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Figura 59 – Depósito de argila da fábrica de cimento (Linha 2).

10.7.5.

Perfuração de Rocha e Desmonte com Explosivos

A atividade de perfuração de rocha e desmonte com explosivos continuará sendo realizada
nos mesmos moldes que vem sendo realizada atualmente, conforme descrito no item 9.6.3 deste
Volume do EIA.

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. Todos os
parâmetros adotados no plano de fogo foram apresentados no item 9.6.3.1 deste Volume do EIA.
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.

Dimensionamento dos desmontes
Em decorrência do incremento na produção de calcário haverá um acréscimo na
quantidade de furos necessários, bem como de desmontes a serem realizados, proporcional ao
aumento da produção (de 6,0 para 7,5 Mtpa).
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Conforme dados da Tabela 35, considerando a atividade de mineração à plena carga, estão
previstos para serem realizados 306 desmontes de rocha por ano, sendo 233 fogos principais,
cada um disponibilizando em torno de 27.350 t para a produção, e outros 73 desenvolvidos com
os equipamentos secundários de perfuração, com capacidade de desmonte de 15.313 t de rocha.
Tabela 35 – Características do Plano de Fogo da Mina da Bocaina – CSN Arcos e quantitativos
previstos para a ampliação. Fonte: adaptado de (GEOMIL 2017).
Parâmetro

Valor

Unidade

Parâmetro geométricos do fogo
Altura do banco

m

15,0

Afastamento

m

2,5

Espaçamento

m

6,0

Sub-furação
Inclinação do furo
Profundidade dos furos

m

0,75

graus

0°

m

15,75

Perfil de Carregamento
m

9,8

-

ANFO a granel

kg

63,2

m

3,0

-

Emulsão encartuhada, com 1,15 g/cm³

kg

28,0

Carga por furo

kg

91,2

Consumo específico

kg/t

0,150

m

3,00

Carga de coluna

Carga de fundo

Tampão

Esquema de Desmonte
Número de linhas por fogo

Linhas

3

Número de furos por linha

Furos

15

Número de furos por fogo

Furos

45

Kg

91,2

Carga por espera

Esquema de Desmonte
Massa desmontada por furo
Massa desmontada por desmonte
Percentual sobre o total de desmontes
Volume anual a ser desmontado
Número de desmontes por ano

t/furo

607,7

t/desm.

27.346,5

%

85%

t

6.375.000

desm./ano

233

Dimensionamento dos Equipamentos de Perfuração
Conforme descrito no item 9.6.3, a empresa atualmente utiliza como equipamentos
principais 2 perfuratrizes hidráulicas com diâmetro de 4”, modelo ROC D7, e de forma secundária,
em situações de indisponibilidade das perfuratrizes principais, por questões de acesso ou outras
situações complementares utilizam-se perfuratrizes pneumáticas, modelo PWH-5000, capazes de
realizarem furos com diâmetro de 3”.
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Conforme mostram os dados da Tabela 36, para o atendimento da necessidade de
produção em plena carga com a ampliação (de 6,0 para 7,5 Mtpa) a unidade passará a utilizar nos
processos de perfuração 3 perfuratrizes hidráulica modelo ROC D7 (ou similar).
Tabela 36 – Dimensionamento dos equipamentos de perfuração necessários na Mina da Bocaina –
CSN Arcos para o atendimento da necessidade da ampliação. Fonte: (GEOMIL 2017).
Parâmetro

Unidade

Valor

Velocidade de penetração instantânea
Tempo de perfuração (15,75 m)

m/h
min

25,0

Tempos de trocas de haste, posicionamento,
limpeza do furo

min

9

Outros tempos e esperas

min

Tempo total do ciclo

min

12
59

Tempo de ciclo
38

Cálculo da necessidade de equipamentos
Volume anual a ser desmontado

t

7.500.000

t/furo

607,7

furos/ano

12.342

m

194.380

m/h

16

h/ano

12.150

Índice de disponibilidade do equipamento

%

75%

Número de equipamentos necessários

nr.

2,30

Número efetivo de equiptos. necessários

nr.

3

Massa desmontada por furo
Número total de furos
Perfuração total
Capacidade horária de furação
Demanda horária dos equipamentos

10.7.6.

Carregamento e transporte do calcário

O modelo da operação de carregamento e transporte do calcário proveniente das frentes
de lavra continuará sendo similar ao praticado atualmente na Mina da Bocaina, conforme descrito
nos itens 9.6.4 e 9.6.5 deste Volume do EIA.
Em suma, o calcário é carregado por escavadeira hidráulica ou carregadeira em caminhões
basculantes que realizam o transporte do minério ROM até as praças de alimentação dos
britadores primários, onde o calcário é basculado diretamente na boca do britador ou depositado
na praça de alimentação do mesmo, em pilha pulmão localizada em área próxima ao ponto de
alimentação.
As operações de transporte na Mina da Bocaina também compreendem a movimentação
do estéril, no caso, utilizado na produção de argical para a fabricação de clinquer, e o transporte
dos finos de minérios recuperado nas baias.
Conforme descrito no item 9.6.4, operam na mina os seguintes equipamentos auxiliares:
§

Motoniveladora;

§

Caminhão comboio;
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§

Caminhões pipa;

§

Retroescavadeira;

§

Veículos leves.
Com o aumento da produção de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa há o incremento proporcional das

atividades, ou seja, de modo geral pode-se afirmar que o aumento no nível de atividade de
carregamento e transporte, e atividades de apoio, será de 25% em relação ao já licenciado.
A seguir apresentam-se informações acerca da frota de equipamentos prevista no cenário
futuro de ampliação da produção na Mina da Bocaina – CSN Arcos.

