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Devido ao interesse por Illinários de ferro de ~relhar redutibilidade,

ro que oorcerre o grau de Iretalização final e a velocidade da reação de
rErlução, os autores fazem um estudo da influên::ia do tratarrento prévio
(re:lução parcial a nagnetita e reoxidação) sobre a posterior redutib!.l.!_
dade do minério de ferro herratítico pelo hidrogénio. A cinética das rea
ções foi acarpanhada por uma teJ:rrol:alança e as rncdificações estruturais
do minério foram eKaminadas. o estudo foi feito 9:lbre hematita can particulas entre 3 mn e 30 IJ!ll. Corx::luiu-se que o tratanento prévio cozx:ebido pode Irel.h:>rar a redutibilidade das particulas nesta faixa grarulométrica e, eventualmente, Em Iartlrulas naiares.

BasErl on tm growiD:J tendency for iron cres of better reducibility
relative to final metallization arrl higher rat'e of ra:'lu::tion reaction,
a stu::ly IN'éiS perfonned on tm influence of previcus treatlrent (partial
raiu::tion to magnetite arrl reaxidaticn) cn the subsequent reducibility
of haratitic iron ore by hydrogen. The reactions kinetics was reoorda:'l
frcm a t.hern'd:>alance and the structural changes wich ocurred in the ore
were also d:>served. The tematite ~ele sizes studiErl na.inly ranga:'l
fran 30 l.Jl'l\ to 3 nm, oot oocasionally hi.gher particle sizes were aloo
investigated. It IN'éiS coocluded that the proposed process can improve tre
raiu::ibillty of iron are particles within tre nain size range stulia:'l
arrl evenb.lally above i t.
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1. IN'lRlX.X;ÃO
~ grande o interesse por minérios éle ferro mais redut!veis, não só nc
alw-forno cmo em fomos de redução direta, porquanto melhor reduti.bilidade significa rrenor tenpo de residência do mir~ério na zcna de reação
do particular reator de redução. O presente trabalho, que é parte da
'lese de Doutorado do prilreiro autor, procuro.1 estudar o tratarrento de
redução parcial (hematita a magnetita)/reoxidação (wagnetita) caro um
rneio de prarover a melhoria da redutibilidade de minérios de ferro hena
tlticos pelo hidrogênio. A origem da idéia reside no ccnhecido fato (jã
bastante ocnsiderado na literatura scbre redução de minério de ferro)
de que na redução de hematita à magnetita ocorre uma transfo:r:mação estrutural, ac:xnpanhada de desenvolvbrento de poros e trincas. A reoxidação da magnetita de redução parcial até hematita e a posterior red~
desta até ferro, permite passar duas vezes pela referida transfonnação
estrutural, permitindo acreditar que se obteria uma maior velocidade de
redução caro decorrência de um maior desenvolvilrento de IXJrClS e trincas.
A verificação do efeito do nímero de ciclos de redução parcial/reoxidação, e de algurras outras variáveis , foi cogitada.

2. CXN>IçlE; EXPERIMENrAIS

Hem:ltitas de 5 diferentes procedências foram c:aninuldas, classificadas nas faixas granularétricas de interesse e, a seguir, calcinadas
mediante éqUeCimento sd:> convecção natural éle ar1 até lOOOOC, durante

