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RES!M) 

O presente trabalho oonsiste en sua primeira parte na 
determinação precisa da ~atura crítica abaixo da qual a pelota 
de ferro-esponja gerada na red\.ção pelo hidrogênio resulta pirofórica. 
Leva en oonta a atm:lsfera de resfriamento, se hidrogênio ou nitrogênio 
a::rne.rcial. A segunda parte é dedicada ao estuà:> da supressoo à:> 
piroforisrro mediante um sobreaquecimento do ferro-esponja, tanto en 
hidrogênio quanto en nitrogênio a:xrercial. 

ABS'ffi1I.Cr 

'lbis paper presents the results of an investigation carriecl out 
for determining both the critical reclucuon temperature bellcw whidt 
a pyro[.'horic spongc iron resul ts frau thc reduction of iron ore 
pellets by hydrogen and thc temperature up to which an overheating of 
sponge iron is required to supress its pyro[.'horicity. The nature of 
the sanple atioos[.'here (if hydrogen or nitrogen) was taken into 
acoount for both cooling aro overheating of sponge i .ron to detennin 
its cffect on the critical rerluction tanperature and on the pyrophori
ci ty supression t:anperature , respecti vely. 

( l) For:ma!'Xb en Engenharia ~talúrgica, EE/UFRJ 
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O PJKJFORISJVD IY I!'ERR)-ESPCNJA E A SUA SUP~SSÃO POR UM SCBREAQUECIM:N 
ro 

Osnilron Miranda Azevo::lo e Tsuncharu ();Jasawara 

1. :rnrroou@ 
O pirOforisro do ferro-esp:mja é um problema que merece a devida 

atenção em processos de redução direta de minéri o de ferro 1 porquanto 
de nada valeria reduzir o minério se o ferro-esponja se reoxidasse vi~ 
lentamente durante a descarga e manuseio. M::>tivado por este fato e ~ 
la relativamente pequena disponibilidMe de informações na literaturã 
sêbre o assunto procurou-se estudar numa primeira i nstância a exis"tê!! 
cia de uma ~atura critica de redtÇã:l abaixo da qual o pirOfor iS 
Iro reinasse e a influência das condições de resfriamento 1 em hidrog~ 
nio ou em nitrogênio 1 sôbre esta tanperatura critica. uma vez conheci 
da a tEmperatura crítica de re:iução, a rreta seguinte seria estudar ã 
possibilidade ou não de supressão do piroforism::> mediante um sobrea 
queci..Irento em hidrogênio ou em nitrogênio. -

2 . CXNDIÇÕES EXPERIM:NTAIS 

O aparelho erpregado nas detellllinaçôes de grau de redução do mi
nério 1 reoxidação no sobreaquecimento 1 reoxidação no resfriamento e 
reox.idação a:> contacto can ar à temperatura ambiente foi uma t.e.nroba 
lança. A fim de se ter uma detellllinação ban precisa da temperatura cri 
tica de redi.Çào1foi inicialmente realizacb un minucioso trabalho de ~ 
lihração da taupcratuxa no forno merliante o uso de un potenciânetro e 
três termopares colocados em três pontos estratégicos no forno, serrlo 
un deles exatanente na posição a ser ocupada pela amostra de minério 
durante a redução . Desta folll'a foi possível pré-fixar no fomo os des~ 
jacbs níveis de temperatura de redl~ cem una precisão de cerca de 
t- 0 ,59C 1 para pré-estabelecidas vazoes de hidrogênio ou nitrogênio. 
NOs ensaios foram usados hidrogênio e nitrogênio cx:merciais (supricbs 
em garrafões) e ar oanprirnido apropriadélllente depurado e limpo. O estu 
do foi realizado usan::lo pelotas de minério de ferro procedentes dã 
Planta Piloto da o::mpanhia Vale do Rio D:>oe 1 lote DX- 135, cuja a::rrq:osi 
ção é a seguinte: Ferro total= 66 1 35%; FeO = 0 1108%; Si02 = 2.,.69% ; -
P = 0 1 17%; A12o3 .= 0,827%; CaO = 0 1 513; MgO = 0 1 143% ; Mn = 01700\; ~ 
sicidMe (cal Inãis magnésia/sílica mais alumina) = O 1 27. Algumas expe
riências preliminares foram realizadas can anostras cx:minuidas de miné 
rio hernatitico rico e denso. vazão de hidrogênio na redução igual ã 
21225 1/rnin. Vazão de ~2 ou N2 no sobreaquecimento e no resfriamento 
igual a O 1 2 1/min. Vazao de ar no contacto à terrperatura arrbiente iguà. 
a 1,0 1/min. 

