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RESUMO 

 No presente trabalho, a aplicação de sistema híbrido de geração e alimentação de 

energia elétrica em processo de eletrorrecuperação de zinco é apresentada. A utilização de 

dois tipos de fontes solar fotovoltaica foi comparada: tecnologia orgânica (OPV) e tecnologia 

convencional de silício policristalino (PV). Para tal, dois índices foram calculados. O primeiro, 

referente à área de painéis necessária para gerar corrente de alimentação para 1 m² de área 

de catodo operando à 514 A/m², indicou que o tipo PV apresentou desempenho 5,4 vezes 

superior ao tipo OPV, demandando uma área de (49 ± 2) m² para alimentação de 1 m² de 

catodo contra área de (262 ± 31) m² para o tipo OPV. O segundo, referente à quantidade de 

corrente que cada tipo consegue gerar por potência no mesmo, revelou que o tipo OPV 

apresentou um valor 4% maior em relação ao tipo PV.  O conversor utilizado no sistema 

manteve constante a corrente alimentada na célula durante os ensaios. O sistema híbrido 

desenvolvido permitiu o uso de energia solar no processo de eletrorrecuperação de zinco. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletrometalurgia, Eletorrecuperação, Zinco, Energia Solar. 

ABSTRACT 

The present work shows the application of a hybrid power supply consisting of solar panels 

and energy from the grid to produce electrical energy for zinc electrowinning process. Two 

types of photovoltaic materials were compared: organic technology (OPV) and conventional 

polycrystalline silicon (PV) technology. In this way, two indexes were created and calculated. 

The first refers to the area of solar panels necessary to supply current to power 1 m² of 

cathode operating at 514 A/m². It indicates that the silicon solar cell has a performance 5.4 

times higher than the organic one, requiring an area of (49 ± 2) m² to power 1 m² of cathode 

against area (262 ± 31) m² respectively. The second index refers to the amount of current 

that each solar cell can supply by its produced power, revealing that the organic technology 

presents a value 4% higher than the silicon technology. The converter used is able to keep 

the current constant during the experiments, demonstrating that the developed hybrid 

system allows the application of solar energy in the zinc electrowinning process. 
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1. INTRODUÇÃO 

A rota RLE (Roasting-Leaching-Electrowinning) é responsável pela produção de cerca 

de 90% do zinco metálico produzido globalmente (Sinclair, 2005). A última etapa dessa rota 

(eletrorrecuperação de zinco) responde por até 80% do consumo total de energia utilizada 

na unidade industrial. O consumo específico de energia no processo de eletrorrecuperação 

desse metal (3000-4000 kWh/t) é elevado quando comparado ao consumo envolvido na 

eletrorrecuperação de outros metais como, por exemplo, cobre (2000-3000 kWh/t). 

Uma redução no consumo de energia elétrica em processo de eletrorrecuperação de 

zinco contribui para a diminuição dos custos operacionais, além de tornar o processo mais 

sustentável. O consumo de energia nesse processo depende de diversos fatores, tais como 

características do eletrólito ácido processado, tipo de anodo adotado, espaçamento entre os 

eletrodos, dentre outros, além de perdas associadas aos transformadores e retificadores 

utilizados. Diante deste último fator, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias que 

integram duas fontes de corrente elétrica como, por exemplo, a rede da concessionária e 

uma fonte renovável, com controle da corrente contínua total alimentada diretamente no 

processo apresenta potencial para tornar este mais econômico e sustentável. 

