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Figura 34 – Ponto de captação de água no Green Lake. 

 
 

 

 Características gerais 

De acordo com as informações constantes em (FONNTES 2019), a barragem B2 apresenta 

altura máxima de 11m e comprimento de crista com aproximadamente 163,00m. O maciço original 

possui taludes de jusante com inclinação de 1V:2,5H e montante com inclinação 1V:3,0H. 

O último alteamento, o talude de jusante apresenta inclinação de 1,0V:3,0H e o de montante 

apresenta inclinação variável entre 1V:1,5H a 1V:2H. A jusante da barragem foi lançado o material 

das baias de fino o qual foi incorporado ao maciço original, sem geometria definida (material 

lançado) com aproximadamente 3,0 de altura e ângulo de talude médio de 27o. O coroamento da 

barragem B2 apresenta largura variável entre 5,50m e 60,00m, considerando-se a implantação de 

um sump próximo à ombreira esquerda e um heliponto com dimensões aproximadas de 50,00m x 

50,00m na região central do maciço. 

As principais características geométricas da barragem encontram-se sumarizadas na 

Tabela 18, a seguir.  
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Tabela 18 – Características geométricas da Barragem B2. Fonte: (FONNTES 2019). 

 
 

 

 Dispositivos hidráulicos 

O extravasor da barragem está locado na ombreira direita, lançando a vazão efluente no 

reservatório da Barragem B3. O extravasor da barragem é do tipo galeria, com seção retangular 

em concreto, com 1,90 m de altura, largura de 2,0 m e soleira na elevação 699,55 m. O emboque 

do extravasor conta com um stop log operado por um volante posicionado acima do mesmo.  

O relatório técnico de (FONNTES 2019) apresenta a simulação do trânsito das cheias pelo 

sistema do reservatório e extravasor atual da Barragem B2 para um evento chuvoso com TR de 

1.000 anos. O estudo conclui que “o extravasor atual da Barragem B2 apresenta condições 

adequadas de funcionamento frente à cheia associada ao período de retorno de 1.000 anos, no 

que tange o aspecto de falha por galgamento, assim atendendo em relação à estabilidade frente 

à passagem de cheias, conforme recomendações da ABNT NBR 13.028/2017”. 

O sistema de drenagem superficial da barragem foi instalado recentemente. 

A barragem também possui implantado em sua ombreira esquerda um sump que recebe 

toda contribuição dos acessos localizados na margem esquerda. Este sump foi implantado com o 

objetivo de minimizar o aporte de sedimentos ao reservatório, o qual não recebe mais rejeitos e 

atualmente atende à demanda de água do processo de beneficiamento da mineração.  

 

 Classificação da Barragem B2 conforme legislação vigente 

O relatório técnico de (FONNTES 2019) também apresenta a classificação da Barragem 

B2 em relação às legislações estadual (DN COPAM 62/2002 e DN COPAM 87/2005) e federal 

(Portaria DNPM 70389/2007). 

A Tabela 19 apresenta as características consideradas por (FONNTES 2019) para a 

classificação da Barragem B2 conforme Deliberações Normativas COPAM, e seu respectivo índice 

de classificação (V). De acordo com o estabelecido pelas deliberações supracitadas, a Barragem 

B2 enquadra-se na Classe II. 

Característica Unid. Valor
Elevação mínima atual coroamento da barragem m 701,80

Elevação da soleira do extravasor m 699,55

Altura máxima do maciço principal m 11,00

Extensão aproximada da crista do maciço principal m 163,00

Inclinação geral do talude de jusante  - 1,0 V : 3,0 H

Inclinação geral do talude de montante  - 1,0 V : 1,5 H

Área da bacia de contribuição km2 1,54

Volume da soleira do extravasor até elevação mínima de crista m3 158.200

Inclinação geral do talude de jusante  - 1.582.000,0

Características da Barragem B2
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Tabela 19 - Critérios de classificação da Barragem B2 segundo DN COPAM 62/2002 e DN COPAM 
87/2005. Fonte: (FONNTES 2019). 

 
 

No âmbito da regulamentação da Agência Nacional de Mineração (ANM), a Portaria 

70389/2007 estabelece que as barragens devem ser classificadas de acordo com suas 

características técnicas, estado de conservação e plano de segurança de barragens. A avaliação 

dos critérios de classificação é apresentada em detalhes no respectivo relatório técnico (FONNTES 

2019), cujos resultados para a Barragem B2 encontram-se sumarizados na Tabela 20. 

 
Tabela 20 – Classificação da Barragem B2 quanto aos critérios estabelecidos na Portaria 

70389/2007. Fonte: (FONNTES 2019). 

 

Critérios Unid. Classes
Índice 

Classif. (V)
H < 15 0

15 ≤ H ≤ 30 1
H > 30 2

Vr < 0,5 0
0,5 ≤ Vr ≤ 5 1

Vr > 5 2
0
2
3
4
0
1
3
0
1
2
3

Significativo
Elevado

Inexistente
Baixa concentração
Alta concentração

Classificação final (∑ V)

Ocupação humana a justsante da barragem

Interesse ambiental a jusante da barragem

Instalações a jusante da barragem

m

106 m3

inexistente
eventual

existente 
grande

Pouco significativo

Características da Barragem B2 conforme DNs COPAM 62/2002 e 87/2005

Altura máxima da barragem (H)

Volume do Reservatório (Vr)

Unid. Pontos
CT 16
EC 11
PS 10
CRI 37

Classificação
Alta

Médio

Baixo

Unid. Pontos
DPA 4

Classificação
Alta

Médio

Baixo

Alta Médio Baixo

Alta A B C
Médio B C D
Baixo B C E

Classificação da Barragem conforme Port. DNPM 70389/2017
Dano Potencial Associado (DPA)

Categoria de Risco (CRI)

DPA

Faixas de Classificação

DPA ≥ 13
7 < DPA < 13

DPA ≤ 7

CRI
CRI ≥ 65 ou ECindiv = 10 (*)

37 < CRI < 65
CRI ≤ 37

Características da Barragem B2 conforme critérios da Portaria 
DNPM 70389/2017

Avaliação quanto à categoria de risco

Faixas de Classificação

Avaliação quanto ao dano potencial
Dano Potencial Associado calculado

Características técnicas

Estado de conservação

Plano de Segurança das Barragens

Pontuação Total (CRI = CT + EC + PS)
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Considerando os mesmos critérios aplicados pela FONNTES na classificação da barragem, 

de acordo com a Portaria DNPM nº 70.389/2007, novo marco normativo de barragens 

recentemente publicado pelo DNPM, o Dano Potencial permaneceria médio, e a categoria de risco 

médio, sendo classificada como Classe C. Ressalva-se que, apesar de ter sido considerada uma 

elevação na categoria de risco da barragem, caso fosse mantida a categoria de risco como baixa 

a classe da barragem seria elevada para Classe C, em função das mudanças da tabela de 

classificação. 

De acordo com a matriz de classificação apresentada, sob os critérios estabelecidos pela 

Portaria DNPM 70389/2017, a Barragem B2 está enquadrada em categoria de risco (CR) “baixo” 

e apresenta Dano Potencial Associado (DPA) “baixo”. Sendo assim, a barragem é classificada 

como de “Classe E” segundo os critérios da citada portaria, devendo ser realizada sua Revisão 

Periódica de Segurança de Barragem (RPSB), no máximo, a cada 7 (sete) anos. 

 

 

9.8.2. Barragem B3 
A barragem B3 está situada logo a jusante da barragem B2, e suas coordenadas médias 

438.659 E / 7.754.735 N (UTM, ZONE 23K). Assim como a barragem B2, esta estrutura também 

foi projetada para contenção dos rejeitos oriundos da UTM de produção de fundentes.  

Atualmente a Barragem B3 encontra-se assoreada por tais rejeitos de calcário e não recebe 

mais rejeitos, sendo utilizada somente para contenção de sedimentos e armazenamento de água 

proveniente da bacia de contribuição, além da vazão efluente da Barragem B2 à montante. 

Segundo avaliação do histórico realizada por (FONNTES 2019), esta barragem possui 

maciço único, sem alteamentos, e uma berma intermediária no talude de jusante. A drenagem 

interna de projeto, menciona um filtro de areia interligado a um tapete também em areia. Contudo, 

em todos os estudos e avaliações anteriores não pode ser verificado a presença do filtro, não 

sendo verificado também nas sondagens atuais. 

A Barragem B3 possui coroamento na elevação 666,50m, tendo sido construída em único 

alteamento. Os dados obtidos por (FONNTES 2019) permitem a individualização de 01 unidade 

principal de aterro e 02 unidades de terreno natural. O aterro da barragem é composto por argila 

siltosa de consistência mole (S2) a média (S3), com ocorrência restrita de um aterro arenoso pouco 

extenso. Sob o aterro, os boletins caracterizam a presença de solo residual e saprólito argilo siltoso 

de consistência média (S3) a rija (S4). Portanto, os principais materiais identificados que 

constituem o barramento são aterro argilo silto-arenoso, solo residual de calcipelito, saprolito de 

calcipelito, rejeito do reservatório e areia da drenagem interna. 