Dimensionamento da Frota de Equipamentos de Carga e Transporte
De acordo com o Plano de Aproveitamento Econômico da Mina da Bocaina – CSN Arcos
(GEOMIL 2017), cerca de 90% da movimentação de carga do minério ROM desmontado será
realizada por carregadeiras, em função de sua maior produtividade neste tipo de serviço, enquanto
cerca de 10% dos materiais serão carregados por escavadeiras. Optou-se por utilizar-se
escavadeiras para maior flexibilidade na operação, bem como para realização de desmonte
secundário, utilizando- se rompedor hidráulico.
Assim como no caso das perfuratrizes, o dimensionamento das carregadeiras foi realizado
considerando conjuntos de maior e menor porte, denominados principais e auxiliares. A opção por
dimensionar desta maneira é reduzir os custos de capital relacionados a equipamentos
sobressalentes, utilizados na indisponibilidade mecânica dos equipamentos principais.
Como

carregadeiras

principais

selecionou-se

como

equipamento

de

referência

carregadeiras do porte da Caterpillar 990, com caçamba de 8,4 m3, as mesmas atualmente
utilizadas pela CSN em suas operações. Esses equipamentos serão responsáveis pelo
carregamento do calcário com destino às britagens, alimentando os caminhões Cat775G.
Como

carregadeiras

auxiliares

selecionou-se

como

equipamento

de

referência

carregadeiras do porte da Caterpillar 988, com caçamba de 4,5 m3, as mesmas atualmente
utilizadas pela CSN em suas operações. Esses equipamentos serão responsáveis pelo
carregamento do calcário com destino a britagem, alimentando os caminhões Iveco 8 x 4.
A utilização de escavadeiras nesta jazida, apesar de pouco representativa (cerca de 10%
da movimentação), ocorrerá em ampla gama de serviços de escavação e carregamento,
movimentação de materiais e para acoplagem do rompedor hidráulico para o desmonte secundário
das pedras grandes. De acordo com o Plano de Aproveitamento Econômico da Mina da BocainaCSN Arcos (GEOMIL 2017), optou- se manter no dimensionamento equipamento de porte
semelhante aquele atualmente utilizado pela CSN, modelo Komatsu PC350, a qual será
responsável pelas seguintes atividades:
§

Remoção do solo de cobertura e de parte dos calcários desmontados com explosivos.

§

Na utilização de rompedor para redução de tamanho de matacões.
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Quanto aos caminhões utilizados no transporte do minério ROM e estéril (que também será
aproveitado na fabricação do cimento), conforme descrito no item 9.6.4, as atividades realizadas
pela frota incluem:
§

Transporte do minério até a britagem, com descarregamento do material diretamente na
moega (principal modal de transporte interno da mina);

§

Transporte do estéril até o britador, ou pilha do gênero;

§

Transporte dos materiais retirados da baia de desaguamento de ultrafinos até pilha de
estocagem temporária.
O planejamento de frota apresentado no PAE da Mina da Bocaina – CSN Arcos (GEOMIL

2017) considera a utilização, quando for atingida a escala plena de produção, exclusivamente de
caminhões fora de estrada modelo Caterpillar 775, com capacidade para transportar 60 t.
Atualmente são utilizados conjuntos de caminhões 775 e caminhões rodoviários adaptados,
8 x 4, com capacidade para transportar 34 t. Ressalta-se que a velocidade para ocorrer essa
transição será definida considerando a operacionalidade e a economicidade do empreendimento.
Para a finalidade de análise no presente EIA considerou-se esse cenário futuro com os
caminhões Caterpillar 775 fazendo a movimentação do minério ROM da Mina da Bocaina – CSN
Arcos, e o transporte dos materiais retirados das baias como atual, com caminhões rodoviários,
modelo de referência Iveco 6 x4, com capacidade para transportar 25 t.
Tabela 37 – Frota de equipamentos para a operação atual e em plena capacidade da Mina da
Bocaina – CSN Arcos. Fonte: CSN.
Quantidade
Quantidade Expansão
Equipamentos
Modelo
Atual
7,5 Mtpa
Perfuratriz
Carregadeiras principais
Carregadeiras
Carregadeiras
Escavadeira
Retroescavadeira
Motoniveladora
Caminhão comboio
Carro pipa
Caminhão 8x4
Caminhão fora de estrada
Veículos leves

10.7.7.

