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9.5. Pilha de Estéril da Mina da Bocaina 

Em função das amplas exposições de rocha e do pequeno capeamento existente sobre o 

maciço calcário, este material de cobertura, argiloso, quando gerado é utilizado na produção de 

clínquer, sendo adicionado ao calcário na forma de argical. Vale lembrar que, como o pit da cava 

da Mina da Bocaina – CSN Arcos não sofre expansão de seus limites há quase duas décadas, 

não há registro nos anos recentes de decapeamento de material estéril nas frentes de lavra da 

mina; o fluxo de material no presente é de retomada do estéril depositado para correção de teores 

químicos da composição da argical utilizada na fabricação do cimento. Desta forma, no modelo de 

operação atual a pilha de estéril vem sendo parcialmente retomada com o emprego do material na 

fabricação de cimento. De acordo com o planejamento de lavra da empresa, para a etapa objeto 

do licenciamento no EIA prevê-se a utilização da pilha para a estocagem de estéril removida das 

novas frentes de lavra.  

Os dados básicos da pilha de estéril são apresentados na Tabela 12; na Figura 13 podem 

ser vistos os limites máximos da pilha de estéril em relação à Mina da Bocaina – CSN Arcos, UTMs, 

área industrial da CSN e Unidades de Conservação do entorno. A Figura 14 traz uma foto aérea a 

partir da porção Sul da pilha de estéril. 

 

Figura 13 - Vista em perspectiva dos limites da pilha de estéril da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
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Figura 14 - Vista aérea da pilha de estéril da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 
 

Tabela 12- Parâmetros da pilha de estéril da Mina da Bocaina. Fonte: (GEOMIL 2017) 

 
 

 

  

Característica Unid. Valor
Cota máxima da pilha m 835

Cota inferior da pilha m 703

Volume máximo da pilha m3 2.335.874

Área útil da pilha ha 16,6

Área máxima da pilha ha 34,5

Descição da Pilha de Estéril
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9.6. Operações de Lavra 

9.6.1. Método de Lavra 
Evidentemente considerando as características de exposição, pouco capeamento dos 

calcários existentes e a possibilidade de utilização do capeamento na produção de clínquer, a lavra 

na Mina da Bocaina – CSN Arcos é conduzida a céu aberto. Seu desenvolvimento é realizado no 

sentido descendente, formando bancadas sucessivas, com direcionamento das drenagens para o 

interior da cava e, consequentemente, boa proteção às coleções hídricas de entorno. 

As operações unitárias de lavra realizadas atualmente na Mina da Bocaina – CSN Arcos 

são as apresentadas no fluxograma da Figura 15, e compreendem: 

§ Solo (estéril / argila): escavação mecânica; carregamento; transporte; disposição na pilha 

de estéril ou alimentação do britador primário da linha de clinquer; 

§ Rocha: perfuração; desmonte com explosivos; desmonte secundário (rompedor); 

carregamento; transporte; alimentação dos britadores primários. 

 

 

Figura 15 -  Operações Unitárias de lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: Adaptado de 
(GEOMIL 2017). 

 
 

A seguir apresenta-se uma descrição das operações unitárias de lavra realizadas na Mina 

da Bocaina no presente, baseada nas informações fornecidas pela empresa e constantes no Plano 

de Aproveitamento Econômico (PAE) do grupamento mineiro (GEOMIL 2017). 
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9.6.2. Decapeamento – Desmonte, Carregamento e Transporte de Solo 
Diferentemente da operação de explotação do calcário, a operação da lavra de argila é feita 

por meio de desmonte mecânico, ou seja, a argila (solo) é removida mecanicamente com o auxílio 

de escavadeiras e carregada diretamente em caminhões que fazem o seu transporte até a pilha 

de estéril ou britador primário do clinquer. 

Como citado anteriormente, diante do fato de que o pit da cava da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos não sofre expansão de seus limites há quase duas décadas, nos anos recentes não vem 

ocorrendo a operação de decapeamento de material estéril nas frentes de lavra da mina, havendo 

somente o fluxo de material a partir da retomada do estéril depositado para correção de teores 

químicos da composição da argical utilizada na fabricação do cimento. Desta forma, no modelo de 

operação atual a pilha de estéril vem sendo parcialmente retomada. 

 

9.6.3. Perfuração e Desmonte com Explosivos 
Para a realização da operação de perfuração a empresa atualmente utiliza principalmente 

perfuratrizes hidráulicas com diâmetro de 4”, modelo ROC D7 (vide Figura 16). Atualmente a 

empresa conta com 2 unidades desta perfuratriz.  