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

barragem B3.  
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Figura 35 – Vista geral da Barragem B3. Fonte: (FONNTES 2019). 

 
 

 

 Características gerais 

A Barragem B3 apresenta altura máxima de aproximadamente 11 m e comprimento de 

crista com aproximadamente 275 m. O coroamento encontra-se na elevação 699,65 m e possui 

largura de até 8 m, aproximadamente. Os taludes de jusante possuem inclinação igual a 1V:2,3H 

e o talude de montante possui inclinação de 1V:3H. O talude superior apresenta 6,00m de altura 

(entre berma e crista). A berma apresenta largura de aproximadamente 3 m, sendo esta largura 

inteiramente ocupada pela canaleta de drenagem. 

Com relação à instrumentação atualmente em funcionamento na barragem B3, existem 03 

piezômetros (PZ-01, PZ-02 e PZ-03), mas que funcionam como medidores de nível de água 

segundo a empresa, 02 poços de monitoramento (PM-02 e PM-03), e duas réguas limnimétricas 

(RL-01 e RL-02) para controle do N.A. do reservatório, sendo estas instaladas em agosto/2018.  

As principais características geométricas da barragem encontram-se sumarizadas na 

Tabela 21, a seguir; a Figura 36, por sua vez, ilustra com fotos do talude de jusante. 
  

 

  

Nº FORNECEDOR 

FG-1847-CSN-A-BA03-RT03 
FOLHA REV T E SEQUENCIAL FOLHA REVISÂO 

28/4

0 

 

1  28/40 

 

0 
  R G 5 8 5 9 0 8  

 

 
Figura 4.6 – Vista do reservatório da Barragem B3. 

 

4.6 Sistema extravasor 

Com relação ao sistema extravasor, o mesmo encontra-se em funcionamento. Como fator 

recorrente, foi possível ainda identificar as trincas no revestimento de concreto da parede do 

emboque, conforme é apresentado na Figura 4.7. Também foram verificados os danos, 

anteriormente sinalizados pela inspeção anterior, no revestimento superficial da bacia de 

dissipação (Figura 4.8) onde é possível verificar o solapamento de toda área da saída do 

vertedouro, sendo novamente recomendada sua adequação. Segundo a equipe da CSN já foi 

contratada a empresa para realizar a correção de todas as anomalias identificadas no sistema 

extravasor. 
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Tabela 21 – Característica geométricas da Barragem B3. Fonte: (FONNTES 2019). 

 
 

Figura 36 - Talude de jusante. Fonte: (FONNTES, 2016) 

 
 

 

 Dispositivos hidráulicos 

O sistema de drenagem superficial da barragem é constituído por dispositivos formais de 

drenagem como canaletas revestidas em concreto no coroamento, além de canais periféricos ao 

longo das ombreiras direita e esquerda.  

A Barragem B3 possui um sistema extravasor tipo galeria retangular, que apresenta 1,50m 

de largura e 3,40m de altura (vide Figura 37). 

Conforme dados de (FONNTES 2019), o sistema de drenagem superficial da barragem é 

constituído por dispositivos formais de drenagem, como canaletas no coroamento revestidas em 

concreto, descidas de água tipo meia-cana em concreto pré-moldado, canaleta de berma 

revestidas em concreto e canais periféricos ao longo das ombreiras direita e esquerda, também 

revestidos em concreto. 

 

Característica Unid. Valor
Elevação média atual coroamento da barragem m 699,95

Altura máxima do maciço principal m 11,00
Extensão aproximada da crista do maciço principal m 275,00

Inclinação geral do talude de jusante  - 1,0 V : 2,3 H
Inclinação geral do talude de montante  - 1,0 V : 3 H

Área da bacia de contribuição km2 2,28
Elevação normal do N.A (soleira extravasor – elevação do stop log) m 696,50

Elevação máxima do N.A (máximo maximorum) m 698,28
Altura da borda livre (fixada) m 1,37

Características da Barragem B3
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Figura 37 - Vertedouro da barragem B3. Fonte: (FONNTES, 2016) 

 
 

 

 Classificação da Barragem B3 conforme legislação vigente 

O relatório técnico de (FONNTES 2019) também apresenta a classificação da Barragem 

B3 em relação às legislações estadual (DN COPAM 62/2002 e DN COPAM 87/2005) e federal 

(Portaria DNPM 70389/2007). 

A Tabela 22 apresenta as características consideradas por (FONNTES 2019) para a 

classificação da Barragem B3 conforme Deliberações Normativas COPAM, e seu respectivo índice 

de classificação (V). De acordo com o estabelecido pelas deliberações supracitadas, a Barragem 

B3 enquadra-se na Classe III. 
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Tabela 22 - Critérios de classificação da Barragem B3 segundo DN COPAM 62/2002 e DN COPAM 
87/2005. Fonte: (FONNTES 2019). 

 
 

No âmbito da regulamentação da Agência Nacional de Mineração (ANM), a Portaria 

70389/2007 estabelece que as barragens devem ser classificadas de acordo com suas 

características técnicas, estado de conservação e plano de segurança de barragens. A avaliação 

dos critérios de classificação é apresentada em detalhes no respectivo relatório técnico (FONNTES 

2019), cujos resultados para a Barragem B3 encontram-se sumarizados na Tabela 20. 

 
Tabela 23 – Classificação da Barragem B3 quanto aos critérios estabelecidos na Portaria 

70389/2007. Fonte: (FONNTES 2019). 

 

Critérios Unid. Classes
Índice 

Classif. (V)
H < 15 0

15 ≤ H ≤ 30 1
H > 30 2

Vr < 0,5 0
0,5 ≤ Vr ≤ 5 1

Vr > 5 2
0
2
3
4
0
1
3
0
1
2
6Classificação final (∑ V)

Interesse ambiental a jusante da barragem
Pouco significativo

Significativo
Elevado

Instalações a jusante da barragem
Inexistente

Baixa concentração
Alta concentração

Volume do Reservatório (Vr) 106 m3

Ocupação humana a justsante da barragem

inexistente
eventual

existente 
grande

Características da Barragem B2 conforme DNs COPAM 62/2002 e 87/2005

Altura máxima da barragem (H) m

Unid. Pontos
CT 4
PS 8
PS 5
CRI 17

Classificação
Faixas de Classificação Alta

Médio

Baixo

Unid. Pontos
DPA 19

Classificação
Alta

Médio

Baixo

Alta Médio Baixo

Alta A B C
Médio B C D
Baixo B C E

CRI ≤ 37

Avaliação quanto ao dano potencial

Classificação da Barragem conforme Port. DNPM 70389/2017

Categoria de Risco (CRI)
Dano Potencial Associado (DPA)

Dano Potencial Associado calculado

DPA

Faixas de Classificação

DPA ≥ 13
7 < DPA < 13

DPA ≤ 7

Pontuação Total (CRI = CT + EC + PS)

CRI
CRI ≥ 65 ou ECindiv = 10 (*)

37 < CRI < 65

Características da Barragem B3 conforme critérios da Portaria 
DNPM 70389/2017

Avaliação quanto à categoria de risco
Características Técnicas (CT)

Estado de Conservação (EC)

Plano de Segurança das Barragens (PS) 
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9.9. Suprimento de Energia e Água da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

9.9.1. Energia 
A frota de veículos utilizados nas operações de Exploração Mineral na Mineração Bocaina 

(CSN) para o desmonte de rocha e para o transporte até a unidade de beneficiamento são movidos 

a combustível (diesel). Uma vez na unidade de britagem, a operação dos britadores, correias de 

transporte, peneiras de classificação, assim como toda estrutura de apoio como escritório, 

refeitório, oficinas, sistema de captação e tratamento de efluente dependem da energia elétrica 

para seu funcionamento. 

O fornecimento de energia elétrica do complexo mínero-industrual da CSN é feito na sua 

totalidade pela concessionária local CEMIG. A CSN conta com uma subestação de energia, 

localizada no complexo fabril. A subestação está conectada com uma sala elétrica situada na 

mineração, de onde provem toda a energia fornecida para as áreas da Mina da Bocaina – CSN 

Arcos. 

 
Figura 38 – Sala elétrica para suprimento de energia da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
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9.9.2. Captação e Uso de Água  
A Mina da Bocaina – CSN Arcos utiliza água captada em três prontos de acordo com a 

necessidade de consumo.  

A água potável é obtida em duas cisternas devidamente outorgadas pelo IGAM-MG (vide 

item 9.3), de onde as águas captadas são bombeadas para Estação de Tratamento de Água (ETA), 

onde recebe tratamento por cloração e depois é distribuída, por bombeamento, como água potável 

para toda unidade. 

