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REDUÇJI.O ｐａｒｃｉａｌＯｃｏｎｃｅｎｔｒｾￇｊｉＮｏ＠ MAGNtTICA DliS CINZAS DA IND0STRIA CARBOQut· 
MICA CATARINENSE (!CC); Ul1A MAGNETITA DE ALTA SUPERF!CIE ESPEC!FICA7 

Flavio Teixeira da Silva (1) 
Tsuneharu Ogasawara (2) 

RESUMO 
ｾｾｾｳｴｲ｡ｳ＠ das fracões ciclone e lavador Venturi das cinzas 

ｾｾｩｾ［［ｴＡｾｾ］ｾ｡ｾｾｾＺ］ｴｾｾｾｾｯｾｾｾｾｩｾ］ｾｾｾ｡ｾｾｾ･ｾ｡ｾ･ｾ［ｾｾｾｾｾ＠ d: 
elevada superficie especifica. Os resultados obtidos evi 
denciaram que a superficie especifica das cinzas é apre 
ciavelmente elevada após o tratamento de ustulacão magne 

2 -1 2 -1 -tizante (ciclone-3,6m .g ; lavador Venturi 4,6m .g ). A 
excelência deste material no uso como agente sequestrante 
de u2s nas lamas de perfuração de poços de petróleo, foi 

confirmada em testes especificos de reatividade pelo u2s 
realizados no CEMPES/PETROBRÂS. 

ABSTAACT 
Samples from ciclone and venturi washer of the ICC pyrite 
cinder, have beem ｳｵ｢ｾｩｴｴ･､＠ tb a magnetizing roasting at 
low temperaturas (500 C), aiming an iron oxide with high 
specific surface area. The results have shown that we 
may increase markedly thespecific surface area of the 
cinder by the partial reduction treatment Ｈ｣ｩ｣ｬｯｮ･ｾＳＬＶ＠

m2.g-1 and venturi washer-4,6m2.g-1). The excellency of 
this material as a scavenging agent · to u2s during oil 

drilling was confirmed by the reactivity tests to H2S 
carried out at CENPES/PETROBRAS. 

( 1 ) Engenheiro Metalúrgico, M. Se. - Prof. Adjunto da CDPPE e da EE/lERJ 
(2) Engenheiro Metalúrgico, M.Sc. - Prof. Adjunto da EE/UFRJ. 
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1 , INTRODUÇAO 

Durante a perfuração de poços de petróleo ocorre a liberação 

do sulfato de hidroqinio (82SI, que além da sua alta toxidez, ｰｲｯｶｾ＠

ca a ｦｲ｡ｾｩｬｩ｡｡ｑ￣ｯ＠ pelo hidroqinio e contribui com a corrosão sob f! 

diqa dos tubos de perfuração. 

Pesquisas realiaadas pela IRONITB PRODUCTS COMPANY (11 revel! 

raa que concentrações da ordem de 600 ppm podem ser fatais, ｲ･ｳｵｬｴｾ＠

do .. parada do sist..a respiratório e morte por asfixia, enquanto 

que concentrações bem menores podem reduzir de modo significativo a 

vida útil dos equipamentos. 

A Petrobrás vinha utilizando nas suas lamas de perfuração dos 

poços de petróleo até o final de 1982, como agente efetivo para eli 
' -

ainaçio do 82s, um produto importado denominado •tronite Sponge• Ｈｦｾ＠

necido pela IRONITE PRODUCTS COIU?ANY). Segundo o fabricante, esse 

material constituído de uma maqnetita de alta superfície especifica 

(10m2.i-llé extremamente eficiente nas reações de absorção do 825. 

De acordo com as informações fornecidas por sua patente (2), o 

•Ironite Sponge• é obtido a partir da oxidação, em condições ｣ｯｮｴｲｾ＠

ladas, de um pó de ferro especialmente fabricado. A estrutura de ｰｾ＠

roa, produzida por este tratamento, semelhante i uma esponja, resu! 

ta numa velocidade de reação com H2S cerca de SOO vezes superior ! 
quela de uma magnetita natural. 