 

Figura 16 - Foto das perfuratrizes ROC D7 em utilização na Mina da Bocaina. Fonte: (GEOMIL 2017). 

 
 

Na operação de desmonte com explosivo é utilizado como explosivo principal o ANFO 

(Powemix 3500 da Orica), mistura de nitrato de amônio com óleo diesel, e como explosivo iniciador 

do ANFO emulsões encartuchadas em filme plástico (Powergel da Orica), carga de fundo. Como 
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assessórios é utilizado somente linha silenciosa, a qual é dotada de uma espoleta de retardo na 

extremidade visando minimizar o ruído e a vibração durante a sua detonação e retardos de tempos 

que variam de 25 a 250 m intercalados entre um furo e outro com a finalidade de dar intervalos de 

tempo entre os furos a serem detonados, garantindo a minimização de vibrações para as áreas 

em suas imediações. O tampão do furo é realizado com rocha britada obtida na própria jazida. A 

malha de perfuração varia de acordo com o grau de fraturamento da rocha, altura do banco e 

demais condições operacionais.  

A Figura 17 traz uma foto da bancada preparada para a execução do desmonte com o 

auxílio de explosivos. 

Após as detonações, os matacos maiores que resultarem do desmonte são reduzidos a 

diâmetros compatíveis com a boca do britador primário, através de quebra mecânica realizada 

com o auxílio de rompedor hidráulico acoplado a uma escavadeira (vide Figura 18). Vale ressaltar 

que o plano de fogo é continuamente avaliado e ajustado a fim de minimizar a necessidade de 

desmonte secundário (retrabalho). 

 

Figura 17 - Vista de bancada preparada para execução de desmonte de rocha. Fonte: (GEOMIL, 
2017) 
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Figura 18 - Escavadeira realizando quebra de blocos com rompedor. Fonte: (GEOMIL, 2017) 

 
 

 Plano de Fogo 

O plano de fogo da Mina da Bocaina – CSN Arcos foi projetado com base nos desmontes 

de rocha já realizados no local e na experiência da equipe de mineração da CSN. A Figura 19 traz 

um desenho esquemático com a representação dos principais elementos dimensionais do Plano 

de Fogo. 

Os parâmetros adotados no plano de fogo são os usualmente empregados nas atividades 

de desmonte de rocha na Mina da Bocaina. Tais parâmetros constituem-se o resultado de um 

longo período de trabalho e aperfeiçoamento, visando a minimização das ondas de vibração no 

solo provenientes da atividade de desmonte de rochas. Não obstante, as observações, análises e 

ajustes deverão ser constantes, ao longo de toda a vida útil da mina, de forma a continuar 

aprimorando as técnicas e seus resultados. 
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Figura 19 – Exemplo da estrutura de amarração e variáveis do Plano de Fogo. 

 

 

 

O plano de fogo é descrito a seguir conforme apresentado por (GEOMIL 2017). A seguir 

apresentam-se os cálculos do dimensionamento do Plano de Fogo da Mina Bocaina. 

 

§ Altura do banco: Para combinar com os diâmetros típicos de perfuração, 4”, com as 

demandas produtivas e para minimização dos espaços afetados pela frente de lavra optou-

se por bancos com altura igual a 15m. Do ponto de vista geotécnico, com os devidos 

controles quanto à eventuais riscos de tombamento de blocos, não há qualquer 

inconveniente para estabilidade do maciço. Destaca-se que os ângulos gerais aplicados 

são de, no máximo, 45º, suaves frente a resistência da rocha envolvida. 

 

§ Sobrefuração: Considerou-se, de acordo com a experiência acumulada ao longo dos 

últimos anos, a necessidade de sobrefuração de 75 cm, equivalente a 7 vezes o diâmetro 

de furação. 

§ Afastamento: A variável mais crítica para desenho do esquema de perfuração é 

representada pelo afastamento, sendo as demais usualmente associadas / decorrentes de 

sua seleção. Para sua determinação, desde as últimas décadas, foram realizadas 

numerosas investigações e desenvolvido de diversas metodologias de cálculo. 

Para o presente caso, considerou-se o afastamento tipicamente aplicado na rotina de 

desmonte: 2,50 m para os equipamentos com 4” de diâmetro e 2,40 m para os 

equipamentos com 3” de diâmetro. 