4 horas. ~eiradas, foram analisadas quanto à oatp:lSição química (re
sultados na tabela 1) e, a seguir, sul:rretidas à redução pelo hidrogêni.Õ
(e pelo CO em al~ casos) c:x:m ou sem o tratamento prévio de redução
parcial/reoxidaçao. Os tratamentos de redução parcial/reox1dação 1 bem
cmo a redução final pelo hidrogênio (ou pelo 00), foram realizados em
t:enn::balanças. Na redução pelo hidrogênio foram adotadas condições estreitamente cootroladas (previarente avaliadas) 1 a fim de minimizar os
efeitos de variáveis estranhas, para que as diferenças éle cx::rcportamento
pOOesseln ser atribulveis às variáveis sob estudo.
As anostras a ~reduzidas foram aoan:xladas em cestas de platina,
rrantendo, na maioria dos casos, a espessura da canada de minério suficienterrente fina pna minimizar a resistência da difusão gasosa interparticular. A vazao especifica de gás redutor ao redor da cesta de
minério foi tarri.:l&m rrantida num valor suficienterrente alto para evitar a
escassez de gás redutor.
3. EXPERl:OCIAs RFALIZADAS E RFSJL'l1\I:a3 C>BTIIX:S
Duas variáveis foram escolhidas para um estWo mais aprofundado: a
granularetria do minério(intimamente relaciooada can a difusão intragranular) e a tatperatura de redução parcial/reoxidação (devido à sua
influência na rrorfologia da magneti ta de redução parcial. A reoxidação
foi serrpre realizada scb aquecbrento cont!noo, desde a t.enperatura de
redução até a t:.en"peratura de lOOOOc 1 para se ter certeza éle uma ccrtpleta
reoxidação (exoec:o nos casos de interesse por sul:rreoxidação} . Can limitada extensão foram estudadas outras variáveis : tip:> de minério (todos
hematiticos) e número de ciclos de redução parcial/reoxidação. Também
uma pequena investi~ foi feita scbre: efeito da sul:rreoxidaxão 1
efeito da sob~reduçao parcial e efeito do tratamento de reduçao parcial/reoxidação scbre a p:>sterior redutibilidade pel o co.
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TABErA 1 - Perda de peso na calcinação, Catp:Jõiçã:l e pcrosidade de
diferentes latatitas no estaà:> calcinado
TIPOS
ITENS

{%)

Si02

Irl

MI N J!:R I O
Ir7

Ir8

DOCAS

C5N

COOI~

IrS
C5N

-

0, 385

0 ,438

0 , 598

2,88

0, 6

0, 52

0, 67

1, 03

1,35

MBR

Perda de peso total na
calcinação {%)

DE

FeO

{%)

0, 26

0,02

0,05

0, 04

0,04

F~03

{%)

98 , 22

99, 25

98 , 22

98, 26

97,22

Al203

{%)

0,8

0,45

0 , 53

0 , 53

1,65

m::>

{%)

0 ,04

0, 03

0,03

0,06

Nap

-

{%)

0,06

0, 02

0, 31

0 , 05

0, 04

~o

{%)

0, 05

0,02

0, 04

0, 02

0,02

cao

{%)

0, 09

N

0 , 28

0 , 05

N

~

{%)

0, 05

0 ,06

0, 08

0,10

0 , 04

-

3, 711

3, 531

3, 831

3,145

-

4, 082

4, 028

4, 137

3,754

Densidade aparente
porosida:ie total
-3
(g.an

CCil\

)

Densidade aparente can
porosidade fe::hada
-3
{g • an

)

(%)

-

27, 2

30, 8

24 ,9

~8 ,3

Porosidade aberta {%)

-

7,2

9, 8

6,0

PJ-,9

Porosidade total

3.1 Efeito da Terrperatura de~ Parcial/Re~sol:re a
a:dutibilidãdêde Minério &:matitico PêlO H i . _
A mliar parte da investigação a este reseclto foi feita para a redu
hidrogênio a SOOOC. ~ena extensao foi feita para a reduçâõ
as t~turas de 800 e lOO<f'c.
~o pelo

