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RESUMO 
 
A utilização de minérios calcinados de níquel para a produção de ferro-ligas em 
fornos elétricos é uma prática operacional bem conhecida e estabelecida. Por esta 
técnica pode-se obter ferro-níquel com teores variáveis do metal base. Diversas 
fontes bibliográficas descrevem os métodos de produção, onde se apresentam as 
dificuldades e os benefícios inerentes aos processos. Pelo decréscimo quantitativo e 
qualitativo dos minérios de níquel, os produtores de ferro-ligas têm se esforçado na 
busca de alternativas, tanto na elaboração de cargas quanto no desenvolvimento de 
processos, estabelecendo acordos de cooperação técnica junto aos centros de 
pesquisas e universidades. O aproveitamento de minérios de baixos teores 
demanda o emprego de técnicas efetivas de concentração, que apropriem os 
minérios concentrados para o aumento de produtividade nas unidades de redução. 
Estabelece-se então a necessidade de se produzir concentrados aglomerados 
(pelotas e/ou briquetes), com características autorredutoras ou prérreduzidas / pré-
metalizadas, garantindo a manutenção da composição química, das propriedades 
físicas e metalúrgicas, que favoreçam o processo de produção de ferro-ligas. Este 
trabalho tem por objetivo obter um concentrado de hidróxido de níquel, pela 
lixiviação de minério laterítico/saprolítico e desenvolver tecnologia para sua 
aglomeração e calcinação redutora. Estas partículas ultrafinas, com alto teor de 
umidade (aprox. 50%), passam por todas as etapas de mistura, aglomeração e 
pelotização, atendendo aos critérios de qualidade necessários à alimentação de um 
forno elétrico. Como resultado, obtém-se um concentrado com teor de níquel em 
torno de 30%, para ser usado como matéria prima para produção de anteligas de 
ferro-níquel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: níquel; aglomeração; pelotização; ferro níquel; ferro ligas. 
 
ABSTRACT 
 
The use of calcined nickel ores to produce ferroalloys in electric furnaces is a well 
known and established operational practice. By this technique one can obtain ferro-
nickel with variables contents of base metal. Several literature sources describe 
production methods, in which the difficulties and benefits of the process are shown. 
Due to quantitative and qualitative decrease of nickel ore, ferro-alloys producers 
have made efforts to find alternatives, both in the preparation of loads as in 
developing procedures, establishing technical cooperation agreements with research 



Conti Souza, J.B.; Feldhagen, H.G.; Piumatti, R.; Pereira, A.C. 

 

 

centers and universities. The utilization of low level ores demands the use of effective 
concentration techniques that make concentrated ores suitable to increase 
productivity in the reduction units. It is then necessary to produce concentrated 
agglomerates (pellets and / or briquettes) with autoreducing characteristics or pre 
reduced/ pre-metallized, ensuring the maintenance of the chemical composition, 
physical and metallurgical properties, that favour the ferro-alloys production process. 
This study aims to obtain a nickel hydroxide concentrate, by leaching of laterite ore / 
saprolite and develop technology for agglomeration and reducing calcination. These 
ultrafine particles, with high moisture content (approx. 50%), go through all mixing 
steps, agglomeration and pelletizing, satisfying the quality criteria necessary to feed 
an electric furnace. As a result, there is obtained a concentrate with nickel content of 
about 30%, to be used as raw material for the production of ferro-nickel master 
alloys. 
 
KEYWORDS: nickel; agglomeration; pelletizing; ferro-nickel; ferro alloys.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
O níquel é um metal de grande importância econômica e estratégica para a 
indústria, ao fazer parte de ligas, como nos aços, porque possibilita o incremento da 
resistência mecânica e resistência à corrosão, em amplas faixas de temperatura. A 
produção de anteligas, a partir de minérios lateríticos de baixo teor, tem se tornado 
uma alternativa para suprir a demanda de níquel e baratear os custos do aço 
inoxidável. Um exemplo é a obtenção do nickel pig iron, na China, direcionado à 
produção dos aços inoxidáveis em substituição ao níquel eletrolítico de custo mais 
elevado (RAO, 2013). 
 
