-ondas foi possível obter 

o ZnO dopado com Mn em diferentes concentraçõesiii e a co-dopagem com Co2+ visando a 

substituição de íons Zn2+ e Mn2+, de modo a se obter produtos com cores diferentes que 

dependem do grau de dopagem.iv Do sistema ZnMnO3 é conhecida as fases hexagonal e cúbica, 

mas a predominância da fase cúbica é observada quando se dopa o Mn2O3 com ZnO para formar 

o sistema Mn3–xZnO4.
v Nesses sistemas é possível encontrar íons Mn com diferentes estados de 

oxidação, que pode formar estruturas com diferentes parâmetros de rede e diferentes 

comportamentos magnéticos devido aos momentos de dipolo desiguais de Mn4+ e Mn3+. O 

sistema Ag/ZnMnO3/ITO também foi estudado com objetivo de aplicação em memórias de 

troca resistiva bipolar, a partir da aplicação de uma diferença de potencial que varia nos 

intervalos de 0 a 3 V e de 3 a 0 V, completando um ciclo.vi Esse efeito consiste na alternância 

entre um estado de alta resistência e um estado de baixa resistência para armazenar dados e já 

foi observado em diferentes sistemas metal-isolante-metal.vii,viii,ix,x,xi,xii No caso do ZnMnO3, a 

difusão e o desaparecimento das vacâncias de oxigênio desempenham o papel de aumento de 

condução (baixa resistência) e diminuição da condução (alta resistência), respectivamente. Há 

estudos tratando o ZnMnO3 como um isolantexiii e outros que citam um comportamento de semicondutor 

do tipo p.xiv Materiais podem ser obtidos a partir de vários métodos de síntese com o intuito de 

explorar novas propriedades a partir de diferentes tamanhos de partícula e visando também a 

minimização no impacto ambiental.xv Um desses métodos é o sal fundido que se caracteriza por 

tempos mais curtos de reação em geral, menores temperaturas e obtenção de fases cristalinas 

puras se comparadas com a tradicional reação em estado sólido; utiliza-se um sal como meio 

de reação.xvi Existe uma demanda cotidiana de pilhas e baterias para suprir necessidades energéticas, 

principalmente de eletroeletrônicos, sendo que o uso e descarte desses materiais podem apresentar 

perigos ambientais.xvii O objetivo deste trabalho é sintetizar o ZnMnO3 a partir do MnO2 obtido 

de pilhas usadas e o mesmo material dopado com 1% em mol de Co2+ a partir do método do sal 

fundido e observar sua formação estrutural. 
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2. Experimental 

2.1. Obtenção de MnO2 e ZnO 

A primeira etapa do processo foi a retirada da pasta eletrolítica de pilhas comerciais 

usadas (Panasonic Super Hyper D), coletadas no ponto de descarte do Centro Universitário Braz 

Cubas. A pasta eletrolítica foi misturada com NaOH (Greentec, 98%), na proporção de 1:1,6 

(massa da pasta eletrolítica/massa de NaOH) e misturados em almofariz. A mistura foi aquecida 

em capela a 200 ºC por 2 horas no intuito de eliminar NH4Cl presente na pasta eletrolítica. A 

mistura foi colocada em cadinho de porcelana e levada à mufla a 650 ºC por 5 horas. A fusão 

dessa mistura tem como objetivo a formação dos íons manganato (MnO4
2-) e d zincato 

[Zn(OH)4
2-], ambos solúveis em água.xviii 

 Depois de resfriado o sólido foi transferido para um béquer de 600 mL e adicionado 400 

mL de água destilada para solubilização. Foi adicionada algumas gotas da solução de NaHSO3 

0,2 mol/L a fim de se reduzir o estado de oxidação do manganês para +4 e assim obter o MnO2 

precipitado. O sólido precipitado foi filtrado à pressão reduzida com papel filtro 2 µm (marca 

Química Moderna) e levado à estufa a 150ºC por 1 hora. 

 O zincato, ainda presente em solução, foi precipitado em béquer de 600 mL como 

Zn(OH)2 pela adição de H2SO4 (Moderna, 95,0%-98,0%), gota a gota, até pH entre 7 e 8. O 

sólido precipitado foi filtrado a pressão reduzida com papel filtro 2 µm (Química Moderna) e 

levado à estufa a 150ºC por 1 hora a fim de se obter o ZnO. 