Atlas Copco T325 e T40
Caterpillar 990
Caterpillar 980H
Caterpillar 950G
Caterpillar 390, Komatsu PC350 ou
Liebherr 944
CAT 416D
CAT 140H
Mercedes Benz Axor 3131
VW Contelation 31-330
Iveco Tracker 420
Caterpillar 775
Diversos

02
03
03
01

03
04
-

02

01

01
01
01
01
03
02
04

01
01
01
01
07
04

Atividades de Apoio à Lavra

Além das atividades de lavra e beneficiamento do calcário propriamente dito, a operação
da Mina Bocaina inclui também as atividades de apoio à lavra. Essas atividades incluem:
§

Manutenção de equipamentos (lavra e das UTMs);
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§

Abastecimento da frota;

§

Conservação e abertura de acessos;

§

Conservação e manutenção de sistemas de drenagem e condições de estabilidade de
taludes;

§

Atividades administrativas (escritório, portaria, refeitório e vestiário).
A seguir são descritas as atividades de apoio à lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos.

Manutenção de equipamentos (lavra e UTMs)
A manutenção da frota será feita na oficina da mineração existente, conforme descrito no
item 9.10.4 deste Volume do EIA.
De acordo com a CSN, não há previsão de alterações nas infraestruturas de manutenção
em decorrência da ampliação da produção de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa.

Posto de abastecimento
O posto de abastecimento da Mina da Bocaina – CSN Arcos já encontra-se devidamente
instalado e licenciado (vide item 9.10.6 deste Volume do EIA), não havendo previsão de mudança
nas suas características em decorrência da produção de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa.
Para abastecimento dos veículos pesados na mina, a empresa seguirá utilizando caminhão
comboio, dotado de dispositivos de segurança operacional e ambiental.

Conservação e abertura de acessos
A operação de conservação e abertura dos acessos se dá por meio da correção de
irregularidades no pavimento, aplicação de cobertura de base (brita) e umidificação das vias. Essas
operações serão realizadas com os equipamentos de apoio à lavra, tais como motoniveladora e
caminhão-pipa.
A conservação e reparo dos acessos internos da mineração é feita conforme programação,
elaborada com base no planejamento das frentes de lavra e indicação do estado de conservação
das vias.
Já a atividade de umidificação das vias é feita concomitantemente com a lavra, sendo de
especial valia para a mitigação das emissões de poeiras fugitivas decorrentes do trânsito pesado
de veículos em vias não pavimentadas. Destaca-se o fato de que a empresa utiliza polímeros
próprios para esse fim nos carros-pipa, de forma a aumentar a eficiência da operação de
umidificação.
Como já citado anteriormente, o aumento na produção da mina de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa
resulta na maior movimentação de materiais pela lavra; contudo, a substituição da frota por 100%
veículos fora-de-estrada uma atenuação no número de viagens.
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Conservação e manutenção dos sistemas de drenagem e condições de
estabilidade de taludes
A Mina da Bocaina possui características favoráveis para a drenagem, visto tratar-se de
uma mina totalmente seca que opera acima do nível do aquífero subterrâneo. Se por um lado essa
condição é favorável, por outro a presença e proximidade com áreas cársticas aumenta a
necessidade de proteção das zonas de recarga quanto ao aporte de poluentes – no caso da
mineração, notadamente óleos e graxas.
Como descrito no item 9.4 deste Volume do EIA, as águas incidentes sobre a cava são
acumuladas no sump da cava, e usualmente são utilizadas para a umidificação das vias internas
da mina (vide item 9.9.2), com eventuais excedentes sendo bombeados para a barragem B2
(Green Lake). Essa condição permanecerá com a ampliação, sem alteração no modelo da
operação.
Há que se ressaltar que, por se tratar de um ambiente extremamente fraturado, boa parte
das águas incidentes sobre a cava percolarão naturalmente pelas fraturas, a exemplo do que
ocorre atualmente.
Quanto às condições de estabilidade, o maior desafio da Mina Bocaina diz respeito aos
trechos de afloramento calcário onde há concentração de diáclases. Nestes contextos, deve-se
redobrar a atenção na movimentação de máquinas e na proteção contra eventuais blocos soltos.
Esse controle se dá ao longo da operação normal de desenvolvimento da lavra.
A empresa também instala, utilizando do material desmontado, leiras de proteção ao longo
de todos os acessos internos da mineração, de maneira a prover segurança no tocante a eventuais
escapes dos veículos da pista rodante. Essa operação também já se encontra consagrada na Mina
da Bocaina – CSN Arcos e permanecerá no mesmo formato com a ampliação.
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10.8. Descrição da Operações de Beneficiamento com a Ampliação

10.8.1.

Escala de Produção Programada

De acordo com os planos de produção da empresa, as metas de produção para os
próximos anos é de 7,50 milhões de toneladas de calcários, distribuído conforme consta na Tabela
38, a seguir.
Tabela 38 – Escala de produção requerida para o atendimento das necessidades de calcário para
fundentes e para a produção de clinquer a partir da Mina da Bocaina – CSN Arcos. Fonte: CSN.
Produtos

10.8.2.