Neste contexto, o presente trabalho descreve a aplicação original de sistema híbrido 

de geração e alimentação de corrente elétrica contínua (Pedido de Patente 119976, 2018) 

diretamente em processo de eletrorrecuperação de zinco. O sistema desenvolvido na UFMG 

utiliza a rede da concessionária e uma fonte solar fotovoltaica, que pode ser do tipo painéis 

com tecnologia orgânica (OPV) ou painéis convencionais de silício policristalino (PV), para 

alimentar o processo com corrente contínua constante. No presente trabalho, apenas uma 

comparação de aplicabilidade dos dois tipos de painéis utilizados foi realizada, sendo os 

resultados de apenas dois tipos de ensaios apresentados.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Eletrorrecuperação de zinco 

 O processo de eletrorrecuperação de zinco foi realizado em célula de polipropileno 

(170 mm x 127 mm x 95mm) sob vazão constante de 1,5 L/h (volume da célula por hora) 

usando uma bomba peristáltica (Masterflex L/S 7521-40). O catodo utilizado na célula foi 

uma liga de alumínio (Al-1070) com área total de deposição fixada em 48,8 cm², a qual foi 

delimitada com fitas isolantes (3M) e aletas de polipropileno. O anodo utilizado foi uma liga 

de chumbo (Pb-Ag0,5%).  O eletrólito utilizado no processo continha cerca de 183 g/L de 

H2SO4, 55 g/L de Zn, 2 g/L de Mg e 1 g/L de Mn. O mesmo foi preparado em um único lote 

pela Nexa Resources S/A. A composição do eletrólito foi determinada para representar o 

utilizado na prática industrial. Os ensaios de eletrorrecuperação foram realizados durante 

6h, sempre iniciados às 8:30. A densidade de corrente adotada nos ensaios foi de 514 ± 2 

A/m², seguindo o padrão industrial. A temperatura do eletrólito e a tensão da célula foram 

monitorados a cada hora usando, respectivamente, termômetro e multímetro (Minipa ET-

2615a). Após o ensaio, o depósito de zinco foi manualmente removido do catodo utilizando 

uma lâmina fina, abundantemente lavado com água deionizada, secado em estufa a 60 °C 
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por 30 min e, então, pesado em balança analítica de precisão (Mettler AE200). Os depósitos 

foram armazenados em dessecador de vidro para posterior caracterização.  

2.2 Usina solar 

 Dois tipos de painéis fotovoltaicos foram utilizados para geração de energia elétrica 

no sistema desenvolvido: painéis de tecnologia orgânica (Organic photovoltaics, Sunew) com 

área total de 3,99 m² e painel de silício policristalino (YL245P-29b, Yingli) com área total de 

1,46m², o qual pertence à usina Tesla da Universidade Federal de Minas Gerais. A eficiência 

de cada um desses tipos de painéis foi determinada no período de realização dos ensaios, 

mantendo-se constante. Para o tipo OPV foi determinada uma eficiência média de (1,2 ± 

0,1)%, enquanto para o tipo PV eficiência média de (11 ± 2)%. A maior variação na eficiência 

para o tipo PV deve-se à maior sensibilidade às variações de temperatura e de irradiação, 

quando comparado ao tipo OPV (Freitas et.al., 2018). 

2.3 Conversor 

 O conversor CC/CC (Pedido de Patente 119976, 2018) utilizado entre os painéis de 

geração e a célula de eletrorrecuperação de zinco mantém constante a corrente elétrica 

alimentada ao processo, mesmo com a variação de potência nos painéis em função das 

condições climáticas. O mesmo também registra todos os dados do sistema elétrico obtidos 

em cada ensaio realizado. O aparato experimental completo (i.e. sistema híbrido e célula de 

eletrorrecuperação) é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Aparato experimental utilizado neste trabalho: (i) bomba peristáltica, (ii) galão de alimentação de 

eletrólito, (iii) conversor, (iv) banho térmico, (v) célula de eletrorrecuperação, (vi) galão de coleta de 

eletrólito, (vii) multímetro, e (viii) computador para controle da operação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros dos ensaios de eletrorrecuperação realizados 

com os diferentes tipos de painéis. Os parâmetros do processo, tais como tensão, eficiência 

de corrente e consumo específico de energia não dependem do tipo de painel utilizado. 
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Tendo em vista a realização de ensaios de eletrorrecuperação em condições semelhantes no 

que se referem à composição do eletrólito, temperatura e densidade de corrente, os valores 

obtidos para tais parâmetros são semelhantes. Nota-se uma elevada eficiência de corrente 