3 . EXPERI1:NCIAS REALIZAI:lM> E RESULTAOOS CBTIDOS 

3.1 - Determina~ da~a~~ CrÍti92_ de_Redu~-~L~fri~to 
~~~_!O-~§EQ~~-~-g~~29~2 
Os ensaios realizados 1 as características destes ensaios e das 

pelotas usadas e os resultados obtidos neste item constam da Tabela 1 . 
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Tabela 1 - o piroforisro d::> ferro-espooja resfriam an hidrogénio. 

TEMI?. '!EM>. % REOXID . I % REOXID.. PESO DA I POROSID. I 
(QC) 

% vkJ.x) NO RESFR. l ESPCNl'. PC 1\l-l::Sl'RA AM:lSTRA - (9C) H
2 

N
2 

. AR (g) . (g) 
"T 

soo 100 , 0 400 o 2 ,28l 28 , 90 1 , 383 30,39 
520 97,7 180 o 1,42 46,47 1,643 26,86 
540 98,3 240 o 1,16 41,32 1,839 25,10 
550 98 , 5 220 o 1,04 41,06 1,544 26,27 
560 99 , 5 200 o 2, 68 38,16 1,712 23,92 
570 98, 4 230 o 2, 15 45 ,17 1,496 27,67 
580 98,0 180 o 1,27 32,52 1,694 24,51 
590 98 , 1 260 o 1,38 31,13 1,814 22,55 
595 98, 2 290 o 2, 07 38,35 1,555 25,29 

I 600 99,2 280 -0,2 1,44 1,96 1,717 28,82 
605 96,1 280 -o,~'·" o 1,613 25,88 

I 610 95,8 160 -2,6 2,28 o 1,757 26,86 
620 98,6 300 o 4,42 0,44 1,961 27,06 
620 98 ,8 300 -0,2 4,75 o 1, 866 22,55 
630 97,6 280 -0,4 2,10 1,05 1,699 27,45 
640 98,3 220 -o, 1,62 0,71 1,747 30,98 

I 

Conforme se observa nesta tabela a temperatura critica de redu 
ção se situa entre 595 e 60QQC, para este caso de resfriél!T\Cnto do f~ 
ro-esponja an hidrogênio, porquanto a redução an temperaturas iguais 
ou inferiores a 59SQC resulte an ferro-C'!.;ponja pirofórico (se reoxida 
vi olent.amente ao contacto a:m ar à temperatura ambiente) ao passo que 
o ferro-esponja produzido an temperaturas de redução iguais ou superio 
res a 6009C se reoxida pouco ou não se re<J){ida ao contacto a:m ar à
~atura <IIIbiente (2SQC) • Pode-se cbservar que os rrais altos valo 
res de reoxidação espontânea ao contacto can o ar se situam na faixa ae 
tanperatura de 520 a 5709C, de modo que se deve reduzir a pelota de mi 
nério de ferro mna tEmperatura dentro desta faixa para se obter um 
ferro-esponja realmente pirofórioo; a t:al;leratura de redução para a 
qual o piroforisro é o mais intenso é de 520QC. a:mforrre indicado na 
Tabela 1, embora boa parte do resfriamento tenha sido realizaéb efeti
Véllle1lte em hid.rogêni.o, o resfriamento nunca foi conduzido integralrren 
te em hidrogênio até a t:allJeratura arrbientc (2SQC). -

Eln vez disto, o resfrianento em hidrogênio foi inter:rarpiéb nu
ma temperatura mais ou rrcnos baixa , onde o fomo, a)'iís evacuado (rea
lização de vácoo), foi recheado a:m nitnx;ênio a:mercial e a seguir 
resfriado soo atnosfera estagnada de n:ít -ogênio. Desta forma se obser
va trna ligeira reoxidéção do ferro-esponJa nesta fase final de resfria 
mente, em atmosfera estagnada de nitrogénio a:rnercial. 1:: possivel que 
esta suave reoxidação do ferro-esponja rnssa ter alguma influência no 
a:J'IP)rtanento do ferro-esponja ao oontact 1 a:m o ar; isto só seria ~ 
sive1 de ser desod:lerto mediante a real!, ,ção de experiências adiei~ 
nais a:m resfriamento integralmente em h . .t-ogênio até a t.erperatura am 
bi ente (embora isto demande un teT~p:> de resfriamento demasiado longo 
para ser aceito prazerosarrente). Neste ronto parece a:mveniente salien 
tar que piroforisro, ou reoxidação espontânea ao oontacto ocm ar ant>i=-
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ente, significa una intensa reox.idaçã::> oos pouoos instantes imediata:; 
que se seguen à tonada de cootacto do ferro-esp::nja a:m o ar crrbiente 
e nã::> una reoxidação gradual ao lCI'l<JO de horas e dias . 