Ambas cisternas possuem uma vazão outorgada para a captação de 5,0 m³/h durante 11 

horas por dia, o que corresponde a 110.000 L por dia, o que equivale a um consumo de cerca de 

1000 pessoas. A Figura 39 traz uma foto da área de captação e tratamento da água potável 

utilizada na Mina da Bocaina e demais instalações da CSN Arcos. 

 
Figura 39 – Vista geral da ETA – Estação de Tratamento de Água. Fonte: (GEOMIL 2017) 

 
 

A água industrial é captada na Barragem B2 (Green Lake), devidamente descrita no item 

9.8.1 (vide Figura 40). A água do barramento é bombeada para caixa de água de processo, onde 

é empregada no sistema de beneficiamento do calcário, retornando junto com os finos oriundos 

da britagem para um tanque espessador, que decanta os sedimentos e devolve a água para caixa 

d’água de processos (vide Figura 41) onde é reutilizada no sistema. 

A vazão, outorgada para captação em barramento em curso d’água, sem regularização de 

vazão, é de 25,0 L/s (90 m³/h) com tempo de captação de 22 h por dia, permitindo a captação 

máxima de 724.680 m ³/ano. A Figura 40 apresenta o ponto de captação de água na Barragem 

B2. 

 
 

 

 
8-2 

PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO INTEGRADO - DNPM 004.213/1949 e 003.425/1960. 

8.2 FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
8.2.1 Captação de Água 
 
A CSN em suas atividades utiliza água captada em três prontos de acordo com a necessidade 
de consumo. A água potável é obtida em captação em duas cisternas devidamente outorgadas 
pelo IGAM-MG, que são bombeadas para Estação de Tratamento de Água (ETA), onde recebe 
tratamento por cloração e é distribuída, por bombeamento, como água potável para toda unidade. 
 
A primeira cisterna, com 17 m de profundidade, conta com uma vazão outorgada de 5,0 m³/h 
durante 11 horas por dia, certificado de outorga nº 02088/2009, válida até 15/02/2018.  
 
A segunda cisterna, com 16,5 m de profundidade, conta com uma vazão outorgada de 5,0 m³/h 
durante 11 horas por dia, certificado de outorga nº 02089/2009, válida até 15/02/2018.  
 
Este sistema de cisternas é fornecer, assim, 110.000 L por dia, o que equivale a um consumo de 
cerca de 1000 pessoas xv. 
 
Considerando que a ampliação para 7.500.000 t/ano representará um aumento de cerca de 80 
funcionários, a demanda de água para consumo humano já é suportada pelas outorgas 
existentes. 
 

 
ETA – Estação de Tratamento de Água. 

 
A água industrial é a captada na Barragem B2 Green Lake, que consiste em um barramento 
superficial, também devidamente outorgado pelo IGAM-MG. A água do Green Lake é bombeada 
                                                 
xv Consumo específico de 110 L/dia 
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Figura 40 - Vista de detalhe do ponto de captação da Barragem B2 Green Lake. Fonte: (GEOMIL, 

2017). 

 
 

Figura 41 - Caixa d’água de Processo Industrial. Fonte: (GEOMIL, 2017). 
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PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO INTEGRADO - DNPM 004.213/1949 e 003.425/1960. 

 
Vista de detalhe do ponto de captação da Barragem B2 Green Lake. 

 

 
Caixa d’água de Processo Industrial. 

 
O terceiro tipo de captação é de água pluvial, que é escoada para o fundo da cava, sendo 
utilizada para umectação das vias de acesso e pátios de estocagem de produto. A água pluvial 
é escoada das cotas mais altas até a parte mais baixa da mina, denominada SUMP, onde parte 
é captada por caminhões pipa e o excesso bombeada para o Green Lake, onde é incorporada a 
água de processo. 
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PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO INTEGRADO - DNPM 004.213/1949 e 003.425/1960. 

 
Vista de detalhe do ponto de captação da Barragem B2 Green Lake. 

 

 
Caixa d’água de Processo Industrial. 

 
O terceiro tipo de captação é de água pluvial, que é escoada para o fundo da cava, sendo 
utilizada para umectação das vias de acesso e pátios de estocagem de produto. A água pluvial 
é escoada das cotas mais altas até a parte mais baixa da mina, denominada SUMP, onde parte 
é captada por caminhões pipa e o excesso bombeada para o Green Lake, onde é incorporada a 
água de processo. 
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O terceiro tipo de captação é de água pluvial, que é escoada para o fundo da cava, sendo 

utilizada para umectação das vias de acesso e pátios de estocagem de produto. A água pluvial é 

escoada das cotas mais altas até a parte mais baixa da mina, denominada sump, onde parte é 

captada por caminhões pipa e o excesso bombeada para a Barragem B2. 

 
Figura 42 - Vista para Caminhão Pipa realizando umectação de vias. Fonte: CSN. 
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9.10. Infraestruturas de apoio 

9.10.1. Edificações 
A Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com instalações compostas de vestiários, refeitório, 

almoxarifado, oficina de máquinas, lavador de veículos, portaria, escritório central, posto de 

abastecimento, balança rodoviária, laboratório de análises e ambulatório. Estas estruturas têm por 

finalidade dar suporte às atividades de mineração, além de atenderem em parte à demanda da 

fábrica de cimentos da CSN. 

 

9.10.2. Portaria 
A portaria da Mineração Bocaina possui funcionamento 24 horas, e é operada por 

funcionários da segurança patrimonial da empresa. A estrutura é dotada de cancela eletrônica, 

sendo a saída e entrada de funcionários e colaboradores controlada, e os veículos e pessoas 

revistados na entrada e na saída da planta, com o objetivo de garantir a segurança patrimonial da 

empresa e pessoal dos funcionários e colaboradores. 

 
Figura 43 - Vista da Portaria da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
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9.10.3. Prédio Administrativo 
O escritório de apoio (Figura 44) é dotado de uma sala de recepção e diversas salas para 

escritórios, além de copa, sanitários, sala de reunião e sala de treinamentos. Nessa estrutura 

funciona o departamento administrativo, financeiro, além dos departamentos de Recursos 

Humanos, Segurança Patrimonial e Meio Ambiente da Unidade. 

Os efluentes gerados nas instalações sanitárias do escritório de apoio são direcionados 

para um sistema de tratamento aeróbico e posteriormente lançados no Barramento B2. A empresa 

realiza o monitoramento trimestral dos sistemas de tratamento efluentes sanitários gerados. 

 
Figura 44 - Vista para o prédio dos Administrativo da CSN Mineração Bocaina 
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9.10.4. Oficina de Manutenção Automotiva e Industrial 
A Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com estrutura destinada à manutenção de máquinas 

e equipamentos, que atende tanto o processo de mineração quanto da fábrica de cimentos. O 

espaço é composto por ferramentaria, galpão de manutenção, ponte rolante, além de todas as 

estruturas responsáveis por garantir o tratamento e destinação dos resíduos perigosos 

contaminados com óleos e graxas produzidos durante as atividades de manutenção. Este sistema 

é constituído de caixa separadora de água e óleo, (CSAO), canaletas de captação de água, além 

de reservatórios temporários para resíduos contaminados.  

 
Figura 45 - Vista da Oficina de Manutenção. Fonte: (GEOMIL, 2017). 
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9.10.5. Lavador de Veículos e Máquinas 
O lavador de veículos e máquinas da Mina da Bocaina – CSN Arcos tem por finalidade 

lavar e lubrificar os veículos e máquinas envolvidos no processo de explotação e beneficiamento 

de calcário. Neste são armazenados equipamentos e produtos de limpeza e lubrificantes. O 

lavador conta com sistema de gradeamento de sólidos, caixa separadora água/óleo e caixa de 

decantação. Os sólidos decantados são armazenados em recipientes provisórios e destinados à 

empresa responsável e licenciada para este fim. 

 
Figura 46 - Vista para Lavador de Veículos da CSN.  
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9.10.6. Posto de Abastecimento 
O posto de abastecimento da empresa conta com um tanque de 30.000 litros, enterrado 

jaquetado, devidamente licenciado, onde é armazenado óleo diesel para abastecimento das 

máquinas e veículos utilizados no processo de lavra. O local é coberto por estrutura metálica com 

telhas galvanizadas e possui baia de contenção e caneletas que circundam toda a estrutura, 

devidamente ligadas a caixa separadora de água/óleo. 

Para abastecimento dos veículos pesados na mina, a empresa utiliza caminhão comboio, 

dotado de dispositivos de segurança operacional e ambiental. Cabe ressaltar que o operador do 

caminhão comboio recebe treinamento para operação do equipamento, e também para 

atendimento em caso de ocorrência de acidente ambiental como derramamento de óleo e outras 

substâncias contaminantes, com o devido envolvimento da equipe de meio ambiente, A brigada 

de incêndio também é treinada para atender a emergência ambiental como vazamento de óleo. 

 
Figura 47 - Vista para Posto de Abastecimentos da CSN 
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Figura 48 - Caminhão Comboio utilizado no abastecimento. 