 

2.2. Síntese do ZnMnO3 e do ZnMnO3:Co2+ 

 Como a quantidade de ZnO obtida da pasta eletrolítica não foi suficiente, utilizou-se o 

ZnO comercial (ACS científica, 99,0%). Foi realizada a mistura estequiométrica na proporção 

em mol de 1:1 de MnO2 e ZnO juntamente com KBr (Synth, 99%) na proporção em mol de 

1:10 (1 mol dos reagentes/10 mol de KBr). Para a dopagem foi utilizado o Co(NO3)2.6H2O 

(ACS científica, 98,0%) com objetivo de substituir íons Zn2+ por Co2+, de modo a obter o 

sistema Zn0,99Co0,01MnO3. À mistura reagente adicionou-se quantidade mínima de etanol (Santa 

Cruz, 99,5%), a fim de distribuir melhor as partículas reagentes e depois colocados em estufa a 

100ºC para completa secagem. 

 Em um cadinho de porcelana adicionou-se um pouco de KBr, depois colocou-se a mistura 

reagente e por fim, cobriu-se a mistura reagente com mais KBr. O cadinho de porcelana foi 

fechado com tampa de porcelana e levado à mufla a 1000ºC por 2 h. 

 Após a calcinação, o sólido foi tratado com excesso de água destilada sob constante 
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agitação mecânica para separar o KBr do produto obtido. O sólido precipitado foi filtrado à 

pressão reduzida com papel filtro 20 µm e seco em estufa a 150 °C por 1 hora. 

 

2.3. Caracterização 

 Os sólidos obtidos foram caracterizados quanto aos aspectos e por difratometria de raios 

x (método do pó) à temperatura ambiente utilizando-se o difratômetro Rigaku (MiniFlex). Foi 

utilizada radiação Cu(Kα), λ = 1,5418 Å, ângulo de varredura 2θ no intervalo de 10º a 70º, 

velocidade de varredura 0,36º min.-1, com intervalos de 0,03º operando em 30 kV e 15 mA. 

 

3. Resultados e Discussão 

 A identificação de íons e óxidos separados da pasta eletrolítica foi feita através dos 

aspectos das espécies, isto é, suas cores características (Figura 1). 

 

Figura 1. Aspecto das espécies obtidas em cada fase de separação dos componentes da pasta eletrolítica: (a) 

amostra da solução de manganato; (b) fase de redução dos íons Mn+6 em Mn+4; (c) precipitação completa do MnO2; 

(d) MnO2 após a secagem em estufa; (e) Zn(OH)2 precipitado; (f) ZnO após a secagem em estufa. 
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 Propõe-se a formação do manganato de sódio a partir da reação em estado sólido e 

representado pela seguinte equação global: 

  O2(g) + 4NaOH(s) + 2MnO2(s) → 2Na2MnO4(s) + 2H2O(g) (1) 

 A formação do zincato é dada a partir da reação entre ZnO e NaOH podendo formar 

Na2ZnO2,
xix Na2Zn2O3

xx e Na6ZnO4,
xxi uma vez que foi utilizado excesso de NaOH e não foi 

possível identificar a espécie formada ou se houve a formação de uma mistura dessas espécies. 

 A pasta eletrolítica fundida com excesso de NaOH ao ser colocada em água destilada 

solubilizou-se parcialmente apresentando a cor verde escura (figura 1-a), característica dos íons 

manganato em solução. Essa solução ao ser tratada com algumas gotas da solução de bissulfito 

apresenta a precipitação do MnO2 (figuras 1-b e 1-c). O sólido filtrado e seco apresenta cor 

marrom escura, não característico do MnO2 (figura 1-d). 

 A precipitação do MnO2 é representada pela seguinte equação global: 

  HSO3
-(aq) + H+(aq) + MnO4

2-(aq) → MnO2(s) + SO4
2-(aq) + H2O(l) (2) 

  Já os íons zincato, pela adição de H2SO4 concentrado, leva à formação e precipitação do 

Zn(OH)2 (figura 1-e) seguida da sua decomposição térmica em ZnO (figura 1-f): 

  [Zn(OH)4]
2-(aq) + 2H+(aq) → Zn(OH)2(s) + 2H2O(l) (3) 

  Zn(OH)2(s) → ZnO(s) + H2O(g) (4) 

 Nas reações de obtenção do ZnMnO3, com ou sem dopagem, o KBr atuou como um meio 

de dispersão ao ser fundido, com o intuito de promover maior mobilidade dos íons reagentes. 