§ Espaçamento: Considerou-se, também, o espaçamento aplicado na operação da mina, a 

saber: equipamento com 4” de diâmetro: 6,0 m; equipamento com 3” de diâmetro: 3,5 m. 
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§ Distribuição de cargas: as cargas geralmente utilizadas nos fogos principais e auxiliares 

na Mina da Bocaina – CSN Arcos são descritas na Tabela 13, a seguir. 

 

Tabela 13 - Esquema de distribuição das cargas no carregamento. Fonte: (GEOMIL, 2017). 

 
 

§ Concentração da carga de fundo: Como carga de fundo considerou-se a utilização de 

emulsão encartuchada Powergel (Orica ®), com densidade de 1,15 g/cm³. 

A carga linear é expressa pela seguinte equação: 

! = #, %&'		)	*+!"	)	,#)	-$ 
Onde: 

q = carga linear, em kg/m 

ρe = densidade do explosivo, em g/cm³ 

D = diâmetro da carga, em mm (considera-se que o peso da coluna adensa os cartuchos, 

que passam a ter diâmetro médio 10% superior ao diâmetro nominal)  

Assim, para furos de 4” temos: 

q = 7,854 x 10-4 x 1,15 x (101,1 x 1,1)2 = 9,3 kg/m 

Carga por furo = 28,0 kg 

E para furos de 3”: 

q = 7,854 x 10-4 x 1,15 x (76,2 x 1,1)2 = 5,2 kg/m 

Carga por furo = 12,1 kg 

 

§ Concentração da carga de coluna: Quanto a carga de coluna considerou-se a utilização 

de explosivos nitrocarbonitratos tipo ANFO, a granel, com densidade de 0,80 g/cm³. 

Assim, para furos de 4” temos: 

q = 7,854 x 10-4 x 0,80 x 76,22 = 6,5 kg/m 

Carga por furo = 63,2 kg 

E para furos de 3”: 

q = 7,854 x 10-4 x 0,80 x 76,22 = 3,6 kg/m 

Carga por furo = 40,7 kg 

 

§ Carga total por furo: A carga total por furo será igual a 91,2 kg e  52,7 kg, respectivamente 

para os furos principais e auxiliares, o que representa um consumo específico de  

Furos Principais (4”): CE(massa) = 150 g/t 

Furos Auxiliares (3”): CE(massa) = 155 g/t 

 

Parâmetro Principal Auxiliar

Tampão (T) 3 2,3
Carga de Coluna (CC) 9,8 11,2
Carga de Fundo (CF) 3 2,3
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§ Esquema de desmonte: Em geral, na Mina da Bocaina utilizam-se de 3 linhas de 

desmonte com 15 furos cada, totalizando 45 furos por desmonte. As linhas são interligadas 

por linha silenciosa, permitindo que a carga por espera seja igual a carga por furo. 

 

A Tabela 14 sumariza as características dos desmontes com explosivos realizados na Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. 

 

Tabela 14 – Características básicas do Plano de Fogo da Mina  Bocaina. Fonte: (GEOMIL 2017) 

 
 

A Figura 20 ilustra a indicação de um material na frente de lavra após o desmonte com 

explosivos. 

 

  

Parâmetro Valor Unidade

Altura do banco 15,0 m
Afastamento 2,5 m
Espaçamento 6,0 m
Sub-furação 0,75 m
Inclinação do furo 0° com a vertical
Profundidade dos furos 15,75 m
Massa desmontado no furo 607,7 f/furo

9,8 m

63,2 kg

3,0 m

28,0 kg
Carga por furo 91,2 kg
Consumo específico 0,150 kg/t
Tampão 3,00 m

Número de linhas por fogo 3 Linhas
Número de furos por linha 15 Furos
Número de furos por fogo 45 Furos
Carga por espera 91,2 Kg

Esquema de Desmonte

Parâmetro geométricos do fogo 

Perfil de Carregamento

Carga de coluna ANFO a granel

Carga de fundo Emulsão encartuhada, com 1,15 g/cm³
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Figura 20 – Bancadas da Mina da Bocaina – CSN Arcos com calcário desmontado por desmonte 
com explosivos.  

 
 

 

9.6.4. Carregamento e transporte do Minério ROM 
As pedras com tamanhos adequados são carregadas por meio de escavadeira ou, 

preferencialmente, por pá carregadeira em caminhões fora de estrada e/ou rodoviários adaptados 

com caçamba para rocha (vide Figura 21 “A” e “B”). O minério é então transportado (Figura 21 “C”) 

a partir das frentes de lavra até a alimentação dos britadores primários (Figura 21 “D”), onde têm 

início as operações de beneficiamento do minério.  