Unidade

Produção

Fundentes Calcítico

t

2.116.399

Fundentes Dolomítico

t

1.060.492

Total Requerido de Fundentes

t

3.176.891

Finos Dolomito Mercado

t

187.146

Calcário pré-homo Forno 1

t

1.134.028

Calcário pré-homo Forno 2

t

3.001.936

Total Requerido Cimento

t

4.135.964

Total Requerido

t

7.500.001

UTM de Produção de Fundentes

Como descrito anteriormente no item 9.7.1 deste Volume do EIA, a UTM de produção de
fundentes para envio à UPV em Volta Redonda – RJ tem capacidade para o processamento de
600 t/h de minério ROM, o que representa uma capacidade operacional anual de aproximadamente
5,0 milhões de toneladas por ano. Considerando que a previsão é de processamento anual, a
plena carga, de cerca de 3,4 milhões de toneladas nesta planta (vide Tabela 38), calcula-se uma
utilização da ordem de 85% da capacidade nominal da unidade. Portanto, a UTM atualmente
licenciada já possui plena capacidade de atender aos volumes objeto da análise neste EIA, não
sendo prevista nenhuma alteração nesta unidade de beneficiamento, bem como no regime de
operação, em 3 turnos, 7 dias por semana.

10.8.3.

UTM de Produção de Calcário para Clinquer e Cimento

Conforme descrição apresentada no item 9.7.2 deste volume do EIA, a UTM de produção
de calcário para clinquer e cimento possui uma capacidade de produção horária de 1.600 t/h, o
que corresponde a mais de 10 milhões de toneladas por ano. Conforme apresentado na Tabela
38, a produção a plena carga nesta UTM será de 5 milhões de toneladas por ano, o que
corresponde a uma utilização da ordem de 50% da capacidade nominal da unidade. Portanto, essa
UTM atualmente licenciada já possui plena capacidade de atender aos volumes objeto da análise
neste EIA, não sendo prevista nenhuma alteração nesta unidade de beneficiamento, além do
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incremento no número de horas de operação da planta em cerca de 20% em relação às horas de
uso atuais.

10.9. Pilha de Estéril
Conforme informado pela CSN e destacado nos itens 9.5 e 10.5.4, em função das amplas
exposições de calcário e do pequeno capeamento existente sobre áreas de expansão, este
material de cobertura, argiloso, poderá e deverá ser utilizado na produção de clinquer, prevendose, inclusive, atividades de reaproveitamento dos estéreis atualmente existentes, de forma lenta e
programada.
Desta forma, não haverá necessidade de incremento das pilhas atualmente existentes,
prevendo-se inclusive que, até 2036 (cenário de planejamento do PAE), a pilha de estéril esteja
completamente retomada.
Entretanto, em algumas situações e momentos específicos, a taxa de geração de estéreis
poderá não ser compatível com as capacidades de adição destes “estéreis” no calcário para
fabricação de cimento, os quais deverão permanecer armazenados, temporariamente, nas
imediações do pátio de britagem, local atualmente ocupado pelo estéril da mina.
Havendo a eventual necessidade de utilização da pilha, o PAE da Mina da Bocaina CSN
Arcos (GEOMIL 2017) indica que os seguintes cuidados deverão ser adotados:
§

Deverão ser formadas com lançamento dos estéreis pelo método ascendente, em camadas
de espessura máxima de 5 metros, durante períodos de estiagem. Durante períodos
chuvosos, quando os acessos estarão em piores condições de tráfego, será admitido o
lançamento de estéreis de cima para baixo (em ponta de aterro), segundo camadas de
espessura máxima de 5 metros e taludes provisórios, a serem conformados por
retaludamento, para adquirir inclinações correspondentes às 1,5 H / 1 V;

§

O sistema de drenagem deverá sempre acompanhar a disposição, garantindo sempre boas
condições de fluxo e inexistência de processos erosivos superficiais;

§

A construção da pilha deverá acompanhar o acesso lateral existente, garantindo
acessibilidade a suas bermas.
Destaca-se que, conforme informado pela empresa, que a CSN não tem nenhuma intenção

de utilização plena da pilha, muito pelo contrário, a intenção é, de forma lenta, reduzir o volume
das pilhas atualmente existentes, sendo utilizada apenas para estoques temporários.

Procedimentos operacionais para lavra da pilha de estéril
O PAE da Mina da Bocaina – CSN Arcos (GEOMIL 2017) recomenda a escavação
segmentada (paulatina) no sentido de montante (cotas mais elevadas) para jusante (pé da pilha).
A escavação deve ser iniciada a partir das cotas mais elevadas, com avanços sucessivos de no
máximo 5,0 metros de profundidade e em camadas contínuas ao longo de toda a pilha existente.
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Busca-se, desta maneira, que o descarregamento ocorra de forma lenta e integral ao longo de
toda pilha.
A inclinação máxima dos taludes individuais a serem formados durante a escavação deverá
ser 1V:1H. Os ângulos gerais de escavação deverão seguir os ângulos máximos da pilha, de 22º.
Os platôs formados a partir das camadas removidas de estéril deverão possuir um caimento
mínimo que permita escoar a água de chuva para fora da pilha, direcionando-as para dentro da
cava, de forma a evitar o carreamento de sedimentos para o córrego Santo Antônio. Não poderão
haver formações de bacias escavadas no interior das escavações, evitando acúmulos de água
sobre estrutura em aterro.
Procedimentos de retomada deverão ser continuamente acompanhados por profissional
técnico com atribuição para este fim, verificando a presença de indícios de riscos, tais como trincas,
abatimentos, aparecimento de surgências anômalas, entre outros, paralisando os serviços de
aproveitamento de estéril caso haja qualquer insegurança à operação.
É oportuno destacar tratar-se de pilha de pequena dimensão, formada por material seco, o
que evidentemente reduz substancialmente riscos associados a esta estrutura.

