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Introdução: O controle da poluição deve ser encarado como prioridade, pois a
ineficiência se constitui em agravante aos danos causados para população. Os agentes
poluidores incluem gases tóxicos e materiais particulados lançados na atmosfera.
Especificamente esse estudo se direcionou para investigação das medidas mitigadoras
que devem ser aplicadas em indústrias siderúrgicas visando à redução dos níveis de
emissão de óxidos de enxofre, gases nitrosos, metais tóxicos e compostos orgânicos.
As etapas incluíram a descrição dos principais processos relacionados com o controle
desses poluentes e, sendo estabelecidos critérios para a seleção e comparações em
relação à eficiência visando à qualidade do ar. Objetivo: Identificar os principais
poluentes que são emitidos na atmosfera através da Indústria Siderúrgica;
Apresentar as principais tecnologias de medidas de controle para aplicação no
processo produtivo da indústria. Metodologia: O trabalho foi produzido com base na
revisão da literatura e buscou identificar as formas de contaminação do meio ambiente
tendo como fonte emissora estacionária a siderurgia. Além disso, apresentar os
principais poluentes atmosféricos associados ao desenvolvimento da produção e
analisar os aspectos da legislação ambiental aplicáveis visando à contenção dos danos
aos componentes bióticos e abióticos.  Resultados: Através da quantificação dos
poluentes atmosféricos é possível avaliar quanto ao atendimento dos níveis
considerados indicadores de qualidade do ar que são expressos na Resolução
CONAMA n° 003/90. Dentre esses contaminantes são mais recorrentes o dióxido de
carbono, material particulado, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, cada um
deles em concentrações elevadas são altamente nocivos ao meio ambiente, causando as
chuvas ácidas e o efeito estufa, e danos à saúde humana. Em função desse panorama,
as empresas buscam o uso de tecnologias para se adequarem aos requisitos legais e
evitarem a aplicação de multas, interdição ou embargo.
As tecnologias de controle e redução da emissão daqueles poluentes nas correntes
aéreas incluem o uso de ciclones, filtro de manga, precipitador eletrostático, lavadores
de gases, processo de redução catalítica seletiva, dentre outros. A seleção da técnica
mais adequada requer a análise minuciosa do empreendimento. De modo geral, a
revisão da literatura mostrou que o uso do ciclone encontra-se amplamente difundido
em função do baixo custo, boa eficiência para retenção de partículas maiores que 10
microns e melhor desempenho que os separadores do tipo câmaras gravitacionais e
inerciais ou de impacto.
 Conclusão: Para atendimento do CONAMA 003/90 faz-se necessário que indústrias
siderúrgicas adequem a emissão dos seus contaminantes, minimizando ou
neutralizando danos aos componentes bióticos e abióticos. Esse estudo mostrou a
relevância quanto ao uso do ciclone para adequação aos parâmetros qualidade do ar e
favorecendo o equilíbrio socioeconômico do empreendimento.
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