Cabe, por fim, relacionar as atividades de transporte realizadas na Mina da Bocaina – CSN 

Arcos: 

§ Transporte do minério até a britagem, com descarregamento do material diretamente na 

moega (principal modal de transporte interno da mina); 

§ Transporte do estéril até a pilha do gênero; 

§ Transporte dos materiais retirados da baia de desaguamento de ultrafinos até pilha de 

estocagem temporária, para ser direcionado ou para a planta de clinquer ou para consumo 

por empresas da região. 
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Figura 21 - Carregamento das rochas desmontadas por carregadeiras em caminhões fora de 
estrada e em caminhões rodoviários (A e B), transportados até o britador primário (C) e 

descarregados no britador primário (D) (GEOMIL, 2017). 

 
 

 

9.6.5. Frota Atual de Equipamentos de Lavra da Mina da Bocaina 
Atualmente os serviços de carregamento são realizados por 2 carregadeiras do porte da 

Caterpillar 990, com caçamba de 8,4 m³, 2 carregadeiras do porte da Caterpillar 980 e 1 

escavadeira Komatsu PC350. Já o transporte é realizado por 2 caminhões fora de estrada 

Caterpillar 775 (com capacidade para transportar 60 t) e 7 caminhões rodoviários 8 x 4 (Iveco) 

(com capacidade para transportar 34 t). 

Cabe destacar que a empresa iniciou, a partir de 2019, ante a ampliação programada nos 

volumes de produção a partir dos licenciamentos ambientais, a substituição da frota de 

carregamento e transporte. A partir de 2019 continua sendo considerada a utilização de 

escavadeiras do porte da Komatsu PC350 (equipamento de referência), em função de sua 

flexibilidade de usos, da Carregadeira 990 (equipamento de referência) e de caminhões fora de 

estrada 775 (equipamento de referência). A opção por utilizar este conjunto de equipamentos 

busca a máxima eficiência no carregamento, otimizando a frota necessária. 

Para apoio às operações de lavra a Mina da Bocaina – CSN Arcos conta os seguintes 

equipamentos: 
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§ Motoniveladora: Utilizada na geometrização e acabamento de acessos, garantindo boas 

condições de escoamento tanto na mina como nas imediações da instalação de 

beneficiamento e áreas de apoio; 

§ Caminhão comboio: É responsável pelo abastecimento e lubrificação dos equipamentos de 

menor mobilidade (carregadeiras, escavadeiras, perfuratrizes e compressores). Realiza, 

tipicamente, o abastecimento uma vez por turno; 

§ Caminhões pipa: Responsável pela execução de aspersão de vias de acesso e praças, 

garantindo a minimização da formação de particulados decorrentes das atividades. 

§ Retroescavadeira: Serviços de apoio, em especial serviços de formação de leiras e 

disciplinamento das drenagens da mina;  

§ Veículos leves: São utilizados para o acesso seguro entre as áreas de apoio e as frentes 

de lavra.  

 

 

9.7. Beneficiamento 

Neste item são apresentadas as informações consolidadas a respeito das atividades de 

beneficiamento de calcários realizados na Mina da Bocaina – CSN Arcos conforme previsto no 

PAE de referência (GEOMIL 2017). 

Ressalta-se que o beneficiamento é realizado em duas linhas, sendo a primeira, mais 

antiga, destinada a produção de fundentes para atendimento da própria CSN na Usina de 

Presidente Vargas (Volta Redonda, RJ), a qual gera subprodutos distribuídos também na região, 

e uma nova linha, inaugurada em 2011, para atendimento às demandas de insumos para produção 

do clinquer que atende exclusivamente as instalações industriais da CSN Cimentos situada no 

mesmo complexo. O fluxograma básico das duas linhas de beneficiamento (Unidades de 

Tratamento de Minério – UTMs) existentes e em operação na Mina da Bocaina – CSN Arcos é 

apresentado no fluxograma da Figura 22. 
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Figura 22 - Fluxograma Básico de Funcionamento do beneficiamento 

 
 

De um modo geral, a produção a partir da Mina da Bocaina – CSN Arcos divide-se em 

produção de calcários calcíticos e dolomíticos. 

Os calcários calcíticos são utilizados, principalmente para o atendimento das demandas de 

produção de clinquer, produção de calcário de calcinação e para sinterização na Usina Presidente 
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Vargas, sendo também, de forma marginal e descontínua, vendidos para terceiros como corretivo 

de solos. 