10.10. Barragens
Não há previsão de alterações nas condições operacionais e características das barragens
B2 e B3 em consequência da ampliação objeto de análise neste EIA.

10.11. Infraestrutura de apoio
As estruturas existentes abaixo relacionadas não sofrerão nenhum tipo de alteração física
em decorrência da ampliação da produção da Mina da Bocaina – CSN Arcos de 6 Mtpa para 7,5
Mtpa:
§

Portaria;

§

Refeitório;

§

Prédio administrativo / escritório;

§

Oficina de manutenção automotiva e industrial, incluindo o lavador de veículos e máquinas
/ peças;

§

Posto de abastecimento da mineração;

§

Estação de tratamento de efluentes.
Obviamente, em decorrência do aumento da produção haverá um incremento proporcional

no nível de atividades realizadas em cada uma das infraestruturas de apoio.
Com relação ao aumento do quadro de funcionários, 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 (referentes a operação de mina) para
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251 funcionários, entre próprios e terceiros. Segundo a empresa, as infraestruturas físicas podem
assimilar tal incremento sem necessidade de alterações.

10.12. Suprimento de Energia e Água
10.12.1.

Energia

Para a ampliação pretendida o consumo atual de energia, de cerca de 12.000.000 kWh/ano
será elevado para algo da ordem de 27.000.000 kwh/ano. Para o atendimento desta demanda a
empresa continuará contando com fornecimento da CEMIG, ajustando as demandas contratadas
àquelas previstas.
Não há previsão de obras ou modificações na subestação de energia elétrica ou na sala
elétrica que fornecem a energia utilizada na mineração em consequência da ampliação da
capacidade produtiva de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa.

10.12.2.

Fornecimento de Água

Conforme descrito nos itens 9.3 e 9.9.2, 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 e bombeada para a Estação de
Tratamento de Água (ETA), onde recebe tratamento por cloração e é distribuída, por
bombeamento, como água potável para toda unidade.
A água industrial, por sua vez, é captada na Barragem B2 (Green Lake) e 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 onde é reutilizada no sistema.
De acordo com os dados fornecidos pela empresa e apresentados na Tabela 39, os
consumos calculados para a ampliação estão abrangidos pelos volumes já outorgados.
Tabela 39 – 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
Consumo de Água
Fonte de suprimento de água

Unidade

Vazões
outorgadas*

Consumo
Com a
Atual
Ampliação

Consumo humano
mín. = 1.595
(cisternas 1 e 2, outorgas 1208028/2019 e
m3/mês
máx. = 1.705
1.375
2.826
(p/
cada
cisterna)
1208031/2019)
Consumo Industrial
mín. = 57.420
m3/mês
41.925
59.400
máx. = 61.380
(outorga 1208027/2019)
* mín = vazão outorgada para o mês de fevereiro; máx = vazão outorgada para meses de 31 dias.
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10.13. Medidas de Controle Ambiental
Foram descritas no item 9.12 deste Volume do EIA, as principais medidas de controle
ambiental realizadas pela empresa com parte da Gestão Ambiental da Mina da Bocaina – CSN
Arcos. As medidas incluem uma série de monitoramentos ambientais (vibrações, ar, ruído, água,
efluentes, nível d’água em piezômetros, cavidades, fauna, etc.), ações operacionais de controle
dos impactos (umidificação das vias e filtros da UTM, tratamento de efluentes, Modelo de
Atenuação da vibração do desmonte de rochas, etc.) e de preservação de ambientes naturais
(RPPN CSN, Reserva Legal).
Obviamente, todo esse conjunto de ações deverá ser levado em conta no desenho da
Gestão Ambiental do empreendimento no cenário de ampliação. Tais medidas serão reavaliadas
tomando como base a Avaliação e Prognóstico dos Impactos Ambientais do Empreendimento,
apresentada no Volume 3 deste EIA. O conjunto de medidas de mitigação e controle dos impactos
será organizado em programas ambientais, também descritos no Volume 3 do EIA, e em maiores
detalhes no Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento.
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10.14. Cronograma da Ampliação
O cronograma da Figura 60 reflete as atividades previstas para o desenvolvimento da
ampliação da Mina da Bocaina - CSN Arcos.
Figura 60 – Cronograma de desenvolvimento das atividades de ampliação da Mina da Bocaina –
CSN Arcos.