 
 

 

9.10.7. Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários da Mineração 
A Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com uma estação de tratamento de efluentes 

sanitários (ETE) instalada próximo ao prédio da área administrativa, a qual recebe as contribuições 

das instalações sanitárias de todas as edificações (escritório da mineração, administrativo, oficina, 

refeitório, vestiários). 

A ETE da mineração é do tipo fossa séptica e filtro anaeróbio e a CSN realiza o 

monitoramento trimestral dos seguintes parâmetros: 
§ Eficiência de remoção da carga orgânica, mensurada como DBO5; 
§ DQO; 
§ pH; 
§ Temperatura; 
§ Óleos e graxas (totais, minerais e vegetais); 
§ Coliformes totais e termotolerantes, E. coli, E. faecalis; 
§ Série de sólidos (sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais e sólidos 

sedimentáveis). 

Os Gráficos 1 a 5, a seguir, apresentam os resultados dos parâmetros monitorados que 

possuem limites legais aplicáveis, conforme DN COPAM-CERU 01/2008. 
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Gráfico 1 – Resultados dos monitoramentos dos efluentes sanitários da mineração, eficiência de 
remoção da carga orgânica, medida como DBO5. Fonte: CSN. 

 
 

Gráfico 2 – Resultados dos monitoramentos dos efluentes sanitários da mineração, parâmetro pH. 
Fonte: CSN. 
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Gráfico 3 – Resultados dos monitoramentos dos efluentes sanitários da mineração, parâmetros 
DQO, surfactantes e temperatura. Fonte: CSN. 

 
 

Gráfico 4 – Resultados dos monitoramentos dos efluentes sanitários da mineração, parâmetros 
óleos e graxas (totais, minerais e vegetais). Fonte: CSN. 
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Gráfico 5 – Resultados dos monitoramentos dos efluentes sanitários da mineração, parâmetros 
série de sólidos. Fonte: CSN. 

 
 

 

9.11. Mão de Obra Ocupada Atual 

O contingente diretamente ocupado no empreendimento está programado nos anos de 

maior produção em cerca de 251 funcionários, assim distribuídos: 
§ Lavra: para os trabalhos de lavra a Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com um 

contingente de 92 pessoas, incluindo pessoal para gerenciamento, supervisão, controle, 

operadores de equipamentos, motoristas, auxiliares e pessoal de manutenção. 
§ Beneficiamento: nas atividades de beneficiamento e expedição do calcário, a Mina da 

Bocaina – CSN Arcos tem 53 profissionais atuando, tanto na operação quanto na 

manutenção dos equipamentos. 
§ Produção Indireta: fazem parte das atividades de apoio laboratório, informática, meio 

ambiente, obras civis, almoxarifado, compras, recursos humanos, porteiros / vigias, auxiliar 

de escritório, cozinheiro e faxineiro. Este grupo conta com 50 profissionais. 

§ SESMT: para fins de dimensionamento do SESMT, o Projeto se enquadra no código 7.10-

3 da CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Grau de Risco 4. Para o 

quadro de pessoal da Mina da Bocaina e áreas de apoio conta-se com 3 técnicos de 

segurança do trabalho, 1 engenheiro de segurança, 1 médico do trabalho e 3 auxiliares de 

segurança.  
Com isso, o quadro atual da mineração atual é de 203 funcionários. 

Há que se considerar que o complexo como um todo possui, ainda, toda a equipa da área 

industrial, bem como a Gerência Geral da unidade. 
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Tabela 24 – Relação de funcionários da mineração e áreas de apoio – CSN Arcos. 

Área/ Cargo Número 
Profissionais 

 

Gerência Geral    
Gerente Geral 1  
Lavra - Gerenciamento e Controle    
Gerente  1  
Coordenador/Supervisor de 
Operação/Especialista/Analista 6  
Técnico/Analista 7  
Lavra – Perfuração, Desmonte e 
Carregamento    
Blaster 4  
Operador de equipamento de mina e 
máquinas móveis 49  
Auxiliares de desmonte 2  
UTM - Beneficiamento    
Coordenador/Supervisor  2  
Líder  de sala de controle 5  
Inspetor/Operador de produção  14  
Manutenção Automotiva    
Supervisor  1  
Programador 1  
Lubrificador 5  
Assistente de materiais 1  
Mecânico 8  
Eletricista 3  
Inspetor de manutenção 1  
Técnico de manutenção 6  
TOTAL 117  

 

Abaixo relação completa de colaboradores da CSN Cimentos Unidade Arcos atualizado em 

31/05/2020 (Fonte; CSN). Dentre a relação há pessoal para atendimento as áreas de meio 

ambiente, SESMT, Segurança Patrimonial, administrativo, manutenção industrial, coordenação de 

laboratório, logística, além daqueles que atuam diretamente nas atividades industriais de produção 

de cimentos. 
§ 620 colaboradores ativos (total). 
§ 08 colaboradores afastados. 
§ 22 Estagiários. 
§ 22 Aprendizes CAI – Cota de Aprendizagem Industrial. 
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9.12. Principais Medidas de Controle Ambiental na Mina da Bocaina 

Como descrito e detalhado nos itens 8 e 9 deste Volume do EIA, a Mina da Bocaina – CSN 

Arcos já encontra-se em atividade há mais de 60 anos, encontrando-se devidamente licenciada 

para as operações em curso (vide item 9.3). Consequentemente, o empreendimento possui um 

conjunto de atividades de Gestão Ambiental de suas operações, as quais são sumarizadas a 

seguir. 
§ Controle de vibrações: a empresa realiza programa de monitoramento 

microssismográfico a fim de subsidiar um Modelo de Atenuação Local para seus 

desmontes de lavra, bem como conhecer e avaliar o grau de impacto sobre as cavidades 

naturais subterrâneas do entorno. 
§ Controle de emissões de poeiras fugitivas: Para o controle de emissões de poeiras 

fugitivas a Mina da Bocaina – CSN Arcos conta com carros-pipa responsáveis pela 

umidificação das vias e filtros de mangas nas UTMs. 
§ Áreas Protegidas: A unidade conta com uma RPPN (Reserva Particular de Proteção 

Natural) situada no entorno da mineração, o que confere um efeito de cinturão de 

amortecimento para as atividades, além de servir de área de abrigo para os elementos da 

fauna local. Somam-se às áreas da RPPN as áreas averbadas com Reserva Legal das 

fazendas Bocaina e Posse Grande, também dedicadas à preservação do ambiente natural. 

§ Monitoramentos ambientais: Além do monitoramento microssísmico já citado, a Mina da 

Bocaina – CSN Arcos possui um amplo programa de monitoramento ambiental, incluindo: 

monitoramento de fauna, nível d’água em piezômetros, da qualidade do ar6, ruído5, da 

qualidade das águas superficiais e dos efluentes, do estado de conservação das cavidades 

e bioespeleológico. 
§ Programa de Educação Ambiental5: A CSN executa um Programa de Educação 

Ambiental, em conformidade com a DN COPAM 214/2017. 

Mais detalhes a respeito das medidas de proteção e controle dos impactos são discutidos 

no Volume 3 deste EIA e no Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento. 

 
  

 
6 Realizados conjuntamente com a fábrica de cimento. 
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10. Caracterização da Atividade Objeto do Licenciamento 

O objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental refere-se à ampliação da Mina da 

Bocaina – CSN Arcos, onde é feita a lavra e beneficiamento de calcário explotado na mina para 

a utilização como matéria-prima para a indústria siderúrgica e de cimento ou, complementarmente, 

para o emprego como corretivo de solo. Trata-se de operação existente desde o início dos anos 

de 1960, cuja operação vem se desenvolvendo continuamente, conforme descrito em detalhes nos 

itens 7, 8 e 9 deste volume do EIA. 

A caracterização apresentada neste item como objeto da análise do EIA pauta-se nas 

informações fornecidas pela empresa quanto ao plano de lavra considerado para operação na 

Mina da Bocaina no regime de produção anual de 7,5 milhões de toneladas de minério ROM, 

considerando também o futuro pit de lavra considerando um cenário de acréscimo de 10 

anos em relação ao ano-base de 2020.  

Inclui-se neste item a apresentação dos dados das reservas, parâmetros gerais da lavra, o 

sequenciamento de lavra e o pit de lavra proposto, além da descrição das operações de lavra, 

beneficiamento e atividades de apoio, destacando-se a indicação das alterações em relação ao 

cenário atual de lavra já licenciado. 

 

10.1. Números Básicos da Ampliação 

O projeto da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos foi planejado com base nas 

demandas de suprimento de calcário das unidades da CSN, seguindo também critérios de 

desempenho ambiental aplicáveis à atividade de mineração. 

A Tabela 25 sumariza as principais informações acerca da operação da Mina da Bocaina _ 

CSN Arcos e do pit de lavra objeto da análise no presente EIA/RIMA, o qual é devidamente 

caracterizado neste capítulo do documento. 
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Tabela 25 – Números básicos da ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO 

Dados básicos do empreendimento 

Atividades: 
Lavra a céu aberto de calcário em áreas cársticas com tratamento do minério 

em UTMs a seco e a úmido, bem como atividades de apoio à lavra 

Localização: Área rural de Arcos – MG 
Fazenda Bocaina. 

