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Figura 32 - Vista aérea das barragens B2 e B3. 

 
 

 

9.8.1. Barragem B2 
A barragem B2, situada nas coordenadas médias 439.621 E / 7.754.064 N (UTM, ZONE 

23K), foi projetada originalmente para contenção dos rejeitos oriundos da planta de beneficiamento 

da Mina da Bocaina, porém em função de melhorias na linha de beneficiamento, esta barragem 

B2 foi redefinida para ser apenas um reservatório de água, denominado Green Lake. Parte da 

contribuição que chega ao reservatório da Barragem B2 é proveniente da área vizinha, onde se 

localiza outra indústria fabricante de cimento. O direcionamento da água da Mina da Bocaina para 

o reservatório é feito através de galerias e bueiros. O sistema de captação de água instalado no 

Green Lake pode ser visualizado na Figura 34. 

A documentação consultada menciona que o maciço foi construído inicialmente até a cota 

698,15 com uso de material argilo-siltoso sobre um núcleo argiloso. O aterro foi protegido a 

montante e jusante por enrocamento e posteriormente foi realizado um alteamento de 2,00 metros 

com o uso do mesmo material argilo-siltoso. Com base nos estudos realizados, assume-se que o 

enrocamento mencionado foi depositado como uma camada de enrocamento de 

aproximadamente 1,0 metro de espessura utilizada como base do aterro construído no alteamento. 

Atualmente a maior parte do maciço encontra-se contrapilhado pelos rejeitos de B3 de 

textura argilo arenosa de coloração acinzentada até a cota 700,15m, aproximadamente. Os últimos 
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2,00 m expostos do talude de jusante original apresentam rejeito fino lançado que se incorporou 

ao aterro de B2. 

Na porção jusante da ombreira esquerda foi depositado material de textura silto arenosa 

com pedregulhos (aterro acesso) para nivelamento até a superfície do coroamento, com espessura 

de aproximadamente 2,0 metros, sobre o qual foi construído um Heliponto (vide Figura 33). Para 

a construção da referida estrutura foi lançada uma estreita camada de aterro argilo siltoso, restrita 

apenas a parte do empreendimento. 

No coroamento da estrutura foi implantado um sump, com função de receber o fluxo de 

água superficial, advindo dos acessos laterais, constituído por uma leira de solo, com 

aproximadamente 1,0 m de altura, formando um reservatório com cerca de 300m2 de superfície, 

sobre o aterro construído logo a jusante da barragem B2, próximo da ombreira esquerda. 

A equipe técnica da CSN mantém um programa de monitoramento quinzenal, no qual 

inspeções são realizadas em todas as margens da barragem, inclusive no sump. Dessa maneira, 

quando o sump está atingindo sua capacidade é feita a remoção de sedimentos e a manutenção 

da leira de contenção. 

De acordo com (FONNTES 2019), as investigações realizadas em documentos anteriores 

não trazem informações acerca da existência de sistema de drenagem interna no maciço. 

O Anexo 5, Volume 4 deste EIA traz uma planta com o arranjo geral e quadro de fotos da 

barragem B2.  

 
Figura 33 – Maciço da barragem B2, com o heliponto. 

 
 