Já os calcários dolomíticos são utilizados na produção de dolomitos para calcinação e para 

sinterização na Usina Presidente Vargas, bem como vendidos para usinas de produção de 

dolomitos de alto forno e os ultrafinos, como corretivos de solos. A venda de ultrafinos como 

corretivos de solos para o mercado da região é relativamente comum e algo demandado, em 

função principalmente da baixa disponibilidade de dolomitos nos empreendimentos vizinhos. 

 

9.7.1. Processo de Produção de Calcário para Uso Como Fundentes 
O beneficiamento mais antigo existente no empreendimento da CSN refere-se ao processo 

de produção de fundentes, realizado à úmido, compreendendo basicamente a fragmentação 

(britagem) e classificação granulométrica do material visando a obtenção dos diversos produtos 

dentre eles: o calcário para a calcinação, o calcário para sinterização e os finos destinados ao 

mercado regional, em particular, na produção de corretivos agrícolas.  

A seguir apresenta-se a descrição pormenorizada desse processo existente e em operação 

na Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

 Qualidade 

A unidade de mineração de Arcos (MG) está integrada no processo siderúrgico por fornecer 

fundentes essenciais à produção da UPV. Os fundentes produzidos na mina de Arcos têm dois 

destinos, a saber: 

§ Planta de Fabricação de Cal, para onde seguem os materiais britados entre 76 e 32 mm. 

§ Planta de Sinterização, para onde seguem os materiais britados entre 3,36 mm e 0,10 mm. 

Os padrões de qualidade aplicados à produção de fundentes encontram-se sumarizados 

na Tabela 15, a seguir. 

 

Tabela 15 - Metas de qualidade para Produção de Fundentes na Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
Fonte: (GEOMIL 2017). 

 

Cao MgO SiO₂

(%) (%) (%)

> 76 mm: ≤ 1%
< 32 mm: ≤ 5%
> 3,36 mm: ≤5,5%
< 0,10 mm: ≤30%

> 76 mm: ≤ 1%
< 32 mm: ≤ 5%
> 3,36 mm: ≤5,5%
< 0,10 mm: ≤30%

Fundente Dolomito 
Calcinação

Fundente Dolomito 
Sinterização

60% ≤ 37,5% ≥ 16% ≤ 1,80%

40% 34 a 37,5% 16 a 18% ≤ 1,65%

Distribuição GranulometriaFundente

Fundentes Calcíticos

Fundentes Dolomíticos

Fundente Calcinação

Fundente Sinterização

48%

52%

≥ 51%

51 a 53%

≤ 3,3%

1,2 a 3,3%

≤ 1,65%

≤ 1,65%
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 Descritivo Geral da Operação de Produção de Fundentes 

A planta UTM de produção de fundente tem uma capacidade instalada para o 

processamento de 600 t/h de calcário (minério ROM). O fluxograma da UTM é apresentado na 

Figura 23; os fluxos de massa são indicados por uma numeração destacada em amarelo, e o 

respectivo balanço de massas consta da Tabela 16. Cabe salientar que, em função das próprias 

características da planta, trata-se de um arranjo produtivo com grande flexibilidade, permitindo 

variar as taxas de produção de produtos para calcinação e sinterização. 

Para a produção de fundentes calcíticos considera-se a alimentação na planta de 

beneficiamento das litologias calcário calcítico (CAL) e calcário dolomítico (DOL) em uma 

proporção média de 50% / 50%. Já para a produção dos fundentes dolomíticos, em função das 

restrições na qualidade de MgO (superior a 16%), 100% da alimentação deve ser realizada por 

dolomitos. 

O material fino (< 3,36 mm) gerado no processo de classificação, conhecido como “rejeito”5 

do processo de britagem dos fundentes, é direcionado para o “circuito de finos”, sendo processado 

em uma planta de espessamento de polpa e decantado em baias, sendo os finos de dolomitos 

vendidos como corretivo agrícola e os de calcário calcítico aproveitados para produção de cimento. 

Em média cerca de 15% da produção de dolomitos é direcionada para o circuito de finos, 

e cerca de 12,5% da produção de fundentes calcíticos é direcionada para o circuito de ultrafinos. 

 

Tabela 16 - Balanço de Massa da UTM de produção de fundentes da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
Fonte: (GEOMIL 2017). 