Poligonal(is) DNPM 003.425/1960 e 004.213/1949 ambas concessões de lavra e com solicitação 
de grupamento mineiro, de titularidade da CSN 

Substância lavrada Calcário 

Capacidade nominal 
de produção 

ampliada: 
7.500.000 t/ano de minério ROM; 

Quadro de Áreas 

Área total das poligonais DNPM 
003.425/1960: 229,72 ha 
004.213/1949: 76,74 ha 
Área Total: 306,46 ha 

Área já 
licenciada 

A1 - Pit da cava  87,5473 ha 

A2 – UTMs + beneficiamento + 
barragens + pilha de estéril 84,0812 ha 

Área Total (A1+A2) 171,6285 ha 

Acréscimos 
decorrentes de 

ampliação 

A1 - Pit da cava  + 15,9468 ha 

A2 – UTMs + beneficiamento + 
barragens + pilha de estéril s/ alteração 

Área Total (A1+A2) 187,5754 ha 

Usos do Solo na área da ampliação 

Área ocupada:  Unidade Área da ampliação 
Floresta Estacional Decidual ha 9,31 

Floresta Estacional Semidecidual ha 0,06 

Leucenas (espécie exótica) ha 5,84 

Solo exposto / estrada ha 0,74 

Total ha 15,95 

Pit da Mina Bocaina 

Parâmetros 
geotécnicos adotados 
para a lavra 

Talude rochoso: 
§ Ângulo de face: 85º 
§ Ângulo geral do pit: 51º 
§ Altura da bancada: 15 m 

§ Largura da berma: 10 m. 

Talude em solo: 
§ Ângulo de face: 60º 
§ Ângulo geral do pit: 42º 
§ Altura da bancada: 12 m 
§ Largura da berma: 10 m. 

Reservas lavráveis 

Total (otimização do 
aproveitamento mineral) 

Massa total 365.000.000 t  

Vida útil 48,5 anos 

Cota de fundo 630 m 

Ampliação (objeto do 
licenciamento) 

Massa total 161.740.000 t 

Vida útil 16 anos 

Cota de fundo 630 m 
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10.2. Comparativo da Atividade Atual e Futura na Mina da Bocaina – Dados 
Gerais 

Na Tabela 26 são apresentados os dados gerais da mineração da CSN, considerando os 

cenários atual e futuro. São comparados dados do quadro de efetivo de pessoal, regime de 

trabalho, capacidade produtiva e consumos de insumos, água, energia elétrica e combustíveis. 

 
Tabela 26 – Comparativo entre os cenários atual e futuro da Mina da Bocaina – CSN Arcos – dados 

gerais. Fontes: CSN e (GEOMIL 2017). 
Comparativo entre os cenários atual e futuro da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

Quadro de Áreas 
Área ocupada:  Unidade Atual Com a Ampliação 

Pit da cava ha 87,5473 103,4942 

UTMs + áreas de apoio + pilha de estéril ha 84,0812 84,0812 

Total ha 171,6285 187,5754 

Cota de Fundo da Cava 
Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Cota de fundo do pit da cava  670 m 630 m 

Capacidade Produtiva 
Comparação dos cenários:  Unidade Atual Com a Ampliação 

Capacidade de produção nominal licenciada para a 
mineração 

t/ano 6.000.000  7.500.000  

Mão-de-obra 
Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Número total de empregados Gerência Operação 
Mina: 117 251 

Regime de Operação 
Comparação dos cenários: Atual Com a ampliação 

Número de turnos: 03 03 

Horas/dia: 24 24 

Dias/mês: 30 30 

Meses/ano: 12 12 

Dias efetivamente trabalhados: 328 328 

Trabalho aos sábados: Sim Sim 

Trabalho aos domingos: Sim Sim 
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Frota 

Equipamentos Modelo Atual Com a 
ampliação 

Perfuratriz Atlas Copco T325 e T40 02 03 
Carregadeiras principais Caterpillar 990 03 04 
Carregadeiras  Caterpillar 980H 03 - 
Carregadeiras  Caterpillar 950G 01 - 

Escavadeira Caterpillar 390, Komatsu PC350 ou 
Liebherr 944 

02 01 

Retroescavadeira CAT 416D 01 01 
Motoniveladora CAT 140H 01 01 
Caminhão comboio Mercedes Benz Axor 3131 01 01 
Carro pipa VW Contelation 31-330 01 01 
Caminhão 8x4 Iveco Tracker 420 03 - 
Caminhão fora de estrada Caterpillar 775 02 07 
Veículos leves Diversos 04 04 

Insumos da Mineração 

Insumos (consumo médio anual) Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 
Floculante para o espessador Kg/ano não utilizado  19.578  

Explosivos – carga de fundo Kg/ano 106.975  333.282 

Explosivos – carga de coluna Kg/ano 476.275  797.827 

Iniciador unid./ano 592  307 

Linha silenciosa m/ano 47.819  265.203 

Consumo de Água 

Fonte de suprimento de água Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 
Consumo humano (cisternas 1 e 2, outorgas 
1208028/2019 e 1208031/2019) 

m3/mês 1.375  2.826 

Consumo Industrial (outorga 1208027/2019) m3/mês 41.925  59.400 

Total m3/mês 43.300  62.226 

Consumo de Energia Elétrica 

Concessionária: 
CEMIG 

Consumo atual: 
16.300.000 kwh/ano 

Consumo previsto com a 
ampliação: 
27.000.000 kwh/ano 

Consumo de Combustíveis 

Tipo de Combustível Unidade 
Consumo  

Atual Com a Ampliação 
Óleo diesel L/ano 2.864.164  2.905.000 

Gasolina / etanol L/ano 18.300  22.000 
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10.3. Aspectos Geológicos de Interesse para a Descrição do Projeto de Lavra 

De acordo com as informações fornecidas por (GEOMIL 2017), o corpo geológico onde 

situa-se a Mina da Bocaina – CSN Arcos compõe-se de um nível superior de calcário dolomítico, 

com espessuras de até 20 m, repousando sobre uma camada de dolomito de até 30m de 

espessura, o qual se sobrepõe a uma espessa camada de calcário calcítico com até 80m; Entre o 

dolomito e o calcário calcítico ocorrem ainda intercalações de lentes de uma unidade de calcário 

dolomítico ou dolomito calcítico. 

O acamamento é subhorizontal, com camadas entre os planos de acamamento, variando 

de espessura, indo do finamente laminado até estratos maciços. O dolomito apresenta-se mais 

compacto que o calcário calcítico, podendo atingir espessuras centimétricas a decimétricas. Uma 

mudança de fácies, devido à precipitação diferencial durante a deposição dos carbonatos, fez com 

que houvesse uma distribuição progressiva de sílica de sul para norte e do topo para base. Na 

base de sequência nota-se uma transição dos calcários calcíticos para um conteúdo um pouco 

mais elevado em magnésio, com níveis argilosos intercalados, apresentando uma composição 

química de uma marga. 

O conteúdo não só de SiO2 como de MgO tende a aumentar em direção a base da coluna 

estratigráfica, esta sequência classificada como calcários silicosos passando a margas atinge 

pouco mais de 40 metros de espessura. 

O enxofre também apresenta uma distribuição progressiva do topo para base, com o teor 

atingindo valores da ordem de 0,05% ao nível 700 m. De sul para norte há uma redução no teor. 

O conjunto de rochas tem uma postura perfeitamente horizontalizada – num espaçamento 

de 2 km há um mergulho de 5 a 6 graus.  

Outro aspecto importante a ser destacado é que na indústria cimenteira, face a necessidade 

de fontes não só de material carbonático, mas também de fontes de sílica, ferro e alumina, cuja 

principal matéria prima utilizada seriam rochas argilosas ou materiais argilosos de cobertura (solos, 

bauxitas etc.), o que permite a utilização das diferentes litologias existentes na região, não só os 

termos mais puros como calcários calcíticos, mas também os calcários silicosos e margas.  

Além disso, uma vez que a CSN também produz na região matéria prima utilizada como 

fundente na indústria siderúrgica, também necessita de fontes de calcário calcítico com alto teor 

de CaO e baixos teores de SiO2, e da mesma forma fontes de dolomito com alto teor de MgO e 

baixos teores de SiO2. Desta forma a CSN faz uso dos diferentes litotipos da seguinte forma (do 

topo para base):  
§ Calcário Silicoso e Magnesiano de Topo: Dosado em pequenas proporções na composição 

do cru de cimento juntamente com os calcários calcíticos. O magnésio em pequenas 

proporções constitui um elemento que contribui para redução das temperaturas de fusão 

no forno de cimento (não devendo exceder a 3% no cru de cimento);  

§ Dolomito: Produção de fundentes magnesianos para uso siderúrgico;  
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§ Calcário Calcítico: Os termos com teores mais elevados de CaO e baixos níveis de SiO2 

são direcionados para uso siderúrgico como fundentes, os demais para confecção do cru 

de cimento; 
§ Calcário Silicoso de Base e Margas: Da mesma forma que os calcários silicosos e 

magnesianos de topo, são aproveitados na composição do cru de cimento em uma 

proporção maior, em parte substituindo a argila no processo. 