i - Redução a soo0 c
Arra>tras de minério Ir7, na grandOTetria (-2,362 mn, +1,168 mn),
pesando 0,950 g, foram reduzidas ao estado magnético por misturas gasosas <X>-<X>2 ~ -~ tmperaturas de SOO, 600, 700, 800, 900 e lOOoOc, e a
seguir reonõadas I;Or ar, durante aquec:ircento continuo até lOOOOc. As
arrcstras rooxidadas foram resfrirrlas até 50o0c; a seguir, foiaiii reduzidas por hidrogênio. A re:lutibilida:ie das arrostras reox:ida:ias foi ccnfrontada can aquela de urra arro;t.ra não tratada (isto é, no estado
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apenas calcinado). Os resultados apara::an na figura 1, que apresenta as
curvas médias de três ensaios para cada, cm::lição envolvida. Pela carparação das posições das curvas médias das anostras tratadas oan aquela
da arrootta não tratada, é possível obsezvar cl.aranente una rrelhoria na
ra:b:tibilidade pelo ~tamento de redução parcial/;eoxidação. A consid~
raçao dos desvios padróes de cada una das curvas mEDias permite confirrrar a validade dessa in:ticação, isto é, de uma rrelh:>ria altarrente prová
vel na ra:lutibilida:le pelo tratamento de redução parcial/reoxidação. AextEnSão da rrelhoria da redutibilidade varia com a tenperatura à:> trata
rrento W/RX (raiução parcial/reoxidação) , as rrelh:>res tenperaturas sen=
do de W(600)/RX(60Q-1000) e de W(l000)/RX(l000), vi.OOo a seguir
RP(SOO)/RX(S00-1000) e, par fim, RP(500)/RX(500-1000) e RP(900)/
/RX(900- 1000). Se a redutibilidade for definida em furção à:> terrp:> recessãrio para 95% de redução, então, o prirreiro lugar cabe a RP(600)/
/RX(GOQ-1000) e a RP(lOOO)/RX(lOOO), o segundo a RP(SOO)/RX(S00-1000) e
o terceiro a RP(700)/RX(700-lOOO): a redutibilidade não se altera com
os tratarrentos RP(500)/RX(50Q-1000) e W(900)/RX(900-1000). Experiências
adicionais, feitas oan minério Ir7 ( -2, 362 mn, +1,651 nm) , em arrostras
de 0,400 g, permitiram rotar que RP(600)/RX(600-1000) oferece uma pequena vantagan Em relação a W(lOOO);'rut(lOOO).
Em limitada extensão, foram feitas eJCperiências com o minério Ir7 nas
granulanetrias de Hl,833 mn, +0,589 nm), (-Q,417 mn, +0,295 nm),
(-Q , l47 mn, +0,104 nm), (-0,074 mn, +0,052 Illl1), usarrlo arrostras de
0,400 g , e tratamentos de RP(600)/RX(600-1000) e RP(lOOO)/RX(lOOO). Es
tas expe:iên::ias in:licaram que nas duas múares destas quatro ~
netrias ooarre crnparável rrelh:>ria da redutibilida:le para as duas temperaturas de tratamento. Nas duas Ire:OOreS grarularetrias a .in:licação
foi de meTh:lria da redutubilida:le par RP (600) /RX(600-1000) e inalteração ou irxllcios de piara da redutibilidade por RP(lOOO)/RX(lOOO) .

A alteraç.i:> da redutibilidade do minério Ir7 pelo hidrogénio a 500°C,

após tratamento prévio de redução parcial/reoxidação foi também extensivanente estuiada anarrootras de (-0,044 mn, + 0,037 nm), para W(600)/
/RX(600-1000), W(700)/RX(700-1000), RP(SOO)/RX(S00-1000), RP(900)/
;'rut(900-1000) e RP(lOOO)/RX(lOOO). Os resultados indicam não alteração
oo piara da redutibilidade pelo tratanento w /RX.
OJ:serva-se, então, que a variação da redutibilidade de minério Ir7
sul:metido a W/RX, an ~o da tenperatura de BP;rut, deperoe de sua
granularetria (para reduçao pelo hidrogênio a 5000C) •

ii - R::dução a aoo0 c
A investigação do efeito de W/RX sobre a redutibilidade de minério
Ir7 pelo hidrogénio a aooOt foi feita com RP(600)/RX(600-lOOO) e
W(lOOO)/RX(lOOO) ::obre arrostras de (-2 , 362 mn, +1,651 mn) e (- 0,044mn,
+0,037 nm), pesamo 0,400 g. Os resultados irdi.cam equivalentes I!lél.hcr
rias da redutibilida:le pelos tratamentos RP(600)/RX(600-1000) e
W (1000) /RX(lOOO) , tanto para a granularetria grossa quanto para a gra
rularetria fina, porán oan naior nelh:>ria para a granularetria mais grossa.