(92,8% para o tipo OPV e 93,2% para o tipo PV) e consumo específico de energia da ordem 

de 2700 kWh/t, o qual é ligeiramente inferior aos valores tipicamente reportados para a 

prática industrial. Tal diferença pode ser explicada por menores quedas ôhmicas associadas 

à resistência do eletrólito usado nos ensaios e à resistência de conexões na célula.  A Figura 

2 apresenta fotografias dos depósitos de zinco obtidos ao final dos ensaios, sendo possível 

perceber que não há diferenças nas características visuais dos mesmos.  

Tabela 1: Parâmetros do processo de eletrorrecuperação obtidos para os dois tipos de painéis e índices 

comparativos calculados. 

Parâmetros e Índices OPV PV 

Duração do ensaio (h) 6 6 

Temperatura (°C) 38 ± 1 38 ± 1 

Densidade de corrente (A/m²) 514 ± 2 514 ± 2 

Eficiência de corrente (%) 92,8 ± 0,2 93,2 ± 0,9 

Tensão (V) 3,05 ± 0,1 3,06 ± 0,01 

Consumo específico de energia (kWh/t)  2684 ± 31 2697 ± 32 

Índice geração/consumo de energia (m²/m²) 262 ± 31 49 ± 3 

Índice corrente/potência (A/W) 0,0338 ± 0,0003 0,0324 ± 0,0006 

 

 

 Figura 2. Fotografias dos depósitos de zinco produzidos nos ensaios utilizando os painéis do tipo (i) OPV e (ii) 

PV.   

 

A Tabela 1 apresenta ainda o índice geração/consumo (m²/m²) que representa a área 

de células fotovoltaicas necessária para alimentar 1 m² de área de catodo usado no processo  

de eletrorrecuperação operando a 514 A/m². Os valores observados para tal índice (OPV: 
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262 ± 31 m²/m²; PV: 49 ± 3) indicam que devido à maior eficiência na geração de energia do 

painel tipo PV, o mesmo demanda uma área de geração 5,4 vezes menor que o OPV para 

alimentar uma mesma área catódica. A tabela apresenta também o índice corrente/potência 

(A/W) que representa a quantidade média de corrente que cada painel gera pela potência 

do mesmo. É possível observar que o tipo OPV gera uma corrente cerca de 4% maior que o 

tipo PV para cada Watt de potência gerado. Esse índice é importante, pois indica que para 

uma condição de eficiência e área de geração semelhantes para as tecnologias orgânica e 

inorgânica, a primeira irá gerar mais corrente elétrica. 

A Figura 3 apresenta o comportamento temporal da potência do PV, potência da 

eletrorrecuperação e da corrente total alimentada no processo. Deve-se observar que 

mesmo com a variação da potência do PV durante o dia, o conversor foi capaz de manter a 

corrente total alimentada constante. A energia gerada pelo solar fotovoltaico neste ensaio 

foi de 168 Wh. As linhas contínuas t0, t1, t2 e t3 sobrepostas na figura identificam alguns 

períodos importantes do ensaio, tais como início, momento de alta potência, momento de 

baixa potência e encerramento, respectivamente. Fotografias do céu em tais períodos foram 

registradas (Figura 4). É possível observar que o ensaio foi iniciado com o céu limpo, o que 

caracteriza um período de maior geração de energia, também observado no período t1. No 

decorrer do dia, quando a presença de nuvens dificulta a absorção da irradiação direta, 

principal responsável pela geração de energia, a potência do sistema declina (período t2). O 

ensaio foi finalizado com céu parcialmente nublado (t3), caracterizando uma menor geração 

quando comparado aos momentos t0 e t1. A potência do PV registrada nos períodos t0, t1, 

t2 e t3 foi de 55W, 59W, 25W e 40W, respectivamente.  