Tendo em vista o crescente desenvolvtaento do Brasil na área 

de exploração de petróleo e, como consequência, um aumento na ｩｭｰｯｾ＠

taçio de insumos, tal pomo o •tronite Sponge•, torna-se de interesse 

ｰｾ｡＠ a economia nacional a substituição destes produtos importados 

por produtos alternativos nacionais. Por outro lado, o produto ｭ｡ｾ＠

nético requer ua qrau de pureza relativamente elevado, bem como uma 
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elevada superfície especifica. A possibilidade de utilização do 

pellet feed parcialmente reduzido até magnetita foi descartada devi 

do aos seus baixos valores de superfície especifica (aproximadamente 

1 , 2 m2g-1) (31. 

A Petrobrás eontact.ou o ｐｅｾＱｍ＠ da COPPE/UFRJ (Programa de Eng.! 

nharia !1etalúrgica e de !·1ateriais da COPPE) e o CETEM (Centro de Tec 

nologia Mineral), a fim de estudar a viabilidade da produção de mas 

netita de alta ｳｵｰ･ｲｦｬ｣ｩｾ＠ especifica a partir das cinzas de ustul!. 

ção ãe ｰｩｾ￭ｾ｡ｳ＠ provenientes da !CC (Indústria Carboquimica ｃ｡ｴ｡ｲｩｮ･ｾ＠

se). O CETEM visualizou como a rota adequada 141 a separação magn!. 

tica da fração ciclone, a qual possui uma elevada porcentagem de mas 

netita (30 a 40% de Fe3o41. A ｦｲ｡￣ｾ＠ magnética de granulometria in 

ferior a 400 malhas Tyler apresentou uma superfície especifica da or 

dem de 3,3 m2g-1 

A rota adotada pelo PEMM da COPPE/UFRJ foi a redução parcial 

gasosa do óxido férrico das frações Ciclone e Lavador Vent.uri por 

misturas H2/H20 a 500°C, até a conversão total Fe2o3 ｾ＠ Fe3o4 • Os 

maiores valores de superfície especifica obtidos (aproximadamente 

4,6 m2g- 1), indicaram ser esta a rota mais adequada para a obtenção 

de uma magnetita de alta superfície especifica, apesar de ter-se !. 

tingido apenas cerca de 50% da superfície especifica do •rronite 

Sponge". Atualmente a Petrobrás está utilizando nas lamas de ｰ･ｲｦｾ＠

ração de seus poços, uma magnetita "Fervale", a qual é um sub ｰｲｯ､ｾ＠

to da produção de Ti02 a partir do anatásio. A superfície desta mas 

netica é da ordem de s,o m2g-1 • 
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2. Ａｾｔｅｒｉａｉｓ＠ E l!I::TOOOS 

Além das frações Ciclone A e Ciclone B que eram constituldas 

de uma mistura de hematita e magnetita, utilizou-se a fração Lava 

dor venturi, a qual era basicamente constitulda de hematita. A Ta 

bela I ilustra a composição qulmica média das diferentes frações. 

TABELA I - Composição Qulmica Média das Diferentes Frações das Cin 

zas de Ustulação Piritas da ICC 

FRACJI.O FERRO TOTAL Si02 A12°3 
(\) (') (%) 

Ciclone A 61,49 5,29 1, 87 

Ciclone B I 61,35 5,35 1 ,89 

Lavador 61,77 4,55 0,83 Venturi 

Com a finalidade de caracterizar a evolução da superfície es 

peclfica do óxido férrico durante a etapa de redução parcial, ｰｲｯ｣ｾ＠

deu-se inicialmente a uma separação magnética de baixa intensidade 

a úmido das diferentes frações, a fim de caracterizar a ､ｩｳｴｲｩ｢ｵｾ＠

ção de fases (magnética e não magnética) bem corno viabiliaar a sua 

separação visando acompanhar a evolução da superflcie especifica do 

óxido férrico com o tratamento de redução parcial. A Tabela II i 

lustra a distribuição de fases nas diferentes fraçóes investigadas. 
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TABELA II - ｄｩｳｴｲｩ｢ｵｩ￣ｾ＠ de fases magnética e não magnética nas Di 

