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RICAS ORDINAIS. 
M.O.Treptow, P.C.Klarmann & J.M. C.Fachel. ( Curso 
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O conhecido estimador do risco relativo para tabelas 2x2, 
denominado odds ratio ou razão de chances, é generaliza
do para variáveis cate gó ricas ordinais com mais de duas 
categorias. Para esta ge neralização, supõe-se que a dis
tribuição assossiada aos dados da tabela é a distribui
ção bivariada contínua Tipo-C,e estimamos o parâmetro de 
assossiação desta distribuição pelo método de máxima ve
rossimilhança. A interpretação e a utilização desta medi
da na área médica é enfatizada. Um programa para o método 
é apresentado. PROPESP 

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REDUÇÃO DIRETA DE MIN~
RIO DS FERRO COM REDUTOR S6LIDO (CARVÃO) , ATRAV~S 
DA INJEÇÃO DE VAPOR D'ÁGUA NA CARGl\. 
A.L.M.Lima & A.C.F.Vilela . (Laboratório de Side
rurgia, LASID, Departamento de Metalurgia, UFRGS). 

A redução direta consiste na obtenção no estado sólido de 
ferro-esponja a partir de minêrio de ferro, utilizando-se 
carvão como agente redutor. Uma das principais vantagens 
ê a possibilidade de utilização de carvão não coqueificã
vel, abundante no Rio Grande do Sul. Neste trabalho fo
ram utilizados carvão com alto teor de cinzas,alta reati
vidade e pelotas de minêrio de ferro hematiticas. O~ tes 
tes foram- realizados em retortas introduzidas no interioi 
de um forno resistivo e os gases resultantes das reaç~es 
de redução foram posteriormente analisados em A9arelho de 
ORSAT. Pode-se verificar que nos testes em que houve in
jeção de vapor d'ãgua . ocorreu um aumento na relação CO/C02 que se refletiu diretamente em um aumento no grau de me
talização do ferro-enponja, que passou de 91.7 para 96.7 %. 
(CNPq/PROPESP). 