 

10.4. Planejamento de Lavra 

As operações da Mina da Bocaina – CSN Arcos têm basicamente dois objetivos de 

atendimento, a saber: 
§ Suprir as demandas de fundentes da Usina Presidente Vargas, posicionada em Volta 

Redonda, de propriedade da própria empresa. Tratam-se de insumos fundamentais para 

produção do aço e dividem-se, simplificadamente, em fundentes para calcinação, 

dolomíticos e calcíticos, e fundentes para sinterização, dolomíticos e calcíticos. Trata-se do 

objetivo original da lavra desde seu comissionamento; 

§ Suprir as demandas de calcário para a produção de clinquer para na fábrica de cimento, 

também de propriedade da CSN. Trata-se de um objetivo mais recente, integrado à 

produção a partir do início da produção de cimento, em 2011.  
As atividades de planejamento e lavra buscam atender integralmente estes dois objetivos. 

Vale destacar que o planejamento ora apresentado considera a ampliação da capacidade 

produtiva da lavra de 6,0 para 7,50 milhões de toneladas por ano, sendo este aumento de 

capacidade e a consequente necessidade de aumento da área ocupada pelo pit de lavra o 

objeto da análise neste EIA.  

Destaca-se ainda que no dimensionamento de equipamentos elaborado pela (GEOMIL 

2017) e utilizado como base para as configurações das operações na Mina da Bocaina – CSN 

Arcos no horizonte pós-ampliação, considerou-se a utilização de máquinas e equipamentos 

similares aqueles atualmente empregados nas atividades, os quais devem ser entendidos como 

equipamentos de referência, podendo ser modificado o modelo sem qualquer impacto à 

aplicabilidade do contexto do empreendimento. 

 

10.5. Critérios do Planejamento de Lavra 

10.5.1. Cenários de Planejamento: 
Para fins de dimensionamento foram fornecidos pela CSN os dados considerando os 

avanços suficientes para manutenção das operações por 20 anos.  
Também foi traçado um cenário denominado “pit máximo”, que considera integralmente os 

avanços sobre as áreas sem restrições de lavra. Este traçado foi considerado para o cálculo da 
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vida útil do projeto e auxiliará na definição de estratégias para continuidade do empreendimento a 

longo prazo, em etapas futuras, que não fazem parte desta análise ambiental.  
 

10.5.2. Restrições Espaciais: 
O pit de lavra foi calculado considerando as seguintes restrições espaciais: 

a) Avanços somente sobre os direitos minerários DNPM 4.213/1949 e 3.425/1960, não sendo 

considerada a possibilidade de avanços, mesmo em estéril, em áreas vizinhas. 

b) 100% do pit foi traçado no interior de propriedades da CSN, evitando a necessidade de 

instrução de processos de servidão minerária.  

c) Não foi permitido nenhum avanço sobre a área da RPPN que envolve os direitos 

minerários. 

d) Existem duas APP – Áreas de Preservação Permanente no entorno da jazida, APP Córrego 

Santo Antônio e de uma nascente. Os pits traçados foram considerados limitados por estas 

duas APPs. 

e) Existem três reservas legais nas imediações das reservas objeto de PAE.  Apesar de haver 

possibilidade de relocação de reservas, estas reservas legais foram consideradas como 

restrições espaciais para o traçado do pit.  

f) Não foi considerado o traçado de pits sobre as áreas de beneficiamento e de apoio 

operacional, evitando custos para reposicionamento destas estruturas. 

g) Pit de lavra limitado nas áreas definidas como com Reserva Medida e Indicada conforme 

apresentado no Relatório Final de Pesquisa – RFP. O pit máximo considerou a geometria 

máxima da cava, permitindo avanços sobre Reservas Inferidas. 

 

10.5.3. Metas de Qualidade 
Para a determinação das massas a serem lavradas foram consideradas as metas de 

qualidade (teores) do ROM discriminados na Tabela 27, a seguir. 

 
Tabela 27 – Teores dos óxidos de Ca, Si, Mg, Al e Fe previstos nos padrões de qualidade aplicáveis 

aos calcários da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

 

Produto Destino Indicador Unid Limite 
Inferior Meta Limite 

Superior
Teor de CaO % ≥ 46% ~ 49,5% ≤ 54%
Teor de SiO2 % ≥ 5,2% ~ 5,7 % ≤ 6,4%
Teor de MgO % ≥ 1,0% ≤ 2,5% -

Teor de Al2O3 % ≥ 0,05% ~ 1,3% ≤ 2,85%
Teor de Fe2O3 % ≥ 0,5% ~ 1,5% ≤ 2,5%

FSC (¹) - ≥ 245 270 ≤ 295
Teor de CaO % ≥ 36,0% ≤ 37,5% -
Teor de MgO % - ≥ 16,0% ≤ 18%
Teor de SiO2 % ≥ 1,0% ≤ 1,8% -
Teor de CaO % - ≥ 51% ≤ 53%
Teor de MgO % ≥ 1,0% ≤ 3,3% -
Teor de SiO2 % ≥ 1,0 % ≤ 1,65% -

Calcário 
Fundentes

Fundentes 
Dolomito

Fundentes 
Calcítico

Pilha Calcário 
Longitudinal 

Pilha de 
Calcário 
Circular

Calcário 
Cimento
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10.5.4. Relação estéril : minério 
Uma das grandes vantagens em realizar operações combinadas para a produção de 

calcários a serem utilizados tanto como fundentes quanto para a preparação do clinquer é a 

possibilidade de utilização de praticamente qualquer tipo de material, o que permitirá, desde que 

corretamente planejado, que não haja geração de excedente de material que possa ser 

considerado estéril nas operações da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Em outras palavras, a fração 

de solo indicada no sequenciamento de lavra (item 10.6) como “estéril” será aproveitada na 

composição da mistura crua para a fabricação de cimento. 

O planejamento foi elaborado no PAE (GEOMIL 2017) desta maneira, a fim de eliminar a 

geração de estéril nos próximos anos, bem como consumir, lenta e progressivamente, os estoques 

de material argiloso presentes na pilha de estéril. Desta forma, o planejamento de lavra utilizado 

como referência para este EIA considerou que a relação estéril minério será igual a “zero”.  
 

10.5.5. Geometria para Traçado do Pit da Cava 
A seguir apresentam-se os critérios considerados no traçado e operacionalização dos pits 

de lavra objeto deste EIA. Na Tabela 28 apresentam-se critérios geométricos de referência para 

os taludes em rocha. Vale lembrar que a cava se desenvolve totalmente sobre área de afloramento, 

não havendo previsão de taludes finais em solo. 

 
Tabela 28 - Geometria para o traçado de pit de lavra. Fonte: (GEOMIL 2017). 

 
 

 

10.5.6. Metas de Produção 
De acordo com os planos de produção da empresa, para o atendimento das metas de 

produção tanto da UPV (consumo de fundente) quanto da fábrica de cimento (consumo para 

clinquer), para os próximos anos serão necessárias as massas de calcários indicados na Tabela 

29. 

 

Parâmetro Unidade Valor

Ângulo de Face dos bancos de lavra Graus 85

Ângulo Pit Geral Graus 51

Largura da Berma Operacional m 10

Altura do Banco m 15

Largura Operacional das Praças m 50

Inclinação Rampas Graus 10%

Cota Mínima Base m 630
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Tabela 29 - Metas de Produção. Fonte: (GEOMIL 2017). 

 
 

Conforme indicado no PAE (GEOMIL 2017), a taxa média de geração de finos no 

beneficiamento dos fundentes é de 20% nos dolomitos e de 20% nos calcários calcíticos. Desta 

maneira, considerando esta taxa de geração de finos e que os finos de dolomitos são direcionados 

para o mercado da região e os finos de material calcítico são adicionadas à massa de calcário 

enviada para produção de clinquer, as metas de produção de minério ROM são as discriminadas 

na Tabela 30 abaixo. 

 
Tabela 30 – Massas de minério ROM necessárias para atendimento das metas de produção . Fonte: 

(GEOMIL 2017). 

 
 

 

10.5.7. Densidades e Umidades 
Para fins de dimensionamento e traçado dos avanços de lavra consideraram-se as 

densidades adotadas no Relatório de Reavaliação de Reservas da empresa, as quais são 

reproduzidas na Tabela 31, a seguir. 

 
Tabela 31 - Densidades adotadas no Planejamento de Lavra. Fonte: (GEOMIL, 2017). 

