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RESUMO

O trabalho descreve a recuperação e separação do
zinco e do manganês presentes nas pilhas de zincocarbono e alcalinas usadas. Efeitos da concentração do
lixiviante, da temperatura, do tempo de reação e da
proporção sólido-líquido na lixiviação dos metais foram
estudados usando o HCI como lixiviante. Foi obtida uma
dissolução acima de 99% para o zinco e 98% para o
1
manganês quando usada a solução de HCl 4 moi L- à
temperatura de 70°C, tempo de reação de 3 horas,
proporção sólido-líquido 1: 10. O pH da lixívia obtida
nestas condições foi de I ,2 e as concentrações do zinco e
do manganês foram de 2,8 e 3,8 g L-1 respectivamente.
Os metais foram extraídos seletivamente usando 2 g da
resina Amberlyst A-26 imobilizada com 8% de
Eriochrome Red B. Zinco em pH= 8 e manganês em
pH=9 foram retidos na resina quelante e totalmente
eluídos com solução de 2 moi L- 1 de HN0 3 • Os metais
foram analisados por espectrometria de absorção
atôrnica.

INTRODUÇÃO
Baterias de celulares, pilhas botão usadas em relógio,
calculadoras e pilhas de zinco-carbono e alcalinas,
usadas em lanternas , rádios e máquinas fotográficas se
transformam no chamado lixo hightech ao serem
descartadas. Geralmente as pilhas misturam-se com o
lixo doméstico e o destino final acaba sendo os aterros
sanitários ou os chamados "lixões". Nesses locais, o
material fica exposto à ação do sol e da chuva, podendo
entrar em decomposição e explodir, liberan-do os metais
como zinco, manganês, cádmio, níquel, chum-bo e
mercúrio. Estes podem migrar e vir a integrar a cadeia
alimentar do homem causando doenças como câncer,
pro-blemas pulmonares e renais, havendo inclusive risco
de ataque ao sistema nervoso central com seqüelas
irreversíveis [Landis-1995].
A Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro
(COMLURB) atende hoje a uma população de 6,5
milhões de pessoas que geram em média, cada uma,
1kg de lixo diariamente. Tendo como base o consumo

anual brasileiro per capta de pilhas equivalente a 2,5,
pode-se dizer que aproximadamente 45 mil pilhas são
recolhidas diariamente. Considerando a massa média de
cada pilha de 20 g, tem-se algo em torno de 890 kg de
pilhas descartadas por dia, representando cerca de
0,014% do lixo total da cidade [COMLURB-1999]. As
pilhas são classificadas como resí-duos de classe I, ou
seja, perigosos por terem metais pesados como zinco,
manganês, cádmio, níquel, chumbo e mercúrio [Gomes1993].
Existem dois tipos de pilhas e baterias d~ uso
doméstico: as primárias não recarregavéis (alcalina,
zinco-carbono, óxi-do de mercúrio, óxido de prata,
zinco-ar), e as secundárias recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH
e a de Li). A Tabela I apresen-senta os tipos e
componentes das pilhas e baterias [Adams- 1993].
Tabela I- Tipos e componentes das pilhas e baterias.
Tipo

Catodo

Anodo

Eletrólito

Alcalina

Mn02

Zinco

Hidróxido

Zincocarbono

Mn0 2

Zinco

Oxido de
mercúrio
Oxido de

Oxido de
mercúrio
Óxido de

Zinco

~rata

~rata

Zinco-ar

Oxigênio

Zinco

Ni-Cd

Óxido de
níguel
5
Oxido de
níquel

Cádmio

Cloreto de
amônio ou
de zinco
Solução
alcalina
Solução
alcalina
Solução
alcalina
Solução
alcalina
Hidróxido
de potá~sio

de~tássio

Ni-MH

Lítio

Zinco

Hidretos
metálico
(Ni,Co,Ti
,V, Zr,
Tr)
Vários
Lítio
Solvente
óxidos de
orgânico
metais

Tamanho/
Forma
AAA, AA,
C, D, 9V
AAA, AA,
C, D, 9V
Botão
Botão
Botão
AA. C, D
9V, celular
Celular

AA,C, 9V
Botão

A variedade do tipo, tamanho e forma das pilhas e baterias reflete suas diferentes aplicações. As pilhas e
baterias podem ser especificadas por diversas
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características: tensão, corrente, temperatura de trabalho,
preço, etc.
A Tabela II mostra a composição típica de metais
pesa-dos de algumas pilhas e baterias [Ilwue-1990].
Dentre esses metais, o mercúrio e o cádmio são
considerados os mais tóxicos. Observa-se pela Tabela II
que as pilhas Hg-Zn e as baterias Ni-Cd, são as que
contêm os maiores teores desses elementos.
Tabela II - Composição típica das pilhas e baterias.
Metal
Alcalina