iii - aedução a 1000°C
Elq:eriências de redução de minério Ir7 pelo hidrogénio, realizadas a
lOOOOc, an arrootras de (-2,362 mn, +1, 651 mn) e de (-0, 04 mn, +0,037mn)
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in::licam que a redutibilidade deste minério não se altera canos tratamentos de RP(600)/RX(600-1000) e RP(l000)/RX(l000).
3.2

Efeito da Granulanetria do Mirerio sobre a Alteraçã:? da Redutibilidad&Jelo Hidrogênio M:!diante Tratamento de Reduxao Parcial/

/Rã)xi_ _p

i - Redução a S00°c
O efeito da granulanet:ria na alteração da rErlutibilidade do minério
Ir7 pelo hidrogênio a so<Pc, ap)s trataJrento RP/RX, foi estu:lado can
anostras de grarulanetrias (-2,362 mn, +1,651 Illll), (-0,833 mn,
+0,589 mn), (-0,417 mn, +0,295 Illll), (-0,147 mn, -t<l,l04 mn), (-0,074 nm,
-+{),052 mn) e (-0,044 nm, +0,037 nm) previamente sul:Jnetidas à RP(600)/
/RX(600-1000) e a RP(lOOO)/RX(lOOO). N:ls anostras sul:Jretidas ao tratarrento de ramção parcial a 60cPc e reoxiélação a {600-1000°C), a fraçci:>
mais fina apresenta urra piora da redutibilidade; a fração (-0,074 nm,
+0,052 nm) não nostra in:iícios de alteração da redutibiliélade, ao J;BSSO
qre nas frações mais grossas se ol:serva urra melh:>ria crescente cnn o
aurrento da granulanetr.ia. Nas anostras tratadas por redução parcial/
/rroxidação a 1000°C, os resultados, confOJ::lle ilustrados na figura 2,
in::licam nelroria da redutibilidade apenas em frações IIBis grossas que
{-0,147 mn, +0,104 nm) e urra sensivel piora da redutibilidade em frações igual ou nais finas do que esta.

ii - Redução a 800°c
que em anostras sul:rretidas a
RP{600)/RX(600-1000), a nelroria da redutibilidade é maior na granulorretria nais grossa (-2,362 nm, +1,651 mn) do que na ~arulanet:ria mais
fina (-0 ,044 nm, +0,037 nm), on:le em trechos da reduçao há in:iícios de
piora da redutibilidade. A situação é análoga para anostras tratadas
por RP{lOOO)/RX{lOOO) .
As experiêrx:ias realizadas indicam

iii - Redução a 1000°C
tanto em
anostras grossas (-2,362 nm, +1,651 nm) quanto em arostras finas
(-0 ,044 nm, -t<l,037 nm) in:licam que ambos os tratamentos RP(600)/RX(600-1000) e RP(lOOO)/RX(lOOO) não alteram a redutibilidade de mirerio Ir7.
Na redução pelo hidrogênio a 1000°C, os resultados obtidos

3.3

Efeito do Tipo de Minério Sabre a Alteração, por Trat.anento de
Red~o Parcial/Reoxidaçao, da Redutibilidade pêlo Hidrogenio
a 50 c

As experiências realizadas can minérios J:anatíticos Ir7, 1-BR, Irl,
Ir5 e D-8 na granul.aret:ria de {-2,362 nm, +1,651 mn) in::licam que os cin
co tipos de mi.rerio apresentam algurra rrellioria na redutibilidade pelo hidrogénio a 500°C, quando previarrente sul::rretidos a um tratarrento
RP{600)/RX(600-1000). Entretanto, a extensão da Jrelhoria varia cano
tipo de minério, aparecen:lo os minérios Ir7 e IrS cato aqueles que ~
sentam urra rrelooria mais e)(pressiva, erquanto qre Irl aparece com a
menor rrelroria da redutibilidade. A nelroria da redutibilida.1e não perdura até os 100% de redcção; ao contrário, ten:le a ser suprllnida rrais
ou Jle'X)S acirra dos 95% de redução, <XJm:l ros casos dos mi.rérios IrS, Irl
e MBR, orde ms trec:OOs finais de redcçâo, figuram aparentes irdicios
de piora da redutibilidade.
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3. 4