 

 
5 O termo “rejeitos” é apresentado entre aspas uma vez que as operações da CSN em Arcos não incluem a geração clássica de rejeitos, 

dado que estes materiais são destinados a produção de clinquer ou ao mercado de corretivo de solos, caracterizando-se, na verdade, 

como subprodutos do processo. Deste modo, destaca-se, a recuperação em massa na operação é de 100%, podendo haver a 

necessidade de armazenamento apenas temporário dos referidos subprodutos. 

t/h % da massa t/h % da massa

1 Alimentação de Britagem Primária 600,0 100,0% 600,0 100,0%

2 Alimentação da Grelha GR-426 600,0 100,0% 600,0 100,0%

3 Retido GR-426 (p/ Britagem Secundária) 300,0 50,0% 300,0 50,0%

4 Passante GR-426 300,0 50,0% 300,0 50,0%

5 Retido Peneirto. Primário (carga circulante) 120,0 20,0% 120,0 20,0%

6 Alimentação Britador Secundário BR-421 420,0 70,0% 420,0 70,0%

7 Alimentação Britador Terciário BR-422/423 300,0 50,0% 300,0 50,0%

8 Alimentação Peneiramento Primário 1020,0 170,0% 1020,0 170,0%

9 Produto Calcinação 306,0 51,0% 252,0 42,00%

10 Passante Peneiramento Primário 594,0 99,0% 648,0 108,00%

11 Passante Peneiramento Secundário 294,0 49,0% 348,0 58,0%

12 Overflow espirais 204,0 34,0% 273,0 45,5%

13 Alimentação Espessador 90,0 15,0% 75,0 12,5%

   Dados de entrada 

ID Fluxo
Fundentes Dolomíticos Fundentes Calcíticos
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Figura 23 – Fluxograma da UTM de produção de fundentes da Mina da Bocaina – CSN Arcos com identificação dos fluxos de massa. Fonte: (GEOMIL 2017). 
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 Britagem primária 

Inicialmente, o minério “run of mine” (ROM) é basculado diretamente pelo caminhão em silo 

de concreto, de onde o material é retomado por um alimentador de esteira de 60 polegadas com 

velocidade variável, e conduzido para britador de mandíbulas, abertura 48" X 60", onde é reduzido 

para granulometria abaixo de 7”. A capacidade de operação do britador primário é de 625 t/h. 

O produto da britagem primária é conduzido por um transportador de correia de 48" às 

pilhas de regularização - uma para calcário calcítico e outra para calcário dolomítico. Cada pilha 

possui capacidade de estocagem de 5900 t, ou seja, 9 h de operação da britagem. O material é 

retomado dessas pilhas por alimentadores vibratórios eletromagnéticos, indo para a britagem 

secundária através de transportadores de correia de 42" (TC-503 e TC-511), com capacidade de 

600 t/h. 

 

  Britagem Secundária / Terciária 

O material retomado pelos alimentadores eletromagnéticos é classificado por uma grelha 

vibratória de dois decks antes de seguir para a britagem secundária que é realizada por um britador 

cônico HP-400, marca METSO. No britador secundário o material é fragmentado e despejado em 

um transportador de correia de 42" juntamente com o passante na grelha e daí é conduzido ao 

circuito de classificação pela correia TC-504. A fração retida no peneiramento primário (PE-427 > 

76 mm) retorna pela TC-505 à britagem secundária, fechando o circuito. 

O material retido no peneiramento secundário (PE-428 e PE-429 > 40 mm) retorna pela 

TC-507 para britagem terciária, 02 britadores de martelo, também trabalhando em circuito fechado. 

Os britadores de martelo também descarregam na correia TC-504 que realiza a alimentação do 

circuito de classificação. 

 

 Classificação  

O material direcionado pela TC-504 (produtos das britagens primárias e secundárias) 

alimenta a peneira primária PE-427 de 8"x 20" de dois decks. A fração retida no deck superior (> 

76 mm) retorna ao britador secundário, fechando o circuito (TC-505) e o material retido no segundo 

deck (< 76 mm > 40 mm) constitui-se em produto tipo calcinação, sendo levado por um 

transportador de correia de 24" à pilha de estocagem apropriada, dependendo do material, 

Calcítico ou Dolomítico. 

