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Introdução: O material particulado emitido pelas siderúrgicas é elevado apresentando
efeitos prejudiciais para saúde humana. As substâncias presentes no material
particulado podem ocasionar males à respiração incluindo o desenvolvimento de
tumores cancerígenos. Com a expectativa de que a produção industrial mundial
aumente nas próximas décadas, a tendência é aplicar maior rigor no controle dessas
emissões estabelecendo limites que coloquem em condições de risco aceitável. Nesse
contexto, existe necessidade de investigar sobre tecnologias apropriadas aplicáveis aos
processos produtivos visando reduzir a emissão desses contaminantes na fase gasosa,
desse modo, contribuindo para melhoria da qualidade do ar principalmente nos grandes
polos industriais. Objetivo: O objetivo desse estudo é, discutir o funcionamento do
precipitador eletrostático e filtro de manga estabelecendo comparações quanto aos
modelos de operação, custo e eficiência. Além disso, explicitar a relevância do uso
desses equipamentos para o controle da emissão de materiais particulados visando
atendimento dos padrões do CONAMA Nº 491/2018. Metodologia: Esse trabalho foi
realizado através da revisão da literatura com estudo dos parâmetros operacionais de
equipamentos de descontaminação do ar. Dentre esses, priorizou-se a investigação do
precipitador eletrostático e filtro de manga para reconhecer a aplicação dos mesmos
visando o atendimento da legislação ambiental.O estudo bibliográfico permitiu a
descrição dos impactos potenciais, e fundamentando o planejamento, implantação e
operação dos maquinários. Além disso, foram identificados impactos sobre os meios
físico, biótico e antrópico com possibilidade de ocorrência, sendo descritos
detalhadamente. Foram utilizadas como fontes de pesquisas relatórios técnicos;
dissertações; teses e artigos. Resultados: Os filtros de mangas são versáteis, desse
modo, apresentam uso cada vez mais amplo para coleta de resíduos sólidos. As
mangas filtrantes possuem, em geral, formato cilíndrico sendo dispostas em paralelo
oportunizando elevada eficiência.
A demanda quanto à elevação da Taxa de Filtração (TF) é um dos principais requisitos
para o dimensionamento das mangas. Exemplificando, o filtro recebe 60.000 m3/h de
gás sujo, sendo desejável TF é de 1 m3/(m2.min), nessa condição é necessário 1.000
m2 de área.
Por outro lado, o princípio de operação do precipitador eletrostático consiste no
fornecimento de carga elétrica a uma partícula, que ocorre através da ionização do gás
pelo efeito corona, e então, as partículas carregadas são submetidas ao campo elétrico
de modo que sua velocidade de migração eletrostática cause a coleta das mesmas sobre
uma placa aterrada, onde perdem suas cargas e a camada de pó formada é removida
pelo sistema para posterior descarte. Esses equipamentos são capazes de recolher
grandes quantidades (cerca de 99,9%) das partículas dos gases antes que sejam
lançadas ao ar. Os fatores que afetam o desempenho mostram relação com o
dimensionamento, eficiência da bomba de sucção, composição das partículas e a
tensão fornecida pelo sistema de alimentação.
 Conclusão: Constatou-se que o desempenho do filtro de manga e do precipitador
eletrostático é importante para atendimento dos padrões de emissão de particulados.
Além disso, pontua-se quanto à relevância de manutenções preventivas para tomadas
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de decisões de substituição ou reconfiguração. Essas análises são fundamentais para o
controle rigoroso da poluição atmosférica.
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