Zn
Mn
Hg
Ag

14
22
0,02-0,08

Percentagem em peso
Zn-C
Hg-Zn Ag-Ag 20

17
29
o- 0,2

11

o- 0,02

o- 0,08

Fe

37

16

Ni-Cd

10

22

cuperação de pilhas do tipo Ni-Cd [Schweers-1992] .
SAB-NIFE - Processo sueco, pirometalúrgico para
recupe-ração de pilhas do tipo Ni-Cd [Anulf-1990].

W AELZ - Processo pirometalúrgico para recuperação de

26

Ni
Cd

SNAM-SAV AM - Processo francês pirometalúrgico
parare-

INMETCO - Processo norte americano da INCO, foi
desen-volvido com o objetivo de se recuperar poeiras
metálicas proveniente de fornos elétricos. Entretanto, o
processo pode ser utilizado para recuperar as baterias do
tipo Ni-Cd [Hanewald-1991].

33

-

ATECH- Processo pirometalúrgico com custo inferior
aos processos anteriores, utilizado na reciclagem de
todas as pilhas [Frenay-1990 e Frenay-1994 ].

22

metais provenientes de poeiras. Basicamente o processo
se dá através de fornos rotativas . É possível recuperar
metais como zinco, chumbo e cádmio [EgocheagaGarcia-1997 , Moser- 1992].

29
14
31

A reciclagem pode ser uma forma atrativa de
gerencia-mento de resíduos, pois transforma o lixo em
insumos para a indústria, ajuda a poupar valioso espaço
do aterro sani-tário, reduz sensivelmente o consumo de
energia e contribui para a conservação dos recursos
naturais. Um dos problemas para reciclar pilhas e
baterias é que as mesmas são um conjunto complexo de
materiais normalmente encapsulado em um pequeno
volume.

No presente trabalho, foram desenvolvidas etapas de
um processo hidrometalúrgico para recuperação dos
elementos presentes nas pilhas de zinco-carbono e
alcalinas usando HCI como lixiviante. Para separar os
elementos na solução, espe-citicamente o zinco e o
manganês, que se encontram em percentagens maiores
nestas pilhas, utilizou-se a resina aniônica Ambcrlyst A26 imobilizada com o Eriochrome Red B.

Em razão de pressões políticas e ambientais que
regula-mentaram a destinação de pilhas e baterias em
diversos países do mundo, alguns processos foram
desenvolvidos para a reciclagem desses produtos.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para promover a reciclagem de pilhas e baterias, é
neces-sário inicialmeme o conhecimento de suas
composições. Entretanto, não há uma correlação entre o
tamanho ou for-mato das pilhas e baterias e as suas
composições.
Os processos de reciclagem de pilhas e baterias
podem
ser
classificados
em
pirometalúrgicos,
hidrometalúrgicos ou mistos [Frenay-1990].
Alguns dos processos mais conhecidos são:
SUMITOMO - Processo japonês, pirometalúrgico de
custo elevado , utilizado na reciclagem de todos os tipos
de pilhas, exceto as do tipo Ni-Cd [Frenay-1994].
RECYTEC - Processo suíço, misto. É utilizado na
recicla-gem de todos os tipos de pilhas exceto as baterias
do tipo Ni-Cd. O investimento deste processo é menor
que o do SUMITOMO, entretanto os custos de operação
são maiores [Frenay-1994, Jordi-1995 e Ammann-1995].