Cronograma de Atividades - Ampliação da Mina da Bocaina
Atividades

Anos de Execução
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S

A
B
C

Obtenção da Licença Ambiental
Contratação e mobilização de mão-deobra
Abertura de novas frentes de lavra

C.1

Contratação empresa de supressão

C.2

Resgate da flora

C.3

Supressão da vegetação

C.4

Remoção do material lenhoso

C.5

Remoção da serapilheira

C.6

Decapeamento / remoção de estéril

D

Desenvolvimento das frentes de lavra

D.1

Perfuração e desmonte de rocha

D.2

Carregamento e transporte minério ROM

D.3

Britagem e classificação do calcário

E

Atividades de apoios

E.1

Conservação de estradas e drenagens

E.2

Deságue da cava

E.3

Captação e uso de água nas UTMs e apoio

E.4

Manutenção de veículos e equipamentos

E.5

Atividades ADM e outras de apoio

Uma vez obtidas as devidas licenças ambientais, a CSN elaborará o escopo para
contratação da empresa que efetuará a supressão da vegetação nas áreas de avanço. Os
trabalhos nessas áreas terão início com o resgate da flora (banco de germoplasma), seguido das
intervenções na vegetação propriamente ditas – supressão, seguida de destoca e remoção da
camada de solo orgânico, com reaproveitamento sempre que possível.
De acordo com a expectativa da empresa, a limpeza das áreas (supressão até destoca e
remoção do solo orgânico) ocorrerá num período de 12 meses, contados da emissão da licença.
O decapeamento – remoção do material argiloso para o depósito de estéril – ocorrerá num
período único, com equipa contratada à parte, durante um ciclo de 6 meses, segundo a CSN, no
qual serão movimentados 2,58 Mt de estéril.
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À medida que for sendo concluída as atividades de remoção do estéril, as frentes de lavra
vão sendo liberadas para os primeiros trabalhos de perfuração e desmonte. Nesse período inicial,
de formação de bancadas, os rendimentos dos fogos serão bastante heterogêneos, em
decorrência da heterogeneidade da área de contato solo-rocha. Conforme forem sendo formadas
as bancadas e praças de trabalho, o trabalho irá ganhando mais uniformidade.
Por fim, vale lembrar que a abertura de novos avanços se dará concomitante com as
operações já em curso na Mina da Bocaina - CSN Arcos, ou seja, todas as atividades de lavra,
beneficiamento e também de apoio terão continuidade normalmente durante as fases de abertura
de novas frentes de lavra.

11.

Plano de Fechamento da Mina

Conforme descrito no item 10.6 deste volume do EI, e mais especificamente no item 10.6.3,
a configuração de pit de lavra máximo, ao final da vida útil da mina, se dará numa etapa posterior
ao objeto de análise neste EIA/RIMA, ou seja, de acordo com a projeção de reservas da mineração,
há a possibilidade de novos processos futuros de ampliação da cava da Mina da Bocaina – CSN
Arcos. Desta forma, não há que se falar, neste momento, em Plano de Fechamento da Mina.
A DN COPAM 127/2008 estabelece, em seu Artigo 5º, que “com antecedência mínima de
dois anos do fechamento da mina, o empreendedor deverá protocolizar na unidade do órgão
ambiental responsável pelo licenciamento do empreendimento o Plano Ambiental de Fechamento
de Mina – PAFEM, […]”, o que notadamente não é o caso da Mina da Bocaina – CSN Arcos.
No entanto, o Artigo 3º desse mesmo regulamento prevê o seguinte:
“Art. 3º O fechamento da mina deve ser planejado desde a concepção do empreendimento,
tendo como objetivos primordiais:
I - garantir que após o fechamento da mina os impactos ambientais, sociais e econômicos
sejam mitigados;
II - manter a área após o fechamento da mina em condições seguras e estáveis, com a
aplicação das melhores técnicas de controle e monitoramento;
III - proporcionar à área impactada pela atividade minerária um uso futuro que respeite os
aspectos socioambientais e econômicos da área de influência do empreendimento”
Nesse sentido, o PAE da Mina da Bocaina – CSN Arcos (GEOMIL 2017) apresenta uma
descrição do planejamento básico do Plano de Fechamento da mina ora em análise. De acordo
com este plano conceitual, a proposta de uso futuro prevê a destinação ao futuro uso apenas como
recuperação ambiental / florestal.
A cava de lavra, uma vez considerada exaurida deverá ser revegetada. Não há previsão
de pilha de estéril que, ao final da vida útil da jazida, tenha que ser incluída nos processos de
recuperação; e com relação às infraestruturas civis e equipamentos, a previsão é a seguinte:
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§

As construções civis executadas para atender a infraestrutura básica da mina, os
equipamentos fixos, os equipamentos móveis, estradas, acessos, linhas de transmissão,
TCLD, etc., deverão ser desativadas ao final das operações.

§

Para os equipamentos fixos e móveis prevê-se a comercialização ou utilização nas
operações de outra mina.

§

As obras de infraestrutura, com os ajustes e melhorias necessários, poderão servir para
outros fins para as comunidades de entorno. Aquelas obras de infraestrutura que não
apresentarem possibilidade de uso futuro deverão ser removidas e o local descontaminado,
recuperado e vegetado.
Com relação ao corpo de funcionários que atua / atuará na Mina da Bocaina – CSN Arcos,

há que se destacar que o empreendimento da CSN é uma relevante fonte de emprego e renda
para a região, com papel preponderante na atividade econômica local.
No planejamento para fechamento da mina, com relação aos empregados deve-se ter por
objetivo a recolocação em outro emprego ou relocação dentro da mesma empresa, sendo essa
operação gerenciada por um programa específico criado com esta finalidade.
Tais informações, muito embora aplicáveis a um horizonte de tempo bastante superior ao
objeto do licenciamento ora em análise, são relevantes para a composição do cenário da hipótese
da não-execução do empreendimento, item 12.3 deste Volume do EIA.