3. 2 - ~~!:§s;ão_g~~~~~;:!~~~_g~~-1?2!a Resfri~ 
to QQ.l:~~~E2!üa en Ni trçs~o CanerciaJ.. 

J>o a::mtrário oo hidrogênio, un gás redutor, o nitrogênio cc.rrer 
cial faz o papel de un gás suavemente oxidante devioo a presença de 
traços de oxigênio. Assim era de se esperar que durante o resfriarrento 
oo ferro-~ja sob fluxo de nitrogênio ocmercial houvesse l.liiB peque
na reoxidaçao superficial e que isto alterasse a sua reox.idabilidade 
ao oontacto cano ar à temperatura ambiente . ~tivado por isto, foram 
feitas algumas experiências para determinar a temperatura critica de 
red~ão para o caso oo ferro-esp::nja resfriaoo en nitrogênio cc.rrercial. 
A tabela 2 apresenta os ensaios realizados, as características destes 
ensaias e das pelotas usadas e os resultados obtidos. 

'IEMP. 

Tabela 2 - O Piroforisro do Ferro-esponja Resfriado em 
Ni trogênio ~cial. 

% % REOXID. % REOXID. 'll!MPER. PEOO DA PO!nSIDA.IJE 
REDUÇiiD REoo;iiD NO RESF. ESPCNT. ESTA(l.IA PEIOIA DA PEWrA 

I çkJ (QC) (9C) EM N2 JID AR (g) (%) 

520 100,27 2,72 44,82 280 1,928 27,84 
520 99,51 4,53 44,29 240 1, 791 27,06 
570 101,07 2,07 39,13 240 1,508 24,90 
580 98,52 2,75 32,81 240 1,943 21,57 
585 99,06 3,51 1,76 310 1,412 22,55 
590 97,59 4,73 1,29 400 1,673 25 , 29 
600 98,69 3,30 o 315 1,719 27,65 

Observa-se na tabela 2 que a tenperatura crítica de reólç:OO ~ 
te caso oo ferro-esponja resfriaoo en nitrogênio cc.rrercial se situa €'!! 
tre 5809C e 5859C, porquanto abaixo de 5809C o ferro-esponja seja piro 
fórioo enquanto acima de 5859C o ferro-esponja não se reox.ida express};: 
vamente oos instantes iniciais de oontacto a:m o ar à tEmperatura crrbi 
ente (259C). A tEmperatura de 5209C aparece novanente COITO aquela de 
maior piroforism:>. cabe salientar aqui que o resfrianento soo fluxo de 
ni trogênio foi SEJ~Fre int:.errall>ioo en tenperaturas mais ou menos bai 
xas orde o fluxo de nitrogênio foi substituloo por una atnosfera esuq 
nante de nitrogênio, cem a qual foi oanp1etado o resfrianento até a 
terperatura ambiente. 

2. 3 - ~~inaçã9_<39 Scbre~imento Necessário en NiHoçrênio ~ 
cial para a Su~~ oo Pirof~ri.srro. 