 

Finalidade de Uso Unid. Produtos Unid. Consumo anual
A Fundentes Calcítico t 1.320.000
B Fundentes Dolomítico t 680.000

A+B Total Fundentes t 2.000.000
Clinquer C Total Requerido Clinquer t 5.000.000

t 7.000.000

Fundentes

Total Requerido (A+B+C)

Finaldiade de Uso Unid. Produtos Unid. Consumo anual
A ROM p/ produção de Fundentes Calcítico t 1.650.000
B ROM p/ produção de Fundentes Dolomítico t 850.000

Clinquer C ROM p/ produção de Clinquer t 5.000.000
t 7.500.000

0,2*A Fração calcítico recuperada como finos (de A) t 330.000
0,2*B Fração dolomítico recuperada como finos (de B) t 170.000

t 500.000Total de Finos

Total Requerido (A+B+C)

Fundentes

Fundentes 

Código Litologia Densidade seca 
(t/m³) Umidade

CAL Calcário Calcítico 2,70 1%

CDO Calcário Dolomítico 2,80 1%

CBI Calcário Silicoso 2,70 1%

CSB Calcário Silicoso da Base 2,60 1%

DOL Dolomito 2,70 1%

INDEF Bloco não Carimbado 2,50 1%

ROM Run of Mine 2,70 1%

PROD Produto Britado 1,80 3%

UF Ultra fino baia 1,60 15%
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10.5.8. Regime Operacional  
Para fins de planejamento de lavra considerou-se o regime operacional descrito na Tabela 

32, a seguir. 

 
Tabela 32 – Regime de operação na lavra e desmonte de rochas no cenário de ampliação da Mina 

da Bocaina – CSN Arcos. Fontes: CSN e (GEOMIL 2017). 
Regime de Operação – Ampliação da Mina da Bocaina – CSN Arcos 

Regime de Operação 

Ref. Comparação dos cenários: Perfuração e 
desmonte de rochas Lavra 

A Número de turnos 02 03 

B Duração dos turnos 8 horas 8 horas 

C Intervalo de descanso de jornada 1 hora 1 hora 

D Horas programadas / dia 16 horas 24 horas 

E Trabalho aos sábados Sim Sim 

F Trabalho aos domingos Sim Sim 

G Dias/mês 30 30 

H Meses/ano 12 12 

I Feriados públicos 7 7 

J Dias perdidos 20 12 

K Dias perdidos por condições climáticas 10 7 

L Dias efetivos por ano (365 – I – J – K) 328 339 

M Horas programadas por ano (L x D) 5.248 h/ano 8.136 h/ano 

 

 

10.5.9. Cota de Fundo da Cava 
Atualmente as frentes de lavra estão posicionadas com cota mínima 670 m e praticamente 

não demandam operações de desaguamento, com o sump operando como um reservatório 

temporário da precipitação sobre o pit da cava, a qual é utilizada para fins de umidificação das 

pistas de rolamento na mineração, com eventual excedente bombeado para a barragem B2. 

Para as evoluções do pit no cenário de ampliação está sendo considerado o 

aprofundamento máximo do pit até a cota 630 m, não havendo restrições relativas à hidrogeologia 

da região (vide diagnóstico hidrogeológico no Volume 2). 

 

10.5.10. Topografia 
A base topográfica utilizada na modelagem do pit de lavra foi produzida a partir de três 

bases de dados, a saber: 
§ Levantamento de detalhe das frentes de lavra, realizado em 02 de março de 2017; 



 

Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação da Mina da Bocaina 
Volume 1: Caracterização do Empreendimento 

 

 Página 114 de 155 
 

§ Aerolevantamento realizado pela empresa Brazilian Rock Hounds através do método 

LDGDTM abrangendo uma área de 230,61 ha no entorno da jazida. Levantamento datado 

de abril de 2015, sendo utilizado principalmente na composição da topografia dos espaços 

preservados da jazida; 

§ Modelo digital ASTER, para complementação da topografia nos espaços não abrangidos 

pelos dois levantamentos informados.  
A  Figura 49 apresenta a imagem tridimensional da topografia adotada na construção do 

planejamento de lavra. A planta foi georreferenciada para o Datum SIRGAS 2000. 

 
Figura 49 - Vista tridimensional da topografia atual da Mina de Arcos da CSN. Fonte: (GEOMIL, 

2017). 
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10.6. Sequenciamento da Jazida 

Considerando as premissas adotadas de cenário de planejamento no PAE (GEOMIL 2017) 

e um horizonte futuro de 20 anos, foram traçados 02 pits de lavra no software Minesight, a saber: 
§  O pit otimizado suficiente para atender as demandas de ROM para os próximos 20 anos, 

ou seja, até 2040; 
§  O pit otimizado de lavra respeitando-se os limites de lavra atuais, o qual sinaliza o período 

possível de atender a demanda de produção antes da ampliação dos limites da cava, ou 

seja, antes de ocorrerem impactos ambientais irreversíveis em áreas de cavidades e em 

áreas de vegetação nativa. Além do evidente aspecto ambiental envolvido na seleção deste 

pit, a opção por traçar um pit limitado em áreas já antropizadas tem um forte componente 

de definição de cronograma ao possibilitar que se vislumbre o tempo disponível para a 

conclusão dos processos de aprovação ambiental da ampliação.  

De acordo com a equipe de planejamento de lavra, salvo melhor juízo, considerando o tipo 

de mineralização e sua relativa continuidade / homogeneidade, o traçado por exemplo de 

configurações de lavra anuais representaria excesso de detalhamento, e poderia mostrar-se algo 

irreal, uma vez que são naturais variações intraanuais de demanda. Isto não significa dizer que o 

planejamento interno da empresa não envolverá análises de curto prazo, realizando-se, de acordo 

com as efetivas movimentações e demandas, mudanças no planejamento de curto prazo.  

Para garantia de boas condições de estabilidade / segurança, o desenvolvimento das 

frentes de lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos será conduzido no sentido descendente, 

formando bancadas sucessivas, formando-se sempre cavas para o direcionamento das drenagens 

para seu interior e, consequentemente, boa proteção às coleções hídricas de entorno. 

Nos itens a seguir apresenta-se uma descrição dos dois sequenciamentos de lavra 

elaboradas para compor o EIA, bem como o pit máximo da mina, ao final. 

 

10.6.1. Pit de Lavra com Utilização da Cava Atual 
O primeiro pit de lavra foi modelado considerando a priorização do avanço sobre regiões já 

antropizadas, postergando impactos ambientais decorrentes do aumento do pit da cava em áreas 

com coberturas florestal. Conforme planejamento de lavra da empresa, o traçado dos pits concluiu 

que os espaços atualmente em uso são suficientes para a execução da lavra na escala proposta 

até 2021, considerando os volumes de calcário necessários para o atendimento da capacidade da 

fábrica. Esta restrição se dá unicamente pela indisponibilidade, a partir deste período, de dolomitos 

em quantidade suficiente para produção de fundentes dolomíticos. Para a produção de fundentes 

calcíticos e calcários para clinquer os espaços atualmente disponíveis seriam suficientes para 

suportar esta produção por mais tempo.  

A configuração futura para o Ano 2021 é apresentada na Figura 50 em uma visão 

tridimensional da configuração futura de pit máximo na Mina da Bocaina – CSN Arcos, e na Figura 

51 a vista em planta do pit de lavra 2021 sobre imagem de satélite. 
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Figura 50 - Configuração futura do pit de lavra 2021 da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  Fonte: (GEOMIL 2017) 

 

 
  

 
 

 

 
5-24 

PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO INTEGRADO - DNPM 004.213/1949 e 003.425/1960. 

        
 

Figura 5-5 ± Configuração Futura 2021 
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Figura 51 - Vista em planta da Configuração Futura 2021. Fonte: (GEOMIL, 2017). 
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10.6.2. Pit de Lavra Objeto do Licenciamento 
Para fins de planejamento considerou-se o traçado de pit de lavra com capacidade para 

suportar 20 anos de produção, estendendo-se, portanto, até 2040.  

Para o desenvolvimento do traçado do pit de lavra 2040 foram considerados todos os 

critérios de planejamento descritos no item 10.5 deste Volume do EIA. 

Conforme apresentado na Tabela 33, para esta geometria apurou-se um quantitativo de 

reservas lavráveis igual a 161,7 milhões de toneladas. Considerando a manutenção neste período 

da escala de produção de 7.500.000 t/ano, as reservas seriam suficientes para sustentar as 

operações de lavra por um período total de 21,5 anos. 

Ressalta-se que à medida que ocorre o desenvolvimento da lavra, é usual que sejam feitos 

ajustes no planejamento que podem levar a alterações nas reservas de minério calculadas. De 

qualquer forma, para fins de análise neste EIA, considerou-se o pit apresentado na Figura 52 em 

uma visão tridimensional de configuração e, na Figura 53, a vista em planta sobre imagem de 

satélite, como o pit de lavra objeto da análise neste EIA. 
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Tabela 33 – Cálculo das reservas para configuração futura de pit ano 2040 na Mina da Bocaina – 
CSN Arcos. Fonte: CSN. 