Efeito do ~de Ciclos de W/RX sobre a .Iedutibilidade de

Minêdo Ir7 @o Hidrõgêí'iio a ·SOOOc

A variação da red~ilidade de minério I.r-7 (-2,362 mn, +1,651 mn)
pelo h.idrogênio a 500 C em função do rúrero de ciclos do tratam:mto de
W(lOOO)/RX(lOOO) foi est:OOada can 1 a 3 ciclos. Os resultados são apre
sentados na figura 3, onde se observa um aunento da redutibilidade ao passar de 1 para 2 ciclos, e nenhum apreciável alteraçOO da mesma.
quaroo se passa de 2 para 3 ciclos.
3.5 Efeito da Scbre-Aed~ Parcial ro Tratanento de W/RX sobre a
~utllillldãdê de
io I r7 Pêlo Hldrõgêlíiõ a 50()0ê
As experiêrx:ias realizadas can minério I.t-7 (-2,362 mn, +1,651 mn)
indicam que una grame sci:>re-redução parcial herrati.ta/rragnetita, da or
dem de 750 a 830% (correspcn:lente a 85 a 93% de redução hernatita/ferrõ),
ro tratanento de W(lOOO)/RX(lOOO) acarreta um g~essivo prejuízo na
redutibilidade do minério pelo hidrogênio a 500 C.

3.6

Efeito daj>ub-~ ro Trat.arrento de RP/RX sobre a Posterior Aedutibill
de Minerio I.t-7 Pêlo Hidroêjêi'lio a SOOOê

g:

~iêrx::ias preliminares
tratamento W(600)/RX(600) e posterior
redi.ÇéiO pelo hidrogênio a 500 c realizadas can minério I.t-7 (-0,208 nm,
+0,147 mn) indicam que a ocorrência de una sub-reoxidação ligeira ro
tratanento RP/RX (oerca de O a 1,69% de redução total residual) não impediu que, na posterior redução pelo hidrogênio, houvesse urra expressiva rrel.OOria da redutibilidade, quanjo catparada cx:rn aquela do minério
não tratado.

3.7

Efeito do Tratanento de RP/RX sobre a Redutibilidade pelo CD
a lOOõ"ê

EJ<periências prelirni.nares realizadas cx:rn minério I.t-7 (-2, 362 nm,
+1,651 mn) indicam que o trat<mmto de RP(l000)/RX(l000) tani::lém rrelhora
a redutibi1.idé.w na posterior redurão pelo CD.
4.

~SE

OC'S RESULTAIX>S

Cbservou-se na redução de minério I.t-7 (-2,362 nm, +1,651 mn) pelo
hidrogênio a 5000c que sua redutibilidade foi rrelhorada pelo tratanento
de redução pa.teial/reoxidação para quaisquer das terrperaturas utilizadas. Isto seria espera:lo porque, rcediante o tratanento RP/RX e a posterior redução pelo hidrogênio, o minério passa duas vezes pela transforrração henatita/rragnetita, onde, confonne Eklstran (l), Graham et al (2),
'Iherrelis & Gauvin (3) e Seth & Ross (4), há un desenvolvinento expressi
vo de porosidade e de trincas, que favorecem a <:a1tinuação da redução.Tarrbém o fato da qranulatetria adotad.a ser grossa torna-a rrais senslvel
a una rrel.OOria da redutibilidade pelo desenvolvirrento da porosidade,
facilitan::!o a difusão gasosa intraqranular. As rre}h:)res corrlições de
redução parcial/reoxidação para a rrel.OOria da redutibilidade apareoem
a:no serd:> RP(600)/RX(600-1000) e RP(l000)/RX(l000) . Este resultado
parece estranho, porque se esperaria que rrais baixas t.eicperaturas de
tratam:mto RP/RX dessem rrelhores resultados, a julgar pela expectativa
da existência de una paridade cx:rn o desenvolvinento de Ulla estrutura
de poros rrais fina nas rrais baixas tanperaturas (com estrutura celular),
conforrre Eklstrom (1) , Graham et al (2) , swan & Tighe (5) e Porter &
Swan (6), e rrais grossa nas rrais altas t.atp:!raturas (can estrutura de
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placas), de acordo cem Bradshaw