Materiais
As pilhas usadas para o estudo foram as de zincocarbono e as alcalinas de formatos cilíndricos do tipo C e
D. As dimensões das pilhas são em mm : C (50,0 x 26,2 c
26,2 X 24,7) e a D (61 ,5 X 34,2 e 59,5 X 32,2).
Como suporte para imobilizar o Eriochrome Red B
foi usada a resina de troca aniônica, Amberlyst A-26.
Esta resina é um polímero que contém grupamentos
amõnio quaternários como parte integral do retículo do
polímero e uma quantidade equivalente de ftnions cloreto
como repre-sentado na Figura 1. A resina Amherlyst A26 é macroporo-sa (20-50 mesh) de tamanho de
partículas entre 0,3-0,9 mm. A resina de procedência da
Merk, foi purificada por 5 horas com cada um dos
seguintes reagentes : O, l moi L- 1 de hidróxido de sódio,
O, 1 moi L- 1 de metanol e subseqüente-mente com I moi
1
L- de HCl e linalmentc lavada com água destilada até
pH neutro. A resina purificada foi seca à temperatura de
60°C até massa constante e estocada cm dessecador
[Burba-1991 ].
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de 1800 rpm por 10 min. Uma massa de 5126 g de pilhas
de zinco-carbono e alcalinas de tamanho C e D foi
moída.
Para a separação granulométrica foram utilizadas
penei-ras de 12,7; 6,3 e 3,36 mm. O material acima de
3,36 mm é constituído de carcaça, papel, plástico e
pedaços de grafite. Um pó preto abaixo de 3,36 mm é
constituído dos elementos presentes nos eletrodos e
eletrólitos das pilhas.
Figura 1- Representação esquemática dos
presentes na superfície da Amberlyst A-26.

grupos

Lixiviação do pó das pilhas com HCI

O Eriochrome Red B, representado na Figura 2, é o
sal sódico do ácido 1-(3-metil-5-oxo-fenil-2-pirazolinil4-azo )-2-naftol-4-sulfônico e foi usado como um
imobilizador seletivo para o zinco e o manganês. O
Eriochrome Red B de procedência da Aldrich foi usado
como recebido.

Os experimentos de lixiviação foram conduzidos
para determinar as condições favoráveis de dissolução do
zinco e do mangânes no pó das pilhas, já que são os
metais presentes em maiores quantidades. Como agente
lixiviante, foi usado o HCl em concentrações de 1, 2, 3 e 4
moi L- 1 com agitação mecânica de 200 rpm a temperaturas
de 30, 50 e 70°C, usando proporção sólido-líquido de 1:5;
1:10 e 1:15. A solução e o resíduo insolúvel foram
separados por filtração. A concen-tração dos met1tis nas
lixívias foi analisada por espectro-metria de absorção
atômica (EAA).

6

NaO,S-&o
N=N -CH-C-CH,
.
I
11
.
O=C

ou

N

Preparação da resina quelante Amberlyst A-26 I
Eriochrome Red B

Figura 2 -Estrutura da molécula do Eriochrome Red B.

A resina quelante foi preparada a partir da resina de
troca aniônica Amberlyst A-26 com o Eriochrome Red B.
Uma quantidade de 30,0 g de resina Amberlyst A-26 foi
transferida para um béqucr contendo 200 mL da solução
de Eriochrome Red B (8%) em metanol. A mistura foi
agitada mecanica-mente à temperatura ambiente por 8
horas. Em seguida a resina foi filtrada, lavada com água
destilada e seca ao ar.

Obtenção das pilhaslcoleta seletiva
Para obtenção do material, foram implantados no
CETEM três recipientes para a coleta seletiva de pilhas.
A massa total de pilhas coletadas foi de cerca de 30 kg
de pilhas mensais. Desta massa, 46,7% representa pilhas
de zinco-carbono c 46,8% de pilhas alcalinas. De acordo
com esses valores, veritica-se que as pilhas de zincocarbono e alcalinas representam 93,5% da quantidade
total das pilhas depositadas nos três recipientes
coletores.

A eficiência do processo de imobilização foi
determinada quantiticando-se o teor de Eriochrome Red B
que permaneceu na solução separada por tiltração. O
Eriochrome Red B foi quantificado por espectrometria de
UV-VIS em um compri-mento de onda de 463 nm. Foi
encontrado na fração tiltrada 0,5% de Eriochrome Red B
eqüivalendo a uma imobilização na Amberlyst A-26 de
99,5%.

Foi observado pela coleta uma grande quantidade de
marcas de pilhas. Atualmente, no mercado nacional, são
comercializadas mais de 49 marcas diferentes de pilhas
zinco-carbono e alcalinas, sejam elas de marcas
registradas (Duraccll, Rayovac, Eveready, Panasonic,
etc) ou de proce-dência menos conhecida. Foi observado
também que 90% das pilhas descartadas tem uma tensão
residual entre 0,8 e l,OV.