O sal não somente atua somente como fundente, mas também para prevenir a oxidação das 

espécies como Mn+4 ou o Co+2. 

 Por difratometria de raios x foi possível observar as fases formadas após as reações, de 

acordo com a Figura 2. 

 

Figura 2. Difratometria de raios x dos produtos obtidos pelo método do sal fundido: # (ZnO); & (MnO2, fase 

ortorrômbica); @ (MnO2, fase tetragonal); * (ZnMnO3, fase trigonal); $ (ZnMnO3, fase cúbica). 
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 Os picos da figura 2 foram identificados com o auxílio da base de dados ICSD (Inorganic 

Crystal Structure Database) e do software Match! (versão 3.13 Build 227). 

 Não foi possível identificar se o cobalto incorporou na estrutura ou formou algum tipo de 

óxido em razão da quantidade utilizada. De acordo com a figura 2, um mesmo pico pode estar 

associado a ZnO e ZnMnO3 ao mesmo tempo. Os picos mais intensos dos produtos possuem o 

mesmo valor 2θ do ZnO, mas suas intensidades relativas são diferentes. Dessa forma, não se 

obteve o ZnMnO3 em fase única.  Podemos relacionar isso com o fato de se obter quantidades 

diferentes de ZnO na separação dos óxidos da pasta eletrolítica. É provável que durante a etapa 

de fusão da pasta em excesso de NaOH a 650ºC que o ZnO possa ter incorporado na estrutura 

do MnO2 e formado alguma fase espúria juntamente com os íons Na+. Essas fases espúrias 

podem estar relacionadas com os picos não identificados da figura 2. Outra evidência de que a 

reação pode ter ocorrido durante a etapa de fusão da pasta eletrolítica é que ao solubilizar a 

pasta após a etapa de fusão, nem todo o sólido solubilizou-se (Figura 1-b). Observou-se a 

formação de um precipitado marrom (não característico do MnO2) com a solução de manganato, 

antes da redução do manganês pelo bissulfito. Não se realizou uma etapa extra de filtração 

porque se pensou em termos do rendimento de reação, isto é, embora nem todo o manganês 

presente na pasta eletrolítica tenha sido oxidada, todo o ZnO poderia ter sido convertido em 

algum zincato.19,20,21 De acordo com os trabalhos reportados aqui, a temperatura de formação 

do ZnMnO3 está entre 400 ºC e 800 ºC, variando-se a metodologia quanto ao uso do tipo de 

reagente (nitrato ou acetado, por exemplo). Esse fato reforça a evidência de que houve reação 

do ZnO com MnO2 com participação do NaOH em meio fundente. 

 A não obtenção do ZnMnO3 como fase única também pode estar associada à temperatura 
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de 1000ºC. Sabe-se que a 800ºC o ZnMnO3 se decomponha com a formação de novos 

compostos2 que também não se pôde identificar. Essa identificação também é dificultada pela 

baixa intensidade dos diferentes picos do produto não dopado como observado na Figura 2. 

Porém, é reportado da literatura que o ZnMnO3 (grupo espacial R -3H) é obtido por reação em 

estado sólido a 1000ºC, mas acompanhado de uma pressão de 7 GPa,16 ao invés de sintetizar à 

pressão atmosférica como no nosso caso. 

 

4. Conclusões 

 A partir dos resultados concluímos que o método de síntese por sal fundido não 

influenciou diretamente a formação do ZnMnO3. Como já citado de trabalho anterior,2 a 1000ºC 

houve a decomposição do ZnMnO3 obtido a partir de precursores em solução de acetatos de 

zinco e de manganês. Portanto, o principal fator na formação do ZnMnO3 é a temperatura e 

depois a pressão. Outros métodos de síntese devem ser aplicados a fim de se observar se cada 

um desempenha ou não papel na formação do produto. É provável também que a não conversão 

total do MnO2 em manganato na etapa de fusão tenha sido a formação de fases espúrias como 

produto de reação entre os reagentes da pasta eletrolítica e do NaOH. 

 Conclui-se que para a utilização do MnO2 da pasta eletrolítica como reagente para 

formação do ZnMnO3 deve ser considerada apenas no caso da conversão completa do MnO2 

em manganato, ou ainda, apenas o MnO2 obtido diretamente da solução de manganato. Para a 

formação do ZnMnO3 recomenda-se a escolha de um meio fundente em temperatura mais baixa. 
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