12. Pontos de Atendimento à Resolução CONAMA 01/1986
A Resolução CONAMA 01/1986, que versa sobre as definições, as responsabilidades, os
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu
Artigo 5º as seguintes diretrizes para o Estudo de Impacto Ambiental:
“Artigo 5o - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá as
seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as
com a hipótese de não execução do projeto;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área
de influência do projeto, e sua compatibilidade.”
Assim, para atendimento de tais diretrizes, a seguir são apresentados os programas colocalizados, a análise de alternativas locacionais, e a confrontação destas com a hipótese de não
execução do projeto.
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12.1. Planos e Programas Co-localizados
São poucos os planos e programas governamentais que possuem relação com a área do
projeto. Destacam-se aqui os seguintes:
§

Plano de Manejo da Estação Ecológica de Corumbá: a Mina da Bocaina – CSN Arcos
está inserida no contexto da zona de amortecimento definida no âmbito do Plano de Manejo
da Estação Ecológica de Corumbá (EECO) aprovado na 64ª Reunião Ordinária da Câmara
Temática de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB, realizada no dia 5 de
fevereiro de 2016. Isso implica na necessidade de obtenção de anuência do IEF-MG e
também na compatibilização das atividades de lavra com os objetivos da Unidade de
Conservação. Ressalta-se que a CSN já realiza uma série de ações na EECO, e a
avaliação de impactos sobre a UC é objeto de documento específico a ser analisado pelas
autoridades ambientais competentes. Ressalta-se que não há restrição no Plano de Manejo
para a atividade de lavra a ser realizada na porção da Zona de Amortecimento onde se
insere a Mina da Bocaina – CSN Arcos.

§

Adequações e melhorias no trecho da rodovia MG170 entre a fábrica e a sede urbana
de Arcos: A rodovia MG170 liga a área da CSN aos municípios de Arcos e Pains. A
empresa mantém contatos constantes com o DER-MG a fim de discutir possíveis melhorias
no trecho de acesso ao município de Arcos e também no trevo de entrada para a Mina da
Bocaina. Ressalta-se que o tráfego da mineração é todo interno, envolvendo externamente
somente o transporte de funcionários e de insumos utilizados nas atividades de lavra.
A análise desses dois aspectos é apresentada na Avaliação de Impactos Ambientais do

empreendimento, Volume 3 deste EIA.

12.2. Alternativas Locacionais
Considerando o rigor locacional intrínseco à atividade de mineração, e o fato de que se
trata de uma mineração já em atividade por mais de 60 anos, estabelecida e em plena atividade,
com toda a infraestrutura de beneficiamento e atividades de apoio já instaladas e sem previsão de
modificações, sem previsão de nova pilha de estéril, não há que se falar em análise de alternativas
locacionais no presente caso.

12.3. Hipótese da não execução do projeto:
Conforme citado anteriormente, a Resolução CONAMA 01/1986 em seu Artigo 5o, inciso I,
determina que as alternativas sejam confrontadas com a hipótese de não execução do projeto.
Como citado no item 12.2, as particularidades do objeto de análise neste EIA (ampliação da Mina
da Bocaina – CSN Arcos) resumem a alternativa do projeto de ampliação àquela descrita no item
10 deste Volume do EIA. Cabe, portanto, confrontá-la com a hipótese de não execução do
empreendimento.
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A hipótese de não execução do projeto significa a manutenção das condições atuais na
área, ou seja, a continuidade da atividade de mineração até a exaustão das reservas disponíveis
pelo licenciamento atual. Conforme apresentado no item 10.6.1 deste Volume do EIA, o pit final
possibilitará o abastecimento tanto da demanda por fundentes quanto para a fabricação de cimento
até 2021, quando se exaure o calcário dolomítico disponível para o suprimento da UPV, localização
em Volta Redonda - RJ; após esta data, a Mina da Bocaina teria condições somente de manter o
abastecimento da fábrica de cimento localizada no mesmo complexo, por mais alguns anos,
chegando finalmente à exaustão da sua reserva licenciada.
Nesta condição, é possível considerar dois cenários para análise:
§

A empresa optar por outras fontes de calcário (explotação de outros jazimentos, próprios
ou de terceiros) a fim de garantir o abastecimento de seus processos industriais em Arcos
– MG e Volta Redonda – RJ; ou

§

A desmobilização completa do negócio em Arcos – MG e o abastecimento da Usina
Presidente Vargas em Volta Redonda – RJ utilizando-se de calcário de terceiros.
A seguir apresenta-se a análise de tais cenários.

12.3.1.