Preparação da coluna para separação seletiva do
zinco e do manganês pela resina quelante Amberlyst
A-26 I Eriochrome Red B

Fragmentação mecânica das pilhas
O processo de fragmentação das pilhas foi feito
usando um moinho de barras com velocidade de rotação

Uma coluna de 30 cm de comprimento e 0,5 cm de
diâ-metro interno contendo 2 g de resina quelante foi
condicio-nada ao pH desejado com uma solução aquosa
de NH40H de 50% para encontrar a melhor condição de
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

adsorção dos metais da lixívia. O NH40H foi percolado
pela coluna com uma velocidade de fluxo de 2 mi min·'.
Após a adsorção dos metais da lixívia na coluna, estes
são dessorvidos com 25 ml de HN0 3 2 moi L- 1 com a
mesma velocidade de t1uxo. A concentração dos metais
foi deterrrúnada por EAA. Para a obtenção do balanço de
massa do processo foi determinado também as
concentrações dos metais no eluato.

Análise química do pó de pilhas
Os constituintes químicos do pó das pilhas foram
analisados por espectrometria de absorção atômica após
dissolução com água régia à temperatura de 70°C. Os
resultados são apresentados na Tabela III. Pode-se
observar que o pó é composto por percentagens maiores
de zinco e de manganês, com 14,3% e 19,5%
respectivamente. A quanti-dade de ferro, chumbo e
níquel foi de 2,95%. A quantidade de mercúrio foi de
275 mg kg·' e de cádrrúo 42,5 mg kg- 1 . Considerando-se
890 kg de pilha descartada diariamente na região
metropolitana do Rio de Janeiro, a quantidade de
mercúrio e de cádmio depositada nos aterros sanitários
pro-veniente dessa fonte é da ordem de 245 g e de 38 g,
respecti-vamente. Segundo a COMLURB, são
depositados diaria-mente nos aterros sanitários do Rio
de Janeiro cerca de 890 g de mercúrio e 360 g de cádmio
[COMLURB-1999]. A diferença a mais entre esses
valores e aqueles obtidos no presente trabalho (645g
para o mercúrio e 322 g para o cádrrúo) sugere que
outras fontes desses metais devem ser consideradas .

Etapas do processo hidrometalúrgico
As etapas do processo hidrometalúrgico para
recupera-ção e separação do zinco e manganês nas pilhas
de zinco-carbono e alcalinas estão apresentadas na
Figura 3.
pilhas usadas

•

Acima de 3,36 mm
carcaça, papel, plástico e
pedaços de grafite

metais oo
e lua to

•

abaixo de 3,36 mm
pó dos materiais
eletodos e eletrólitos

Tabela III. Componentes do pó das pilhas contidos na
fração abaixo de 3,36 mm.

metais retidos
na resina

Metais

Teor

Mn

19,5%

Zn

14,3 %

Fe

2,90%

Pb

0,03 %

Ni

0,02%

Hg

275 mg kg- 1

Cd

42,5 mg kg·'

Efeito da temperatura e do tempo sobre a etapa de
lixiviação

Znem pH=8
MnempH=9

Observa-se pela Figura 4 que as percentagens
lixiviadas do zinco e do manganês crescem com o
aumento da con-centração de HCI e da temperatura em
todos os casos. Foram lixiviados cerca de 99% do zinco
e 98% do man-ganês com HCI 4 moi L- 1 à temperatura
de 70°C por 3 horas.

Figura 3 - Fluxograma das etapas do processo hidrometalúrgico para recuperação e separação do zinco e
manganês nas pilhas de zinco-carbono e alcalinas.
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Observa-se pela Tabela IV que a variação de 1:5 para
1: 1O da proporção sólido-líquido causa um aumento nas
percentagens lixiviadas do zinco e do manganês. Já nas
proporções 1:10 e 1:15 não existem diferenças nas
percen-tagens lixiviadas dos metais.

~

"

4M

~~
~~

A partir dos resultados experimentais, vê-se que as
con-dições ótimas para a lixiviação do zinco e do
1
manganês no pó das pilhas foi 4 moi L- de HCI usando
proporção sólido:líquido de L: 1O à temperatura de 70°C
por 3 horas. Nessas condições a dissolução alcançou
99,9% de zinco e 99,5% de manganês .
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Figura 4 - Efeito da temperatura e da concentração de
HCI sobre a percentagem lixiviada do zinco e do
manganês usando proporção sólido-líquido 1: 1O por 3
horas.