De acordo com Crundwell et al. (2011, p.1, tradução), “Embora aproximadamente 
70% das reservas minerais sejam encontradas em minérios lateríticos, somente 40% 
da produção do níquel se dá a partir das lateritas”. Essa informação evidencia a 
tendência de expansão da exploração das lateritas e inclusive que se tornem 
dominantes, pelo fato das fontes a partir de sulfetos estarem se exaurindo. 
 
A extração e processamento do minério laterítico está em desenvolvimento contínuo, 
com a dificuldade de não dispor de uma etapa de tratamento do minério que 
aumente expressivamente a concentração, pois o níquel não se apresenta como um 
composto mineral discreto nesse minério, mas disperso em solução sólida em 
minerais de ferro e magnésio. Com isso, há a necessidade de processamento de 
uma elevada quantidade de matéria-prima para extrair o metal, o que leva a 
investimentos com alto custo de capital e operacional (KING, 2005). A busca por 
novas rotas de processamento das laterítas tem inclusive o objetivo de reduzir os 
custos e gerar matérias-primas mais elaboradas para uso em fornos de redução. 
 
Devido a sua granulometria, a fração de finos gerada no processamento do minério 
lavrado não tem utilização direta nos fornos elétricos de fabricação de ferro-ligas, 
nem nos demais fornos, por prejudicarem a permeabilidade do leito, reduzindo a 
produtividade das plantas e aumentando os consumos energéticos, além de gerar 
problemas ambientais. A fabricação de aglomerados (pelotas e briquetes) de 
minérios de níquel, a quente ou a frio, foi pouco estudada até o momento pelos 
produtores de níquel, incluindo a Vale SA. Os poucos estudos realizados de 
aglomeração a quente apresentaram resultados insatisfatórios no que tange à 
resistência mecânica. Nos experimentos, verificou-se que as pelotas apresentaram-
se muito fragilizadas após a queima, devido à intensa formação de trincas, 
provavelmente pela elevada perda ao fogo do minério e contração dos aglomerados. 
 
A figura 1 ilustra as etapas propostas para a obtenção do concentrado de níquel 
aglomerado e dos ensaios de lixiviação do minério. 
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Figura 1. Fluxogramas: (A) Etapas para a obtenção do concentrado de níquel aglomerado.    
(B) Procedimentos para a obtenção de MHP por hidrometalurgia. 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Ensaio de lixiviação do minério e purificação do concentrado  
 
A obtenção do concentrado níquel se deu por hidrometalurgia convencional, 
buscando-se a formação de hidróxidos mistos precipitados (MHP), que seguiriam 
para a produção de aglomerados. 
 
2.1.1. Reagentes 
 
Foram usados os reagentes: Ácido Sulfúrico Concentrado 98% (Cromoline Química 
Fina Ltda.), Hidróxido de Potássio (Vetec Química Fina Ltda.), Carbonato de Sódio 
(Quimibrás Indústrias Químicas S.A.), Óxido de Cálcio (Proquimios), Glicerina (Vetec 
Química Fina Ltda.). 
 
2.1.2. Preparo de solução hidróxido de potássio saturada 
 
Na primeira etapa de neutralização da lixívia foi utilizada uma solução de hidróxido 
de potássio saturada, preparada através da dissolução de 112g de hidróxido de 
potássio (KOH) em 100 mL de água. 
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2.1.3. Montagem dos experimentos 
 

A montagem do aparato experimental consistiu-se de três reatores de lixiviação e 
purificação, cada um composto por um balão de 1 litro com duas bocas, aquecido 
por imersão parcial em um fluido térmico de glicerina, sobre recipiente em uma 
chapa aquecedora, com agitação magnética (Marconi, mod. MA 085/CT, 500 W). 
 
A filtragem das polpas e precipitados obtidos foi realizada em um sistema de 
filtração a vácuo, composto por um kitassato de 500 mL e funil de buchner 
adaptados por mangueira a bomba de vácuo e fazendo uso do papel de filtro faixa 
preta (Unifil). 
 