&

M:ltyas (7) (8), SN'an

&

Tighe (5)

e

Porter & swan (6). Entretanto, o resultado se torna explicável quando

se observar que a reoxidação não foi realizada à nesrra terrperatura da
parcial, mas sob contínuo aquecimento, desde a teJ:tp!ratura de
redução parcial até 1000°C, o que torna o tratamento cc:rrplexo e o resul
tado de di:t;ícil previsão cem base en conhecimentos anteriores de rea- çúes isoténnicas. As experiências de redução pelo hidrogênio,realizadas
cem o minério Ir7 de granularetrias inferiores, pr~tratadas por RP/RX,
indicaram que há urra creso:mte insensibilidade da redutibilidade en relação ao tratamento de RP/RX, oan indÍcios de piora da redutibilidade
nas granularetrias mais finas, principalmente quanào tratadas às mais
altas terrperaturas. O resultado é conpreenslvel quando se recorda que a
redução do passo de difusão gasosa intragranular, pelo desenvolvimento
da porosidade e trincas, se torna pouco irrportante nas granularetrias
finas por terem elas natural.lrente associados pequenos passos de difusão;
tendência à piora da redutibilidade nas t:enparaturas mais elevadas de
tratamento RP/RX pode ser atribuída à foJJT~ação de magnetita ITIE!OOS porosa, rraior sinterização da magnetita fornada pela redução parcial, maior
sinterização intergranular durante a redução parcial e reoxidação (esta
Última reduzindo a difusividade efetiva intergranular). Na redução de
minério Ir7 pelo hidrogênio a 800°C, os tratamentos RP(600)/RX(60ü-1000)
e RP(lOOO)/RX(lOOOl apresentaram equivalentes neillorias da redutibili~
de tanto para a granularretria mais grossa (-2,362 mn, +1,651 nml quanto
para a mais fina (-0,044 mn, +0,037 mn), can maior nellx>ria para a granularetria mais grossa. Isto indica que a rrelhoria da redutibilidade
depen:ie da t.enperatura de redução final pelo hidrogênio, a qual neste
caso se situa dentro da faixa de transição de estrutura celular para
estrutura de placas no tocante à norfologia da magnetita gerada durante
a redução final.
As experiências de redução de minério Ir7 pelo hidrogênio a 1000°c
nostraram que a redutibilidade resta tenperatura é insensível aos tra~
rrentos de RP/RX, sejam eles de alta ou baixa terrperatura. Isto confirma
a indica~ão de que a rrelhoria da redutibilidérle depende da tenperatura
de reduçao final, a qual se faz gerando urra magnetita com norfologia de
placas. A influência da granulorretria do minério sobre a alteração da
redutibilidade pelo hidrogênio, mediante tratarrento de redução parcial/
/reoxidação, depende da tenp:!ratura de redução final, não se tendo detectado nenhurra influência aparente na redução a l000°c, enquanto que
na redução a 800°C, observa-se urra mais rotãvel melhoria da redutibili:lade na fração mais grossa (-2,362 rnn, +1,651 mn) do que na fração rrais
fina (-0,044 mn, +0,037 mn), ap5s tratamentos RP(600)/RX(600-1000) e
RP(lOOO)/RX(lOOO). Na redução pelo hidrogênio a soo0 c a redutibilidade
rrelhora can o tratamento RP/RX nas fraçúes mais grossas e piora can RPI
/RX nas frações mais finas, sobretu:1o ro tratamento RP/RX em alta t~
ratura. Estes resultados podem ser ca1preendidos quando se rota que a
cada granulonetria está associado un natural passo de difusão, e urra
susceptibilidade à sinterização intergranular. A ll\3IlÍfestação do seu
efeito depende da terrperatura de redução final. As experiências realizadas cem minérios herratíticos diferentes serviram para nostrar que, anl:x:l
ra a nelhoria da redutibilidade possa variar com o tipo de minério, avariação da redutibilidade pelo hldrogênio cano tratamento de redução
parcial/reoxidação não é exclusividade do minério Ir7, mas próprio de
minérios hematlticos. OS resultados experimentais obtidos indicaram que
red~o
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hã un lillli.te ro incrEmi!Ilto da rrel.loria da rEdutibilidade, en fW'lÇão do
núnero de ciclos de RP/RX.