Separação seletiva do zinco e do manganês pela
resina quelante Amberlyst-A-26/Eriochrome Red B
Uma lixívia com pH= I ,2 foi obtida do teste feito a
70°C por 3 horas usando proporção sólido-líquido de
1:1 O con-tendo 2,8 g L- 1 de zinco e 3,8 g L- 1 de
maganês. O pH desta lixívia foi inicialmente elevado
para cinco, por adição de gotas de solução de NH40H
50% com aquecimento a 60°C. Hidróxido de fedo foi
precipitado. Em seguida, a lixívia foi filtrada e
adicionado 10 mL de tartarato de amônio 10%. As
subseqüentes mudanças de pH da lixívia na faixa de 5,5
a 10 foram também efetuadas com adiç ão de NH40H
50%. Estas lixívias percolam através da coluna com uma
velocidade de !luxo de 2 mL min- 1• O eluato é analisado
e a quantidade de metais adsorvidos na resina pode então
ser avaliada. Em seguida, com a mesma velocidade de
t1uxo, percolou-se 25 mL de HN0 3 2 mol L- 1 através da
coluna para recuperação (dessorção) dos metais. A
coluna foi usada repetidamente em ciclos de retenção e
eluição sem demonstrar perda de eficiência.

A Figura 5 mostra a dependência do tempo e da
tempe-ratura sobre a percentagem lixiviada do zinco e
do man-ganês. Foram lixiviadas cerca de 99% do zinco e
98% do manganês com HCI 4 moi L- 1 à temperatura de
70°C por 3 horas. A partir de 3 horas as percentagens
lixiviadas dos metais a 70°C permaneceram constantes.
Nas temperaturas de 30 e 50°C observam-se pequenas
variações nas percen-tagens lixiviadas dos metais
quando a lixi viação é realizada entre 3 e 4 horas.
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Figura 5 - Efeito do tempo e das temperaturas sobre a
percentagem lixiviada do zinco e do manganês com
HCI 4 moi L- 1 usando proporção sólido-líquido 1: 10.
A Tabela IV mostra o efeito da proporção sólidolíquido na dissolução do zinco e do manganês por 3
horas com HCI 4 moi L- 1 à temperatura de 70°C.

Os valores de pH da lixívia na Figura 6 referem-se
àqueles ajustados previamente com NH 40H 50%
conforme descrito acima. Vê-se que a recuperação do
zinco e do manganês com HN03 2 moi L- 1 é int1uenciada
de maneira signiticativa pelo pH da lixívia original. Para
as lixívias ajustadas para pH=8 obteve-se recuperação de
99% de zinco e, ajustad as para pH=9, de 98% de
manganês.

Tabela IV- Efeito da proporção sólido-líquido sobre a
percentagem lixiviada do zinco e do manganês.
Conccntrac,:ãu
de HCJ

Sólido :Líquido
(pô das pilhas : HCI)

4mol L' 1
4moJL' 1
4 moi L" 1

1:5
1:10
1:15

Percentagem
lixiviada
Zn
Mn
75,0
70,3
99,7
99.5
99,9
99,5
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previamente com NH4 0H 50%, sobre a recuperação de
1
zinco e de manganês realizada com HN0 3 2 moi L- •

CONCLUSÕES

Os testes de moagem apresentaram-se como uma
alter-nativa possível para a liberação dos componentes
das pilhas .
Etapas de um processo hidrometalúrgico foram
desenvol-vidas para a recuperação e separação do zinco
e manganês nas pilhas de zinco-carbono e alcalinas.
As melhores condições de lixiviação foram: HCI 4
moi L- 1 por 3 horas à temperatura de 70°C usando uma
proporção sólido-líquido de I: 1O. Sob estas condições
obteve-se recuperação de 99 % de zinco e 98 % de
manganês. A lixívia com pH=l,2 continha 2,8 g L- 1 de
zinco e-3,8 g L- 1 de manganês.
Foi usado 2 g de resina quelame Amberlyst A-26/
Eriochrome Red B na separação de zinco e manganês da
lixívia. A recuperação quantitativa de zinco e manganês
adsorvidos na resina foi cfetuada com 25 mL de
1
HN0 3 2 moi L- e ficou acima de 99% para o zinco e de
98 % para de manganês, quando o pH da lixívia foi
condicionado previamente para 8 c 9 respectivamente.
A resina foi usada várias vezes em ciclos de retenção
c cluição sem demonstrar perda da eficiência.
Segundo a COMLURB , são depositados diariamente
nos aterros sanitários do Rio de Janeiro cerca de 890 g
de mer-cúrio c 360 g de cádmio. De acordo com
estimativa do presente trabalho , pilhas e baterias
contribuiriam com cerca de 245 g e de 38 g,
respectivamente. A diferença entre eles (645g para o
mercúrio c 322 g para o Cd) sugere que outras fontes
desses metais devem ser consideradas.
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