 

 

 

Litologia Recurso Toneladas
medido 113.906             

indicado -                     
inferido -                     

113.906             
medido 316.406             

indicado -                     
inferido -                     

316.406             
medido 288.438             

indicado -                     
inferido -                     

288.438             
medido 9.500.625          

indicado 54.844               
inferido -                     

9.555.469          
medido 3.762.500          

indicado 124.688             
inferido -                     

3.887.188          
medido 91.420.313        

indicado 476.719             
inferido -                     

91.897.031        
medido 8.842.031          

indicado 60.938               
inferido -                     

8.902.969          
medido 38.795.625        

indicado 46.406               
inferido -                     

38.842.031        
medido 2.718.672          

indicado 67.734               
inferido -                     

2.786.406          

medido 155.758.516      
indicado 831.328             
inferido -                     

156.589.844      

SO 2.401.563          
EST 2.748.438          

5.150.000          

161.739.844      

0,03                   

RESERVA CAVA A SER LICENCIADA - Janeiro de 2020
Poligonais ANM 004.213/1949 E 003.425/1960

TOTAL

TOTAL MINÉRIO + ESTÉRIL 

RELAÇÃO ESTÉRIL/MINÉRIO

Estéril 

Total  DOL
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Figura 52 - Configuração futura do pit de lavra 2040 da Mina da Bocaina – CSN Arcos.  Fonte: CSN. 
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Figura 53 - Vista em planta da Configuração Futura 2040 da cava da Mina da Bocaina – CSN Arcos. 

Fonte: CSN. 
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10.6.3. Configuração de Pit de Lavra Máximo (futuro) 
Para fins de cálculo da vida útil da Mina da Bocaina – CSN Arcos foi traçada a geometria 

máxima da configuração de lavra, considerando as restrições territoriais definidas pelos limites da 

RPPN da CSN e das poligonais de direito minério, fundamental para conhecimento das reservas 

e planejamento de longo prazo da companhia. 

Conforme apresentado na Tabela 34, para esta geometria apurou-se um quantitativo de 

reservas lavráveis igual a 365,3 milhões de toneladas. Considerando a manutenção neste período 

da escala de produção de 7.500.000 t/ano, as reservas seriam suficientes para sustentar as 

operações de lavra por um período total de 48 anos, sendo suficientes, portanto, para sustentar a 

produção até 2067. 

Ressalta-se que ao longo do desenvolvimento da lavra, no futuro as reservas poderão ser 

reavaliadas considerando alguns cenários, a saber: 
§ Aprofundar a mina além dos limites modelados;  
§ Alteração dos limites ou inclusão de outros direitos minerários ao conjunto ora disponível 

para lavra; 
§ Ajustes nas áreas de restrições ambientais. 

A Figura 54 apresenta uma visão tridimensional da configuração futura de pit máximo na 

Mina da Bocaina – CSN Arcos, e a Figura 55, a vista em planta do pit de lavra sobre imagem de 

satélite. 
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Tabela 34 – Cálculo das reservas para configuração futura de pit máximo na Mina da Bocaina – CSN 
Arcos. Fonte: CSN. 

 

 
 

Litologia Recurso Toneladas
medido 172.969             

indicado -                     
inferido -                     

172.969             
medido 312.188             

indicado -                     
inferido 12.656               

324.844             
medido 459.063             

indicado -                     
inferido 38.594               

497.656             
medido 14.096.953        

indicado 284.766             
inferido -                     

14.381.719        
medido 6.599.688          

indicado 223.125             
inferido -                     

6.822.813          
medido 178.898.203      

indicado 4.389.609          
inferido -                     

183.287.813      
medido 18.157.344        

indicado 617.500             
inferido -                     

18.774.844        
medido 114.912.422      

indicado 896.484             
inferido -                     

115.808.906      
medido 3.397.891          

indicado 312.422             
inferido -                     

3.710.313          

medido 337.006.719      
indicado 6.723.906          
inferido 51.250               

343.781.875      

SO 3.168.750          
EST 18.318.750        
ARG 70.313               
XIS 3.750                 

21.561.563        

365.343.438      

0,06                   

RESERVA CAVA MÁXIMA - Janeiro de 2020
Poligonais ANM 004.213/1949 E 003.425/1960

TOTAL
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(DCA) 
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 Dolomito Contaminado 
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Figura 54 - Configuração futura de pit máximo na Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: (GEOMIL, 2017). 
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Figura 55 - Vista em planta da futura de pit máximo na Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: 
(GEOMIL, 2017) 
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10.7. Descrição das Operações de Lavra com a Ampliação 

 

10.7.1. Contratação, mobilização e capacitação de mão-de-obra 
Conforme apresentado no item 10.2 deste volume do EIA e na Tabela 26, o contingente de 

pessoal atuando na Mina da Bocaina – CSN Arcos com a ampliação passará dos atuais 117 

funcionários para 251 funcionários, entre próprios e terceiros. 

A região possui um setor de mineração bastante desenvolvido e, portanto, será dada 

prioridade para contratação de mão-de-obra local, preferencialmente de pessoal capacitado para 

as funções demandadas (principalmente operadores de máquinas e motoristas). 

Todas as pessoas contratadas pela CSN passam por um processo de integração onde são 

capacitadas quanto às normas de Segurança, Meio Ambiente e operacionais aplicáveis na Mina 

da Bocaina. Também são previstas capacitações específicas para o desempenho de cada função 

da mineração. A CSN possui organizado um padrão com os requisitos de capacitação para cada 

uma das funções, e os futuros contratados para atuação na Mina da Bocaina serão capacitados 

conforme tal padrão.  

 

10.7.2. Preparação e abertura de novas frentes de lavra 
A preparação e abertura de novas áreas para a lavra serão realizadas conforme avanço de 

lavra previsto no sequenciamento de lavra apresentado.  

Novas áreas são preparadas por meio da remoção da cobertura vegetal, seja ela somente 

gramíneas ou uma cobertura florestal.  

O trabalho inicia-se pela marcação topográfica em campo dos limites previstos para 

intervenção, onde necessário, para o devido balizamento dos operadores que irão realizar as 

operações de abertura das novas frentes.  

Nos casos em que as novas frentes incidem sobre formações florestais, a supressão da 

vegetação será feita com a utilização de motosserras. Onde pertinente, serão adotadas medidas 

preliminares de aproveitamento do banco de germoplasma (aproveitamento da serapilheira 

resgate de plântulas, epífitas e sementes) e a supressão será acompanhada por uma equipe de 

salvamento e reintrodução da fauna.  

Onde houver rendimento lenhoso, a madeira extraída será empilhada e receberá 

destinação visando seu aproveitamento econômico, sempre em obediência aos trâmites 

estabelecidos na respectiva autorização de supressão e demais regulamentos aplicáveis. Em 

primeira análise, a CSN informa que o material lenhoso passível de geração de madeira de serraria 

será utilizado para forração de andaimes utilizados pela equipe de manutenção industrial. 

Informações detalhadas sobre as compensações referentes à supressão de vegetação 

foram apresentadas no PUP – Plano de Utilização Pretendida e no Projeto Técnico de 

Compensação Florestal do empreendimento. 

As Figuras 56, 57 e 58 apresentam detalhes das atividades descritas. 
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Figura 56 – Exemplo de madeira proveniente da supressão de vegetação devidamente empilhada 
para cubagem. Fonte: Arquivos Signus Vitae. 

 
 

Figura 57 – Trabalhos de resgate da flora e mudas produzidas a partir do resgate em rustificação 
pré-plantio na área de viveiro. Fonte: Arquivos Signus Vitae. 
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Figura 58 – Exemplo de trabalhos de salvamento e reintrodução da fauna realizados concomitante 
ao trabalho da vegetação. Fonte: Arquivos Signus Vitae. 

 
 

 

10.7.3. Decapeamento e carregamento do material de cobertura (solo) 
A operação de decapeamento do solo ocorrerá nas áreas dos novos avanços de lavra. 

Conforme apresentado no sequenciamento da jazida (item 10.6 deste Volume, e Tabela 

33), a quantidade de capeamento / argila presente na área da Mina Bocaina é pequena e será 

totalmente absorvida na produção de argical para a fabricação de cimento. 

Os equipamentos de carga e transporte utilizados nessa operação são os mesmos da 

mineração que atuam nas frentes de lavra de calcário, sendo disponibilizados para esta finalidade 

havendo necessidade. Os dados da frota prevista na ampliação são apresentados no item 10.7.6.1 

deste Volume do EIA. 

 

10.7.4. Transporte e utilização de solo 
O material estéril retirado das frentes onde há capeamento constitui-se de solo argiloso 

que, conforme planejamento de lavra, será utilizado na composição do argical de fabricação de 

cimento. Este material pode ser transportado e alimentado ao britador primário da linha da fábrica 

de clinquer, uma vez que o material deve sempre conter blocos e rochas calcárias que 

necessitarão passar pela britagem antes de seguirem para as pilhas de produto final.  

Nos casos específicos, onde há um capeamento espesso contendo só argila, o material 

pode ser levado para o depósito de argila (Figura 59). 

 