Cenário 1: Substituição do Calcário da Mina da Bocaina por Calcários

Oriundos de Outros Jazimentos
Neste cenário, o fechamento da Mina da Bocaina – CSN Arcos significaria a paralisação /
encerramento da atividade de lavra nas poligonais ANM 004213/1949 e 003425/1960.
Desta forma, a CSN poderia optar por trazer minério ROM de outras minerações da região
e beneficiá-los nas UTMs da unidade, ou adquirir os calcários de terceiros já nos padrões de
qualidade e granulometria desejados para a aplicação em seus empreendimentos (UPV e fábrica
de cimento).
Do ponto de vista econômico, indubitavelmente tal prática encareceria sobremaneira a
operação, não só pelo fato da planta já possuir uma operação estabelecida e com custo controlado,
como também pelo aumento na distância de transporte do calcário.
Do ponto de vista técnico, também é pouco provável que a CSN consiga, junto às
mineradoras da região, o suprimento de calcário com os padrões e controles de qualidade que a
empresa demanda. Mesmo que a explotação fosse feita pela CSN em outro direito minerário,
haveria a questão da distância que afetaria severamente esta hipótese de operação.
A alternativa também se parece pouco atraente do ponto de vista ambiental, uma vez que
os impactos seriam meramente transferidos do site da Mina da Bocaina, onde já ocorre a
mineração há mais de 60 anos, para outra (s) localidades (s). Além da dispersão dos impactos da
atividade de lavra para outras áreas, haveria o incômodo do intenso tráfego de veículos com o
minério ROM para abastecer a unidade da CSN.
Pelas razões expostas acima, este é um cenário pouco atraente tanto do ponto de vista
técnico, quanto econômico e ambiental.
Página 152 de 155

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

12.3.2.

Cenário 2: Desmobilização Completa da Unidade da CSN em Arcos

A desmobilização completa da unidade da CSN em Arcos resultaria na ativação do Plano
de Fechamento da Mina, considerando o planejamento conceitual descrito no item 11 deste
Volume do EIA. Isto significaria que a área seria revegetada, as instalações e equipamentos
desmobilizados / transferidos para outras localidades, e a equipe também desmobilizada com parte
do pessoal podendo ser aproveitado para outro empreendimento da empresa.
Há que se ressaltar, inicialmente, o desastroso impacto econômico que tal cenário teria na
economia do município de Arcos, e mais particularmente no corpo de funcionários da empresa.
Além disso, para a própria companhia seria um enorme impacto, uma vez que ainda levará
anos, décadas, para se obter o devido retorno econômico sobre o investimento feito na última
década na fábrica de cimento.
Somente pelo fator econômico, conforme descrito acima, esse cenário é pouco plausível.
Não há o que se discutir sob o ponto de vista técnico, uma vez que a desmobilização
completa resultaria na paralisação da atividade produtiva no site da CSN no município de Arcos –
MG. É certo, contudo, que tal ocorrência teria um efeito prático que as demandas de produtos hoje
atendidas com os produtos oriundos da Mina da Bocaina e fábrica de cimento passariam a ser
atendidos por outros produtores, de outras cidades ou regiões, ou seja, outras empresas / unidades
passariam a prover os produtos que os mercados demandam.
Do ponto de vista ambiental, essa mudança para outras unidades significa uma
transferência dos impactos da origem conhecida para outras origens, e não a sua eliminação por
completo. Essa condição é usualmente conhecida pelo termo em inglês “outsourcing pollution”
quando, por exemplo, países desenvolvidos eliminam indústrias do setor de base (p. ex. siderurgia,
cimento) para redução de suas emissões e poluição, porém importam os bens produzidos por
essas indústrias, na verdade contribuindo para a transferência do problema ambiental para outra
localidade.
Um cenário de desmobilização da unidade da CSN em Arcos – MG, do ponto de vista
ambiental, significaria na prática um exemplo de “outsourcing pollution”, visto que não estamos
tratando de um novo empreendimento, um projeto greenfield, mas sim da interrupção da
continuidade de um complexo mínero-industrial em franca operação e produção.

12.3.3.

Conclusões Acerca da Análise da Hipótese de Não-Execução

A atividade objeto da análise neste EIA/RIMA refere-se ao incremento da produção de sua
mina de 6,0 Mtpa para 7,5 Mtpa utilizando-se das mesmas estruturas e equipamentos de
beneficiamento do minério ROM, e com um acréscimo de área de 15 ha em relação ao pit da cava
atual, necessário para a liberação de reservas de calcário que suprirão as demandas das CSN por
um período de 20 anos.
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Os cenários analisados a partir da hipótese de não-execução do empreendimento são, na
verdade, piores tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e ambiental, dada a necessidade
de substituir uma atividade já consolidada por outras, o que gera uma série de incertezas e,
possivelmente, outros impactos ambientais que poderiam ser evitados.
Não resta dúvidas, portanto, que do ponto de vista geral, faz mais sentido a continuidade
das operações de lavra na Mina da Bocaina – CSN Arcos que a sua substituição parcial ou total
por outras atividades. Resta agora – e é o principal objetivo deste EIA/RIMA – analisar
pormenorizadamente as atividades planejadas e seus impactos, a fim de identificar eventuais
condições legais intransponíveis, que significariam pela inviabilidade ambiental da ampliação, ou
impactos ambientais potenciais que deverão ser mitigados por meio da adoção das medidas de
mitigação e controle necessárias. É esta a análise realizada e apresentada nos demais Volumes
deste EIA/RIMA.
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