Pelotas de minério de ferro foram reduzidas por hidrogênio a 
5209C (oo que resulta un ferro-esponja pirofórioo, coofoz:me os tópi 
oos anteriores) e a seguir sutrnetidas a un sd::>reéquecimento en nitroge 
nio canercia1 até variadas t:allJeraturas, ap5s o que foram resfriadas
taTbém sd:> fluxo de n1 trogênio a::xrercia1, a fim de verificar a reoxi 
dabilidade resultante do ferro-esponja ao contacto cano ar à temper~ 
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tura anbiente. A tabela 3 apresenta as caracteristicas dos ensaios rea 
lizaébs e os resultéd:Js à>tid:>s. 

Tabela 3 - Supressão do Piroforism:> pelo SdJreaquecimento an 
Ni trogênio Ccrnercial. 

'lfM>ER. % % REXlXID. % REDXID. %~. 'IEMPER. POOOSIJ:WE 
SCBRE,b,Q. REDUÇÃO SCB~-~ ESPCNr11.- ESTAQI . PEIDI'AS 

(9C) CIMENTO 'IO NF.A (9C) (9C) 

630 98,15 0,96 2,52 42,97 300 29,02 
635 97,71 1,14 2,09 37 ,68 240 23,53 
640 96,70 0,19 3,41 37 , 21 240 25,68 
645 99,34 0,92 2,87 43,90 220 28,23 
655 97,44 1,04 3,42 36 ,58 260 25,69 
665 96,57 0,98 3,04 36 ,67 260 26,86 
680 98,60 0,79 2,80 35 , 04 420 23,14 
690 98,52 1,14 3,71 28,74 240 21,57 
695 98,47 1,15 2,53 29,96 420 22,55 
700 98,09 1,34 4,27 42,45 180 26,47 
720 96,97 1,50 2,43 33,81 320 23,73 
740 100,21 1,46 2,59 29,18 220 25,10 
760 97,89 1,04 2,59 21 ,16 240 23,72 
765 98,10 1,28 2,55 26,96 380 30 , 98 
770 100,31 1,20 2,20 1,47 300 24,51 
775 99,62 1,37 4,30 0 ,34 300 28, 23 
780 97,93 1,06 4,00 o 340 28,43 
800 99,05 1,37 2,38 0,89 380 25,10 

---------

I 

O sobreéquec.iJnento foi se:rrpre realizooo a taxa constante de aque 
cimento de 5,59C por minuto e una vez atingida a pré-fixada ~at:U= 
ra de sobrea<pecimento foi aí mantida por 1.1\'l per iodo de 30 mirrutos . 
Nestas a:>rnições, fX)de-se verificar na Tabela 3 que a supressão do p_! 
roforism:> por sobreaquecimento an nitrogênio foi à>tida an t:atperatu 
ras igual ou maior que 7709C, d:>rile se concluir que a tat;Jeiatw:a de 
sujX"essão cb piroforism:> por sobreaquecimento an nitrogênio c:x:Irercial 
se situa entre 765 e 7709C. 

3. 4 - ~~nação do SOO~ to Necessário an HidrQCJ_ênio .~a 

§!!E~são do Lif2ÉQ!'!ê!!:e 

Pelotas de minério de ferro foram raiuzidas por hidrogênio a 
5209C (do que resulta \.III ferro-esponja pirofórico, conforme tópicos an 
teriores) e a seguir subnetidas a um sobreaquecimento no próprio hidro 
gênio até variadas telrperaturas, ap)s o que foran resfriadas sob fluxÕ 
de hidrogênio, a fim de verificar a reoxidabilidade resultante do fer 
ro-esponja ao contacto cnn o ar à tanperatura ambiente (259C). A taxã 
de aquecimento no sobreaquecillento foi tartJán de 5,59C/minuto e foi tam 
bém mantido o tanpo de residência à tanperatura de sobreaquecimento em 
30 minutos. A tabela 4 apr-esenta as caracter!sticas dos ensaios reali 
zaébs e os resultados obtidos. 
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Tabela 4 - Supressão do Piroforisno pelo Sobreaquecimento en 
Hidrogênio. 