As matérias-primas, resíduos e produtos obtidos foram pesados e o produto final do 
MHP secado em estufa.   
 
As amostras obtidas nos experimentos e o minério foram encaminhados para 
análise química em laboratório externo. 
 
2.1.4. Etapas do ensaio de obtenção do concentrado (mhp)  
 
1ª Etapa: Lixiviação Ácida Agitada. 
 
2ª Etapa: Precipitação e Remoção do Ferro e Alumínio. 
 
3ª Etapa: Precipitação da mistura de hidróxidos contendo níquel (MHP). 
 
2.2. Ensaio de aglomeração do concentrado 
 
O ensaio de aglomeração visou a elaboração de diferentes tipos de pelotas com 
composições e comportamentos distintos, além dos ensaios físicos, para testes 
verificando resistência, análises propriedades químicas e testes metalúrgicos.  
 
Para a produção dos aglomerados serão obedecidas as seguintes etapas: 
 
2.2.1. Preparação e caracterização da matéria-prima e aditivos 
 
Preparação das matérias primas (concentrados), insumos e aglomerantes através 
dos processos de cominuição em moinhos de bolas e/ou prensa de rolos, rota a ser 
definida em função das características das amostras recebidas. 
 
Para a caracterização dos materiais foi realizada a classificação por tamanho de 
partículas, medido pela percentagem menor que 325 mesh em peneiras (Granutest) 
pelo peneirador vibratório, a determinação da superfície específica no equipamento 
Permeâmetro Fisher, e a caracterização química dos componentes, para formar as 
misturas a serem aglomeradas, foram realizadas as análises pela metodologia via 
úmida e/ou instrumental utilizando o espectrômetro de Raios-X (Bruker). 
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2.2.2. Produção de aglomerados 

 
Para a produção de pelotas cruas foi utilizado um disco de pelotamento (Engendrar 
Engenheiros Associados Ltda), em escala piloto, para processar as misturas dos 
experimentos com composições químicas definidas (basicidade binária e percentual 
de Níquel pré-estabelecido).  
 
Para o estudo forma utilizadas duas rotas de produção de pelotas, sendo uma a 
aglomeração a quente e a outra aglomeração a frio. Para ambas as rotas foram 
utilizadas misturas denominadas como referência/padrão e exploratórias.  
 
Rota 1 – Produção de pelotas queimadas pela rota convencional  
 
Para a produção das pelotas a quente foi considerada a matriz de experimentos 
considerados como matéria prima o concentrado de níquel, como aglomerante a 
bentonita, como fundentes o calcário calcítico e os portadores de MgO (calcário 
dolomítico e fino de mármore) com diferentes dosagens e como combustível sólido o 
carvão antracito. Os fundentes foram cominuídos para obtenção de superfícies 
específicas de 3000cm2/g. As pelotas produzidas foram processadas termicamente 
em fornos específicos simulando temperaturas até 1350oC.  
 
Após a produção das pelotas, as mesmas passaram pela etapa de caracterização 
contemplando a avaliação das propriedades físicas (resistência à compressão da 
pelota crua e a seco, e da resiliência (número de quedas)) para suportar os efeitos 
da etapa de transporte até o forno de queima e ainda resistir ao efeito da mudança 
brusca de temperatura (choque térmico) ao entrar no forno de queima de pelotas. 
 
Rota 2 – Produção de pelotas pelo processo de cura a frio 
 
Para a produção das pelotas a frio foi considerada a matriz de experimentos 
considerados como matéria prima o concentrado de níquel, como aglomerantes os 
cimentos e dextrina, como fundentes o calcário calcítico e os portadores de MgO 
(calcário dolomítico e fino de mármore) com diferentes dosagens e como 
combustível sólido o carvão antracito. Os fundentes também foram cominuídos para 
obtenção de superfícies específicas de 3000cm2/g. 
 
As pelotas produzidas passaram por cura a temperatura ambiente e em fornos de 
temperatura controlada. 
 