O material passante no segundo deck é enviado a duas peneiras secundárias horizontais 

de 8"x 20", de classificação a úmido, com decks de 12,7 mm e 4 mm. O material retido em ambos 

os decks (> 4 mm) é levado por um transportador de correia de 42" a dois britadores de impacto 

(terciários). A tela de 12,7 mm é apenas de alívio. Através da peneira primária ocorre o fechamento 

do circuito. Caso seja necessária a produção do produto tipo Alto Forno (< 40 mm > 12.7 mm) para 
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o mercado, este material é classificado pelas peneiras secundárias, trabalhando assim em circuito 

aberto. 

O material passante (<4 mm) segue para os hidroclassificadores espirais, que cortam a 

polpa em 65 mesh, lançando o under-flow (>4 mm > 65 mesh) na pilha de estocagem de produto 

tipo sinterização (CS e DS) através de transportador de correia de 24" (TC-510). 

No pátio formado pelas pilhas de produto os materiais são carregados nas moegas 406, 

407 e 408, no circuito de expedição.  

 

 Espessamento e decantação de ultrafinos  

O espessador é empregado na separação sólido-líquido em um processo denominado 

espessamento (sedimentação). O espessador (vide Figura 24) faz uso da diferença de massa 

específica entre a fase líquida e as partículas sólidas que estão suspensas na referida fase líquida. 

No âmbito da tecnologia mineral, o espessamento é utilizado para aumentar a concentração de 

sólidos até valores convenientes para operações subsequentes, como bombeamento, filtragem ou 

condicionamento. 

Deste modo, a função dos espessadores é a de receber uma polpa diluída e gerar um 

produto (underflow) que exibe maior concentração de sólidos que a alimentação. Um segundo 

produto, (overflow), exibe concentração de sólidos menor que aquela apresentada pela 

alimentação. No processo em questão, o overflow das espirais (< 65 mesh) é bombeado ao 

espessador o qual tem seu underflow direcionado para baias de decantação. O overflow do 

espessamento segue para caixa d’água com capacidade para cerca de 3.400 m³, utilizada como 

água de retorno do processo. 

Nas baias de decantação a água é aproveitada através de desnível (fluxo por gravidade), 

sendo lançada na barragem de contenção de águas pluviais denominadas Green Lake. Esta 

barragem é a principal fonte de captação de água de processo.  

Os materiais depositados nas baias de decantação, UFC (ultrafinos calcítico) e UFD 

(ultrafino dolomítico), após desaguados, são retomados por carregadeiras. Os ultrafinos calcíticos 

são aproveitados no processo de formação do clinquer (cimento), enquanto os ultrafinos de 

material dolomítico são comercializados na própria região. 

A água utilizada no processo de espessamento é proveniente do Green Lake (vide itens 

9.3 e 9.9.2 deste Volume do EIA), onde é incorporada com os finos resultantes do processo de 

britagem e bombeada para o espessador. 
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Figura 24 - Vista do espessador de finos e tanque de água de retorno. 

 

 

 

 Expedição / Embarque 

No pátio de estocagem dos produtos os materiais são alimentados por carregadeiras nas 

moegas das transportadoras de correias TC-513 e TC514. A descarga do TC-514 é alimentada 

nos vagões com destino à Usina de Presidente Vargas (UPV). 

 

 Lista de Equipamentos e Layout da Planta 

A Tabela 17 mostra uma lista dos principais equipamentos existentes na planta de 

processamento de fundentes, a Figura 25 traz uma vista aérea da planta de beneficiamento de 

calcários da mina e a Figura 26 exibe o layout dos equipamentos na área da Mina da Bocaina – 

CSN Arcos. 

 
Tabela 17 - Lista de Equipamentos 

ID Equipamento Descrição Quant. 

Britagem Primária 
BR-424 Britador Primário FAÇO/ALLIS - CHALMERS 48" X 60" 1 

TC-501 Transportador de Correia 48" | 50 m 1 
TC-503 Transportador de Correia 42" | 100 m 1 
TC-511 Transportador de Correia 42" | 175 m 1 

Britagem Secundária/Terciária 
GR-426 Grelha Vibratória Dois decks - separa em 80 mm 1 
BR-421 Britador Secundário Britados Cônico HP-400 METSO 1 
TC-504 Transportador de Correia 42" | 100 m 1 

Espessador

Tanque de 
água de retorno
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ID Equipamento Descrição Quant. 