'IH-1PER. % RE:rJU;J\0 % I ."!" TEMPER. % RIDXID. % RIDXID. POOOSIDAIE 
SOBREAQ. Sl3REAQUE v!\OJO RESFRIAM. ESPCNT. PEIDl'A 

(9C) CTI11!NTO- (QC) N2 1() AR (%) 

600 95,56 0,54 300 1,67 15,85 27,25 
620 97 ,21 0,98 220 1,27 38,37 27,84 
630 99 ,01 1,04 200 1,97 32,72 26,08 
635 98 ,56 1,71 140 1,44 36 ,00 25,29 
650 97,02 0,93 380 2,06 32 ,67 26,66 
700 96,92 1,10 300 1,04 21,76 21,59 
740 99,53 1,22 300 1,35 1,03 26,47 
760 96,99 1,17 300 2 ,05 0,82 21,96 
770 

I 
99,26 1,74 380 1,03 1,03 20,98 

Também aqui o resfrianento en hidrogênio não foi wnduzido até a 
temperatura ambiente, mas sim interrarq:>ido por evacuação m.rna tenper~ 
tura mais ou trenaS baixa, ap5s o que o resfriélllel1to foi ocrrpletado por 
una atrocsfera estagnada de nitrogênio cx::rnercial. Pela tabela4 se ~ve 
rificar que an hidrogênio o sobreaquecirrento necessário para supressãõ 
do piroforisrro é menor que en ni trogênio cx:rrercial, de vez que a par
tir de 7409C para cima o ferro esponja subnetido ao scbreaquec.i.mento 
não é mais pirofórico. Una determinação precisa da t.enperatura de su 
pressão do piroforisrro por sobreaquecimento en hidrogênio carece da 
realizaxão de ensaios adicionais; preliminarmente esta tanperatura de 
supressao do piroforisno se situa na faixa de 700 a 7409C, cx:mfo.ooo a 
tabela 4. 

3. 5 - Pi!2fOfÜi!IQ_~ Feg"Q:§EQ~j~ de_tl:!.!}ério -~t~! 

Experiências Prel.i.m.inares Realizadas can Atnosferas de henatita 
densa e rica, nas granulanetrias de (-0,208 mn, f 0,147 nm) e de 
(-0,044 mn, f 0,037 mn), reduzidas por hidrogênio a 5009C e resfriérlas 
inicialnente em hidrogênio até baixas tarperaturas (110 a 2509C) e a 
seguir resfriérlas en atm:>sferas estagnante de nitrogênio oanercial in 
dicélll que o ferro-esponja não apresenta nenhuna reoxidação nos instan 
tes iniciais de wntact.o cano ar à tEmperatura ambiente. 

4 . ANALisE OOS RESULTAI:X); 

O:mfonne se pode cbservar nas tabelas 1 e 2 a temperatura oo 5209C 
na redução pelo hidrogênio é a que apresentou o pi.roforisno mais inten 
so para o resfriamento Cb ferrcrespcnja feito tanto en hidrogênio quan 
to en nitrogênio oanercial; a intensidade do piroforism:> aparece, en 
tretanto, cx::.rro sen:lo ligeil:amente maior para o ferro-esponja resfria::lÕ 
en hidrogênio do que para aquele resfriado en ni trogênio canercial, pos 
sivelmente devido a una maior reax:idação superficial durante o resfriã 
mento an nitrogênio a::rnercial. Cooclusões seguras, no entanto, só ~ 
rão ser tiradas após a realização de experiências adicionais cx::m o re$ 
friélllento do ferro-esronja realizado inta;rralmente en hid.rogênio. -

As experiências prel:iminares feitas cx::m henatita densa a rica i!l 

921 



dicaran que para a t.erperatura de redução de 5009C e resfriamento em 
hidrogênio (onde pelotas apresentaram suficientanente int:enoo pirofo -
riSTIP) o ferro--esponja resulta não pirofórioo. un resultado sirrular 
já havia sido observaà> anterio:orente p:>r Silva et al (l) , que obtive 
ram valores de reoxidaçâo ao oontacto ocm ar à terrperatura ambiente dii 
2,6 a 7, 33% p:u:a minério natural hanatítioo reduzido p:>r hidrogênio a 
5009C e resfrialrento integral sob fluxo de nitrogénio cxrnercial . Estes 
autores tinhan verificacb que o ferro-esponja de minério natural redu 
zido p:>r hidrogênio a 5009C, anbora não pirofórioo, se reoxidavam apre 
ciavelmente ao l.oogo do tanpo {dias e meses) até n!veis de l9,6a27,90%, 
ao oontrârio das pelotas de ferro-espooja que para as mesmas oorxlições 