Em ambas as rotas o concentrado de níquel foi moído para obter um mínimo de 40% 
passante na malha de 325 mesh e o aglomerante bentonita e cimentos produzidos 
com superfície específica da ordem de 8.000 cm2/g e com 100% passante na malha 
de 325 mesh. 
  
Os teores de CaO e MgO nos aglomerados a frio e a quente foram determinados 
pelo balanço de massa da carga a ser abastecida e processada nos reatores de 
ferro - ligas. Para os aglomerados a frio o mesmo será obedecido quanto á dosagem 
de carvão nas pelotas produzidas. 
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Matriz de experimentos: 
 
a) Produção de pelotas a quente: 

 

 Experimento 1 Pelota a quente (Referência/Padrão): sem participação de 
aditivos. Mistura composta de concentrado de níquel, bentonita e água; 
 

 Experimento 2 Pelota a quente com carvão: sem participação de aditivos. 
Mistura composta de concentrado de níquel, bentonita, carvão e água; 

 

 Experimento 3 Pelota a quente com correção de CaO e MgO: com adição de 
calcário dolomítico. Mistura composta de concentrado de níquel, bentonita, 
calcário calcítico fino + calcário dolomítico e carvão mineral;  

 

 Experimento 4 Pelota a quente com correção de CaO e MgO: com adição de 
finos de mármore. Mistura composta de concentrado de níquel, bentonita, 
Calcário calcítico fino + resíduo de mármore e carvão mineral. 

 
b) Produção de pelotas a frio: 

 

 Experimento 1 Pelota a frio (Referência/Padrão): sem participação de aditivos. 
Mistura composta de concentrado de níquel, cimento e água; 
 

 Experimento 2 Pelota a frio com carvão: sem participação de aditivos. Mistura 
composta de concentrado de níquel, cimento, carvão e água; 

 

 Experimento 3 Pelota a frio com correção de CaO e MgO: com adição de 
calcário dolomítico. Mistura composta de concentrado de níquel, cimento, 
calcário calcítico fino + calcário dolomítico e carvão mineral;  

 

 Experimento 4 Pelota a frio com correção de CaO e MgO: com adição de 
finos de mármore. Mistura composta de concentrado de níquel, cimento, 
Calcário calcítico fino + resíduo de mármore e carvão mineral. 

 
2.2.3. Caracterização das pelotas produzidas 
 
Por não existir atualmente metodologias regidas por normas técnicas para os 
ensaios de aglomerados de níquel, nas avaliações das características físicas e 
metalúrgicas, foram utilizados os mesmos ensaios regidos pela norma ISO para as 
pelotas de minérios de ferro, a saber: Resistência á compressão das pelotas 
queimadas – Norma ISO 4700:1996; Degradação a baixas Temperaturas (RDI) 
(%<3,15mm) - Norma ISO 4696 – 2:1998.  
 
Para as análises químicas as metodologias já são regidas por normas específicas 
reconhecidas e consolidadas.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Análises químicas das amostras de concentrado 
 

Tabela 1. Análise química do concentrado de níquel. 

Parâmetro Ni SiO2 Al2O3  CaO MgO  Mn PPC 

Conc. de Ni 55,0 1,0 0 0 5,0 5 15,36 

 
3.2. Análises de fundentes, bentonita e cimento 
 

Tabela 2. Análises químicas dos fundentes, do aglomerante (cal hidratada) e superfícies 
específicas nas fases 1 e 2 do estudo. 

Elementos  Finos de Mármore  Calcário Dolomítico   Bentonita  Cimento  

MgO 18,81 16,38 2,3 2,01 

CaO 37,04 35,29 1,0 64,03 

SiO2 2,84 2,79 54,0 19,65 

Al2O3 0,29 0,18 15,5 4,99 

PPC 41,58 43,82 8,7 2,3 

SE(cm2/g)  3000 3000 8000 8000 

 
Os fundentes e os aglomerantes são os mesmos usualmente utilizados para 
produção de pelotas de minérios de ferro pela rota convencional. 
 