ｦｾｲ･ｮｴ･ｳ＠ Frações Granulométricas das Cinzas da ICC 

Fração Magnético Não Magnético 
(\) (\) 

Ciclone A 23,3 76,7 

Ciclone B 72,8 27,2 

' Lavador 100,0 Venturi -

Com base nestes dados, optou-se pela utilização apenas das 

frações Ciclone A e Lavador Venturi, em virtude dos seus 

teores de óxido férrico. 

elevados 

A distribuição granulométrica da fração Ciclone A foi determi 

nada utilizando a série Tyler de peneiras e o ciclo classificador 

foi utilizado para a determinação da distribuição granulométrica 

dos superfinos das frações Ciclone A e Lavador Venturi. 

As Tabelas III e IV ilustram resultados de ambas as distribui 

ções granulométricas. 

cal 

Os testes de redução parcial foram realizados num forno vert! 

o a temperatura de SOO C, utilizando-se uma mistura H2/H2o (70:30) 

com uma vazão de 2 litros por minuto durante 60 minutos, sendo que 

o nitrogénio foi utilizado corno gás de arraste da mistura redutora. 

Após a redução parcial amostra foi resfriada em atmosfera 

Não se observou indlcios de sobreredução parcial até wustita e nem 

reoxidação da magnetita. 
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TABELA III - Distribuição Granulométrica sem Peneiras da SérieTyler 

Malhas Passante Acumulado (%1 
Tyler 

Ciclone A Lavador Venturi 

100 89,60 100,0 

150 82,30 100,0 

200 75,10 100,0 

270 64,10 100,0 

325 58,00 100,0 
-

TABELA IV - Distribuição Granulométrica dos Super Finos Ｈ＼ＴＴｾｭＩ＠ ob 

tidos num Cicloclassificador 

GRANULO- Passante Acumulado (%) 
lolETRIA 
Ｈｾｭｬ＠ Ciclone A Lavador Venturini 

28,9 77,60 98,40 

20,0 57,60 97,70 

15,9 39,50 95,90 

10,5 24,40 91,50 

7,5 20,10 88,70 

As superflcies especificas das cinzas de partida da fração 

magnética destas e da rnagnetita de redução parcial foram ､･ｴ･ｲｭｩｮｾ＠

das por método BET. Análises por microscopia eletrõnica de varredu 

ra foram realizados visando caracterizar a morfologia das cinzas ｡ｾ＠
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tes e após o tratamento de redução parcial. 

Com a ｾｩｮ｡ｬｩ､｡､･＠ de avaliar a qualidade da magnetita produto, 

em termos de sua capacidade de absorção de u2s, realizou-se no 

CENPES testes cinéticos e de reatividade, os quais constaram do ! 

companhamento do consumo de s2- de uma solução padrão em função do 

tempo de residência da magnetita em um meio de pH 8,5. 

3. ａｐｒｅｓｅｎｔａￇｾｏ＠ E ANALISE DOS RESULTADOS 

Com ｾ ｾ ｳ･＠ nas investigações microscópica das amostras Ciclone 

A e Lavador Venturi (Figura 1) foi possível caracterizar a elevada 

porosidade granular desses materiais. No entanto, suas superfícies 

especificas determinadas pelo método·BET (Tabela V), ficaram aquém 

da necessidade de obtenção de um produto de alta superfície espec! 