 

Figura 3. Potência do PV, potência da eletrorrecuperação e corrente alimentada no processo. Legenda: t0, t1, 

t2, e t3 representam períodos do ensaio correspondentes às fotografias do céu apresentadas na Figura 4.  
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Figura 4. Registro fotográfico do céu no dia de ensaio utilizando o painel inorgânico. Legenda: t0: início do 

ensaio; t1: momento de alta potência; t2: momento de baixa potência; t3: final do ensaio.  

 

 A Figura 5 demonstra que o conversor não se comportou de maneira diferente 

quando o ensaio foi realizado utilizando o painel tipo OPV, ou seja, a corrente elétrica total 

alimentada no processo de eletrorrecuperação se manteve constante durante o ensaio. A 

energia gerada pelo solar fotovoltaico neste ensaio foi de 302 Wh. Para este ensaio, os 

períodos nos quais o céu foi fotografado (t0, t1, t2 e t3) correspondem, respectivamente ao 

início do ensaio, momento de baixa potência, momento de alta potência e encerramento do 

ensaio (Figura 6). A potência do OPV registrada nestes instantes foi de, respectivamente, 

23W, 17W, 32W e 21W. Novamente, pode-se observar que em período de menor potência, 

há grande quantidade de nuvens diminuindo a incidência da irradiação direta, enquanto em 

período de alta potência o céu encontra-se limpo. Deve-se observar também que os valores 

de potência do OPV são menores que aqueles obtidos quando o tipo PV foi adotado, mesmo 

sendo a irradiância mais elevada no dia do ensaio realizado com o tipo OPV (Figura 7). O fato 

observado reforça a menor eficiência deste último.  

 

Figura 5. Potência do OPV, potência da eletrorrecuperação e corrente alimentada no processo. Legenda: t0, 

t1, t2, e t3 representam períodos do ensaio correspondentes às fotografias do céu apresentadas na Figura 6.  
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Figura 6. Registro fotográfico do céu no dia de ensaio utilizando o painel orgânico. Legenda: t0: início do 

ensaio; t1: momento de baixa potência; t2: momento de alta potência; t3: final do ensaio.  

 

Por fim, comparando as Figuras 5 e 7 pode-se afirmar que a resposta do tipo OPV à 

irradiância é direta, ou seja, as curvas se superpõem perfeitamente. Este comportamento é 

diferente do observado para o tipo PV. Uma comparação entre as Figuras 3 e 7 indica que a 

potência deste último não tem relação direta com a irradiância sendo mais dependente de 

outros fatores, como, por exemplo, a temperatura dos painéis. O fato citado condiz com o 

esperado (Luque et al., 2011; Freitas et. al., 2018).  

 

Figura 7. Irradiância global para os ensaios utilizando as diferentes tecnologias fotovoltaicas (PV e OPV).  

 

4. CONCLUSÕES  

O processo de eletrorrecuperação apresentou parâmetros semelhantes nos ensaios 

realizados com os painéis orgânicos e inorgânicos, viabilizando a comparação dos mesmos. O 

tipo PV apresentou melhor comportamento para a aplicação nesse processo, uma vez que 

sua eficiência de geração é superior à do tipo OPV, mesmo em dias de irradiância global 

inferior. Isto resultou em um melhor índice geração/consumo, fazendo com que o mesmo 
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demande uma área 5,4 vezes menor para a sua aplicação, quando comparado ao tipo OPV. 

Os painéis do tipo OPV apresentaram um maior índice corrente/potência. Dessa forma, com 

o desenvolvimento desta tecnologia (maior vida útil e eficiência), a sua aplicação pode se 

tornar viável. Os resultados deste estudo confirmaram também que mesmo em períodos de 

baixa geração de energia por parte dos painéis, o conversor desenvolvido conseguiu manter 

constante a corrente elétrica alimentada ao processo de eletrorrecuperação. Outros ensaios, 

análises e abordagens estão em andamento na UFMG, e os resultados serão reportados em 

eventos futuros.   
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