3.3. Análises das pelotas produzidas pelas diferentes rotas 
 

Tabela 3. Análises químicas das pelotas produzidas nos experimentos a quente.   

 Pelotiza-
ção a 

quente 

   Pelotiza-
ção a  
frio 

   

Elemento Referen   Carvão CDolom F.Mármore Referen.  Carvão CDolom F.Mármore    

Ni 58,96 58,92 57,62 57,56 60,46 60,51 59,53 59,46 

SiO2 2,12 2,18 2,28 2,29 1,28 1,32 1,37 1,39 

Al2O3 0,27 0,31 0,32 0,32 0,07 0,10 0,11 0,11 

CaO 0,02 0,02 1,43 2,09 0,96 0,97 2,13 2,69 

MgO 5,85 5,84  6,35 5,80 4,96 4,90 5,27 4,81 

P 0,001 0,001 0,003 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 

Mn 5,81 5,79 5,66 5,66 4,93 4,87 4,70 4,70 

B2 0,01 0,01 0,63 0,91 0,75 0,73 1,55 1,94 

 
Os resultados de análises químicas das pelotas produzidas pelas duas rotas (a 
quente e a frio) foram obtidos através de balanço de massa determinado em modelo 
matemático de previsibilidade, devido as análises em laboratório não terem sido 
concluídas a tempo.   
  
3.4. Caracterização física e metalúrgica das pelotas produzidas 
 
Tabela 4. Ensaios físicos e metalúrgicos das pelotas produzidas pelas rotas a quente e a frio. 

Parâmetro P.quente Ref  
C/Carvão 

 
CDolom  

 
Márm     

PFrio 
Ref  

 
C/Carvão 

 
 CDolom  

 
 F.Márm 

RCdaN/pel 145 121 110 134 168 132 120 138 

 RC. Desv 61 70 70 63 64 78 76 59 

RDI Média 7,4 8,3 8,1 7,0 6.2 6,8 9.5 7.9 

RDI Desv. 2,0 2.8 3.0 2.4 1.4 1.7 2.0 1.8 
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As pelotas produzidas tanto na rota a quente como a frio apresentam resultados, de 
resistência mecânica e degradação metalúrgica, satisfatórios em relação aos seus 
usos em reatores de produção de ligas de níquel, conforme proposto no projeto. 
 
O produto obtido terá uma composição química pré-definida e qualidades físicas, 
como adequada resistência á compressão e ao desgaste (abrasão), para suportar os 
efeitos de manuseios (carga e descarga), e resistência a desintegração durante a 
redução a baixa temperatura (RDI) para suportar os efeitos das altas temperaturas e 
as condições das atmosferas reinantes nos reatores de produção de níquel e suas 
ligas. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As rotas de produção de aglomerados de níquel possibilitarão uma redução 
significativa do custo total de produção de ferro-ligas, pela eliminação de etapas do 
processo de aglomeração convencional;  
 
Produto com baixo teor de umidade implica em maior conteúdo metálico (maior valor 
agregado) e redução do consumo térmico nos processos de obtenção de níquel e 
suas ligas;  
 
Reaproveitamento dos finos gerados na extração no manuseio/tratamento e no 
transporte dos minérios - maximização das reservas; 

 
Recuperação dos materiais de barragens – reutilização dos tailings, objetivando a 
redução dos passivos ambientais; 
 
Produção de carga elaborada para fabricação de ferro-ligas, gusa de níquel ou como 
elemento de adição na fabricação de aços especiais. Produto com composições 
químicas pré-estabelecidas (maior precisão no balanço de massa), com tamanho de 
partículas mais homogêneo (melhor permeabilidade da carga), resultando na 
melhoria do desempenho e o aumento da produtividade dos reatores; 

 
Antecipação de solução e tratamento de passivos para o caso de restrições 
ambientais mais rigorosas para as plantas de produção de ligas; 

 
O projeto possibilitará viabilizar técnica e economicamente a produção de pelotas 
com finos de concentrado de minérios de níquel, ambas as rotas irão utilizar um 
fluxo de processo com inúmeras vantagens aos produtores de níquel e ferro ligas. 
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