fica. Deste modo optou-se por um tratamento termoquimico de redu 

ção parcial Hematita/magnetita da fraçio não magnética das cinzas, 

a S00°C, utilizando uma mistura redutora gasosa H2/H20-N2 , visando 

criar novas superfícies na forma de microporos e em consequência ｾ＠

levar a superfície especifica da magnetita produto. Segundo Porter 

& Swann 14 l, baixas temperaturas de redução parcial são as principns 

responsáveis pela obtenção de uma magnetita porosa. Os mesmos auto 

res também observaram que a redução gasosa por misturas H2/H20 ｟ ｰｲｾ＠

moviam a geração de uma porosidade mais fina do que por misturas 

CO/Co2 • Hayes & Grieveson 151 e Baguley et a1 161 identificaram no 

interior do diagrama Fe-H-0 o campo de predominãncia da 

porosa·, como pode ser visto na Figura 2. 

magnetita 

Esse tratamento de redução parcial deve no entanto ser cu! 

dadosamente analisado a fim de que o mesmo realmente promova a ･ｬｾ＠

vação da superficie especifica do produto final. Swann & Tighe 1
71 

evidenciaram a coalescência dos poros na faixa de temperatura de 
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6S0°-aoo0 c, sendo que a mesma era fortemente influenciada pelo ｡ｾ＠

mente da temperatura de redução parcial. Esses resultados foram 

｣ｯｮｦｩｲｭ｡､ｯｾ＠ por Beaulieu et a1 181 e Trushenskt 191 • Com base nestas 

comprovações e levando-se em consideração resultados anteriores, 02 

tou-se pela menor temperatura de redução (S00°C), associada a uma 

relação H2;a2o (70/30) sensivelmente afastada da linha de transição 

maqnetita densa - maqnetita porosa, como estã assinalado (*) na F! 

qura 2; estas condições ae mostraram cineticamente favoráveis a ｲｾ＠

､ｾｩｯ＠ parcial hematita - magnetita. 
I 

Comparando-se os resultados da Tabela V, verifica-se que o 

tratamento de redução parcial eleva substancialmente a superf!cie 

das cinzas, sendo que a fração Lavador Venturi foi aquela que apr! 

sentou os melhores resultados. Por outro lado verificou-se também 
t 

que a magnetita de redução parcial apresentcu una superf'!cJe especifica suP! 

rior a magnetita original da ustulação, relativamente a fração C! 

clone A. Estes resultados foram confirmados confrontando-se os re 

sultados obtidos no presente trabalho com aqueles evidenciados por 

Peiter, c.c. 1101 • 

TABELA v - Resultados de Superf!cie Especifica das Amostras ICC an 

tes e após o Tratamento de Redução Parcial. 

Superf!cie Especifica ＨｲｮｾｧＭ Ｑ＠ I 
ｆｒａￇｾｏ＠ Fraçao nao ＢＢ［ｾ＠ '-lagnetita .:'olagnetita 

tica do Resíduo original_ da de Redução 
da Ustulação Ustulação Parcial 

Ciclone 1l 1, 98 2,61 3,60 

Lavador 2,50 - 4,60 Venturi 

Ironite - - 10,0 Sponge 
ｾＭＭ - ｾＭ ' ｾ ｾ＠ -- -- - -
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Com base nos ｲ･ｳｵｾｴ｡､ｯｳ＠ de superfície especifica obtidos para 

as frações ｃｾ｣ｬｯｮ･＠ A e principalmente Lavador Venturi reduzidos ｰ｡ｾ＠

cialrnente até magnetita, é possível inferir que esses materiais d_! 

verão ter um bom comportamento nos testes cinéticos de absorção de 

H2s, apesar das suas respectivas superf!c!es especificas ･ｳｴ｡ｲ･ｭｾ＠
2 -1 tante aquém dos 1 O rn • g relativos ao "Ironi te Sponge". 

A Tabela VI ilustra os resultados dos testes cinéticos e de 

reatividade da fração Cfclone A e Lavador Venturi reduzidos pareia! 

mente até mq rynetita em comparação a magnetita original da ustulação 

da fração ciclone 1111 , rnagnetita fornecida pela CVRD "Fervale" e o 

"Ironite Sponge". 