de :redlção e resfriamento apresentavam jntenso piroforisrro, p:>rém sem 
p:>sterior reoxidação em taxas apreciáveis ao longo do tanp:> de exposi 
ção ao ar ambiente. -

Observou-se nas tabelas l e 2 sue as temperaturas criticas de re 
duçOO (isto é, t.erperaturas de reduçao abaixo das quais o ferro-espon::
ja resultante é pirofórico ou apresenta igniç~ esp:>ntànea ao contacto 
cx:rn o ar ambiente) se situan entre 595 e 6009C para o resfriammto do 
ferro-esponja e.n hidrogénio e entre 580 e 5859C para o resfrianento em 
nitrogénio a:mercial. Silva et a].(l) verificaram que pelotas de fernr 
esponja obtidas por red~ p:>r hidrogénio em tanperaturas igual ou su 
perior a 5609C e resfriadas en nitrogénio cx:rnercial mo sã:> pirofóri 
cas e , p:>rtanto , 560QC seria a tenperatura crítica de redução . Istn 
vem ap:>iar o resultado aqui ootido; a pequena diferença de t.erperatura 
deve-se eossí velmente a un meror rigor EillfCec;JOOo p:>r aqueles autores 
na mediçao das temperaturas no interior do forno. Seg\.1rldJ EXlst.ran {2) e 
'1\J.rkdogan et al {3) pelotas de ferro-esponja obtidas p:>r redução pelo 
hidrogénio en ~aturas abaixo de 6009C são pirofóricas; isto cor
responde a dizer que a temperatura critica de redução é 6009C, o que 
tambén está em oonfozmidade a:rn os resultados aqui obtidos . '1\lrkdogan 
et al atribuEm, sen dúvida, o piroforismo à grame área de superfície 
interna dos poros finos presentes no fernresponja. Iguchi et al{4) tam 
bán reduziram pelotas de minério de ferro p:>r hidrogénio em variadaS 
temperaturas e resfriaran o fernresponja en hidrogênio atê a terrpera 
tura arrbiente para observar a sua reoxidabilidade ao contacto cx:rn o ãi 
e verificaran que a faixa de intensa reoxidação ao oontacto can o ar 
era de 300 a 6009C, o que novarente situa a tEmperatura crítica de re
dução en 6009C. No que se refere à supressão à:> piroforisro p:>r un so 
breéw:}uecimento, os resu1té.ilos, vistos nas tabelas 3 e 4, indicam que ã 
tenperatura de supressão do piroforisro se situa entre 765 e n09C, no 
sobreaquecimento em nitrogénio canercial, e entre 700 e 7409C no caso 
à:> sd:lreaquecimento em hidrogênio. Seguncb Kondo et a1 ( 5) e M:üssnez< 6) 
observarem que un aquecimento do fernresponja pirofória:> a SOOQC em 
atnosfera de nitrogênio é o suficiente para prevenir a reoxidação; is 
to está en oonfonnidade a:rn o resultado aqui ootido. Silva et al (1) re 
d.lziram pelotas de minério de ferro de basicidade igual a O ,06 {p:>rtan 
to, un pouco Cliferente daquelas aqui usadas) em hidrogénio a 5009C ate 
recbção <XIlpleta e a seguir subnetercrn o ferro-esponja a un aquec:i.mm
to em hidrogénio a una taxa de 5,59C/min até 6209C , onde mantiveram a 
pelota soo fluxo de hidrogênio durante 1 hora, apÔs o que resfriaram 
em nitrogênio cx:mercial atê a tenperatura ambiente e depois efetuaram 
o oontacto a:rn o ar; d:lservaram que o piroforisro havia sido suprimido. 
Isto não oontradiz os result.ado.cl acpi obtidos , p:>rquanto c:x:xro já assi-
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nalaà:> anterionnente) é possível que estes autores nà:> foram nuito ri 
gorosos na medição da temperatura no interior do forno e além disso 
suas condiçÕes de ensaio se diferan an dois pontos: o tanpo de residên 
cia à ~tura de sobresquecirrento de 1 hora (quando aqui foi de 3Õ 
minutos) e resfricrrento an nitrogénio ccmercial ap5s o sd:>reaquecimen 
to an hidroCJênio (quaró:> aqui o resfricrrento foi tambán an hidrogênicf. 