Os reaütados rostraram que urra super-redução parcial laratita/nagn~
tita IXX}e preju:licar a redutibilidérle posterior pelo hidrogênio. Entretanto, sob controlada oorrposição do gás redutor, as nais frequentes sobre-rEduções letatita/rnagnru.ta não dE!ITeriam excEder o estágio wustitico, de Il'Odo que exprriências adicionais de1Teriam ser realizadas pua
determinar o efeito de urra sobre-rEdução neste nível sobre a posterior
rErlutibilidérle de 1m1 minério haratitico previarrente sul:matido a RP/RX.
As exprriências preliminares de redução pelo bidrogênio a soo0 c de anos
tras ruhnetidas a RP (600) /RX (600) rostraram que urra pequena sub-reoxiàã"
ção não cnupr:a~ete a rreUor.ia da rEdutibilidade p:>r tratamento de RP,/RX.
Assim, a pra:::aução tarada de .sacç;n:e corrluzir a reoxidação até l000°C, a
fim de garantir urra catpleta reoxidação, p:u:ece dispensável e efeitos
de tratarnentcs RP/RX isoténnicos sobre a posterior rErlutibil.idérle do mi
nério de ferro hametitico rrereceria ser estudado. Entretanto, é conve-niente frisar que aquela preca~ era justificável, porquanto de um
lado é conhecido, de Eistran (1), Smith et al (9) e Bi.ts~s & Joseph
(10) que, em minérios de ferro, quanto naiar o grau de oxidação do mirerio, tanto naior é a sua reduti.bilidérle; por cutro lado, a lentidão
da roox:iélação nas l:e.ixas tatq?eraturas (confOI.llle, p:>r exarplo, .SChluter
& Ruzzi (li)), ca:n risco de a}:arE!Cirrento de naglanita, conforrre
Papanastassicu & Bi.tsianes (12) e Aksenova et al (13).
5. COlCWSÕES

a) lá indicações de que a alteração da rEdutibilidade de um minério henatitico pelo hi.drogênio, mediante um tratamento prévio de redução
parcial/reoxidação deperrle da temperatura de redução final, seroo
nais sensível em tatperaturas nais l::aixas.
b)

rEdução a soo0 c pelo hidrogênio de minério herratltico, a sensibilidade da redutibilidade em relação à tarperatura de tratarnento RPI
/RX varia ca:n a granularetr.ia do minério. Erxluanto nas granulanetrias
nais grossas ocorre urra variação da rrelh::>ria da redutibilidérle can a
tatperatura de RP/RX, nas granulcrretrias nais finas a redutibilidade
se nantãn inalterada cu piora ca:n o tratamento RP/RX.
N:t

c) o efeito da granularetria na rrelmria da redutibilidérle de um minério h:matltico par hidrogênio, mediante um tratarrento p::êvio de redução pucial/~dação, deperrle da te:tq:Jeratura de redução final,
sendo rulo a 1000 c. Ni redução a soo0 c a nelOOf;ia da reduti.bilida:le
é naior na fração nais grossa. Na redução a SOO C, a redutibil:irlade
rrelmra na fração nais grossa ·e piora nas frações mais finas.
d) Há indicação de que a rrel.horia da rEdutibilidade de minério hanatlti
co pelo' hidrogênio mediante prévio tratarrento de RP/RX não cresce iroefinidanente can o aum::nto do nilnero de ciclos de RP/RX.
e) Há indicação de que o tratamento de redt.Çâo parcial/reoxida~o pcXIe
melmrar tarnl:ém a posterior redutibilidade do minério hetatitico pelo CO.
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