A avaliação das reatividades das rnagnetitas em termos da ab 

sorção de s 2-, foi realizada a partir da evolução da ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾ＠ de 

sulfeto numa solução padrão para ､ｩｾｴｩｮｴｯｳ＠ tempos de residência das 

rnagnetitas nesta solução (15,30,45 e 60 minutos). Se 50% da conver 

são (Fe3o4 ｾ＠ FeS 2 l ocorrer num tempo inferior a 11 minutos a ｡ｭｯｾ＠

tra é considerada aprovada e consequentemente a magnetita em ｱｵ･ｾ＠

tão tenderá a absorver eficientemente o H2s gerado durante a ｰ･ｲｦｾ＠

ração. Um segundo parâmetro (100% de conversão para tempos inferio 

res a 60 minutos) ditará o limite superior da granulometria da ｭ｡ｾ＠

netita. 

corno mostra a Figura 3 e os dados da Tabela VI, todas as ｭ｡ｾ＠

netitas passaram no teste cinético de reatividade, sendo que aqu_! 

las mais reativas foram a rnagnetita de redução parcial da fração L! 

vador venturi das cinzas da ICC e da magnetita da CVRD "Fervale". 
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, TABELA VI - Resultados do Teste de Absorção de H2s em ｾ｡ｱｮ･ｴｩｴ｡ｳ＠ de 

Distintas Oriqe,ns. Valores da Tabela representam as 

concentrações de sulfato para os diferentes tempos de · 

residência da magnetita no interior da solução. 

(*) Patente n9 INPI-P.I. 8500746 de 25/01/1985 

(**) valores médios - Fornecidos pelo CENPES 

Tempo de Reação (minutos) I 

I 

o 15 30 45 60 

Maqnetita de Redução I 

Parcial da ICC 
• Ciclone A - 80 95 100 100 
• Lavador Venturi - 99 100 100 100 

Magnetita ｾｲｩｧｩｮ｡ｬ＠ (J) 
da Ustulaçao (ICC) 
• Ciclone - 66 87 96 100 

Magnetita 
"Fervale" (**) - 99 100 100 100 

!olagnetita 
"Ironite Sponge" (**) - 85 99 100 100 

4. CONCLUSOES 

19) As porções não magnéticas(hematiticasl das frações Ciclone A e 

Lavador Venturi das cinzas de ustulação de piritas da ICC podem 

gerar magnetitas de superficie especifica bastante alta median 

te o tratamento de redução parcial a S00°C em mistura H2/H2o. 
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ＲｾＩ＠ São excelentes as capacidades dessas magnetitas no que tange à 

absorção de n2s quando em misturas nas lamas de perfuração de 

poços de petróleo. 

ＳｾＩ＠ A fração Lavador Venturi apresentou uma reatividade pelo n2s &! 

milar a magnetita "Fervale" atualmente consumida pela Petrobrás 

nas lamas de perfuração de poços de petróleo. Em ambos os ｣ｾ＠

sos essas magnetitas apresentaram reatividades superiores ao 

"Ironite Sponge". 

Os autores agradecem a FINEP, CNPq e CEPG/UFRJ, pelo suporte f! 

nanceiro à pesquisa. Ao CENPES pelo apoio recebido quando da real! 

zação dos testes de absorção de n2s. 
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Amostra ICC Ciclone A, "In Natura", Foto SEM-43002 

Amostra Lavador Venturi,· "In Natura", Foto SEM 43001 

Figura 1 - Microestrutura das frações Ciclone A e Lavador Venturi 

como recebidos da usina de ustulação de piritas da 
ICC, 
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Figura 2 - Diagrama Ferro-Hidroqênio-Oxiqênio indicando a região de 

transição entre a formação de magnetita porosa e densa, 

oriundas da redução parcial da hematita por misturas H
2

-

H2o, segundo Hayes 6 Grieveson 151 e Baquley et al.l61 (*) 

condições de redução parcial adotadas no presente traba 

lho. 
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Figura 3 - Avallação da Cinética de Absorç ão de H2s, segundo Proc! 

dimento Padronizado( 12 1 