BR-422/423 Britador Secundário Britador de Martelos 2 

TC-505 Transportador de Correia 42" | 100 m - Retorno Peneiramento 
Primário para Britagem Secundária 1 

TC-507 Transportador de Correia 42" | 100 m - Retorno Peneiramento 
Primário para Britagem Terciária 1 

Classificação 
PE-427 Peneira Primária Peneira Primária de 8" X 20" 1 

TC-506 Transportador de Correia 24" | 150 m – Transp. produto calcinação 1 

TC-508/509 Transportador de Correia 24" | 150 m – Transp. produto alto-forno 1 

TC-510 Transportador de Correia 24" | 230 m - Transporte produto 
sinterização 1 

HC-436/437 Classificador espiral   -   
Espessamento 

ESP-01 Espessador Diâmetro 40 m 1 

CX-01 Caixa d'água Volume 3.400 m³ 1 

UFD/UFC Baias de Secagem  3 baias secagem de dolomitos; 4 baias  
secagem de calcíticos; 1 baia de proteção 8 

Expedição/Embarque 
AL-408/407/409 Alimentadores de Correia  - 3 

TC-513 Transportador de Correia 42" | 140 m  1 

TC-514 Transportador de Correia 42" | 430 m  1 
 

 
Figura 25 – Vista aérea geral da UTM de fundentes – área de beneficiamento. 

 

Britagem Secundária e 
Terciária

Peneiras de 
Classificação 

Britagem Primária
(fundentes)

Espessador

Pilhas de Produtos

Britagem Primária
(cimento)
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Figura 26 - Layout da Instalação de Fundentes. 

 

 

 

9.7.2. Processo de Produção de Calcário para a Produção de Clínquer (Fábrica de 
Cimento) 
Em decorrência da inauguração de uma unidade de produção de clinquer e cimento, em 

2011, desde então a Mina da Bocaina – CSN Arcos passou a operar de maneira integrada à 

produção de cimento no complexo industrial situado na mesma localidade. A fábrica de cimento 

ainda passou por uma ampliação e, a partir de 2015, com a implantação de uma segunda linha de 

produção de cimentos em Arcos, a capacidade instalada da CSN para produção de cimentos 

passou a ser de 2,7 milhões de toneladas anuais. 

 

 Qualidade 

Para atender às demandas de cimento as principais restrições referem-se ao FSC – Fator 

de Saturação de Cal (FSC) e ao MgO. Enquanto o FSC deve ficar entre 245 e 295, o MgO máximo 

deve ser menor ou igual a 2,5%. De maneira a atingir estas metas a proporção média de 

alimentação na britagem é de:  
§ 12% de calcário Silicoso  

Baias de decantação
(ultrafinos)

Embarque p/ UPV

Britagem Primária TC
-501

TC-503

TC-511

Britagem 
Secundária

Espessador de lamas

Tq. de água

TC-504
Classificação

TC-506

TC-508/9

TC-510

TC-513

Calcário calcinação
<78 >38 mm

Dolomito calcinação
<78 >38 mm

Dolomito alto-forno
<40 >12,7 mm

Calcário sinterização
<3,3 >0,1 mm

TC-514
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§ 70% de calcário Calcítico  
§ 18% de ardósias (a combinação de elevados teores de SiO2 e baixos teores de MgO da 

ardósia permitem a redução do FSC sem impactar na qualidade necessária). 

 

 Descritivo Geral da Operação de Produção de Calcário para Clinquer e 

Cimento 

A UTM de beneficiamento do calcário para produção de clinquer e, finalmente, de cimento, 

é extremamente simples, incluindo apenas a Britagem Primária e a formação das pilhas de calcário 

pré-homogeneizado nas pré-homos da fábrica de cimento. 

A britagem é realizada em Britador Giratório com capacidade para 1.800 t/h, transportando 

o material por um conjunto de correias até as duas pilhas de pré-homogeneização do calcário para 

a fabricação de cimento (vide Figura 27 e Figura 28): 
§ Linha 1 de clinquer: pré-homo do tipo Chevron, capacidade de estocagem de 40.000 

toneladas; 
§ Linha 2 de clinquer: pré-homo circular, capacidade de estocagem de 70.000 toneladas. 

Considerando as capacidades dimensionadas de todos os equipamentos envolvidos, 

obtém-se que a capacidade produtiva desta UTM é de 1.600 t/h. Por se tratar de um arranjo em 

circuito aberto, evidentemente as massas alimentadas são iguais às massas de calcário para as 

pré-homogeneizações, não havendo a necessidade de apresentação de balanço de massa. 

A Figura 29 traz uma fotografia com uma vista da UTM de produção de calcário para a 

fábrica de clinquer e cimento a partir da Mina da Bocaina; a Figura 30 traz a visão do layout geral 

da UTM. 

 

  