Edstran(2) ássinala que o piroforisro pode ser suprimicb p:>r un so
breaquecimento a uma tanperatura de 650 a 7009C durante um pequeno tan 
p:>; isto está an razoável confonnidade oom os resultados aqui obtidos: 

Se poderia questionar a validade geral cbs resultados aqui obtl
<bs porquanto apenas un lote de pelotas tenha sido enpregaà:> no estub. 
Contra esta oposição tem-se que Silva et al(l), pelo men:>s oo estu:lo 
da tarperatura de redução p:rra produção de ferro-esponja pirofórico , 
trabalho cx:m quatro diferentes lotes de pelotas (de basicidade o, 06; 
0,23; 0,45; 0,69) e observaram canp::>rtanentos análogos . AlÉm disso, a 
razoável concordância cx:m os resultados de outros pesquis<dores cita -
dos (que provavelmente utilizaram minérios diferentes) pennite con 
cluir que os resulta<bs éqUi obtidos não devan ser exclusivamente dÕ 
lote dQ pelotas usacb !'leSte estudo. 

O-tanto ao rrodo pelo qual ooorre a supressão do piroforisrro exis 
tan pelo menos duas possibilidade a considerar: a fonnação de I.J11a peli 
cula protetora de óxido de ferro (me::üante uma oxidação controlada, ciõ 
mo n1.111a atnosfera de nitrogênio canercial), que é o fundanente de unã 
das opções de Midrex Corp:>ration<7> para a inibição da reocidação, e 
a ootra é a recristalização e sinterização cb ferro-esponja durante o 
sobreaquecimento. 

Shehata & Ezz ( B) assinalam que , de acordo can os achacbs de Ezz 
& Wild(9), a sinterização e recristalização do ferro se iniciama6009C. 
Seth & Ross (lO) , cx:m base an M:>reau et al (11) 

1 
citam que a sintetiza 

ção à:> ferro ocorre acima de 6509C. Edstran<2J escreve que o fenp se 
recristaliza rápidamente acima de 6009C (conforme M:>)':'eau et al t.UJ e 
O'lufarov & Averbukh(l2l)erquanto que Shehata e Ezz(8) , cx:m base an t-D 
reau et al (11) , assinaléiTI que a sinterizaçã::> e recristalização cb fer 
ro se tomam apreciáveis a 6509C. Em vista disto, parece razoável acei 
tar que a sinterização e recristalização cb ferro se inicie na faixa
de 600 a 6509C, e acima desta tarperatura, as suas velocidades sejam 
apreciáveis . Assim senà:> a recristalização e sinterização cb ferro apél 
rece an condições de responder, pelo menos an parte, pela supressão dÕ 
piroforisro durante o sobreaquecimento. 

5 . rop..YSÕES 

(a) - A temperatura critica de red~o (abaixo da qual o ferro esponja 
é pirofórico) de pelotas de minério de ferro pelo hidrogênio se 
situa entre 595 e 6009C no caso de resfricrrento cb fer.rcresp:ll'lja 
an hidrogénio e entre 580 e 5859C para o resfrianento an nitrogê 
nio cxrrercial. -

(b) - A temperatura de supressão cb pirofbrisno se situa entre 765 e 
7709C no caso do sobre.:quecimento cb ferro-esponja an nitrogénio 
comercial e entre 760 e 7409C p:rra o sobre<'qlecimento an hidrogê 
nio. -
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(c} - ~ bastante provável que os ferôneoos de recristalização e sinte
riz.:ção do ferro seja, pelo merJOs em parte, resp:>nsáve1 pela su
pressão do piroforisnD dlrante o sobreaquecimento do ferro-espon 
ja. -

6 .~ 

Os autores do traba.lh:> agrédecen á FlllEP , rnPq, UFRJ e a todos 
que direta ou irdiretanente oontribulram para a cx:ncretiz.:ç~ desta 
pesquisa. 
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