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Descomissionamento é a eliminação de fatores 
prejudiciais ao meio ambiente e à saúde de seres 
vivos. São trabalhos de desativação da infraestrutura e 
serviços associados à produção e de desmobilização 
da mão de obra do empreendimento minerário



DESATIVAÇÃO: 

Preparação para o encerramento das atividades realizadas num 

local. Neste contexto está inserido o descomissionamento ou 

eliminação de fatores prejudiciais ao meio ambiente e à saúde de 

seres vivos. Após o descomissionamento, o sítio está pronto para ter 

suas atividades interrompidas definitivamente

FECHAMENTO: 

Etapa final do ciclo de vida do empreendimento. Significa o 
encerramento das atividades  desempenhadas durante a 
operação com a  finalização das ações de desativação. A partir 
daí o local pode ser utilizado para outros fins. 



Fechamento é explicitado como um aspecto da atividade mineral ( artigo 5º)

 Plano de Fechamento de Mina é de apresentação obrigatória, junto com o PAE, com
requisitos próprios e forma especifica de cumprimento

 O fechamento da mina pode incluir, dentre outros aspectos:

I - a recuperação ambiental da área degradada;

II - a desmobilização das instalações e dos equipamentos que componham a 
infraestrutura do empreendimento;

III - a aptidão e o propósito para o uso futuro da área; e

IV - o monitoramento e o acompanhamento dos sistemas de disposição de 
rejeitos e estéreis, da estabilidade geotécnica das áreas mineradas e das 
áreas de servidão, do comportamento do aquífero e da drenagem das 
águas.

 O Minerador passa a ser obrigado a executar e concluir adequadamente, após o 

término das operações e antes da extinção do título, o plano de fechamento de mina

Decreto 9.406/2018 – Regulamento do Código de Mineração



 Define mina paralisada, mina abandonada, 

PRAD, PAFEM, descomissionamento, fechamento, 

suspensão, recuperação, uso futuro.

 Relatório de Paralisação de Atividade Minerária

 Casos de apresentação de PRAD

 Casos de apresentação de PAFEM

 Declaração de Recuperação Ambiental

Deliberação Normativa COPAM 220 de 21 de março de 2018



DESCOMISSIONAMENTO DE 

BARRAGENS



 Lei  12.334/2010 
 Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais.

 Artigo 18 :

“A barragem que não atender aos requisitos 
de segurança nos termos da legislação 
pertinente deverá ser recuperada ou 
desativada pelo seu empreendedor, que 
deverá comunicar ao órgão fiscalizador as 
providências adotadas.”



RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAM nº 2.765, de 30 de

janeiro de 2019.

Determina a descaracterização de todas as barragens de

contenção de rejeitos, alteadas pelo método a montante,

provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas

Gerais e dá outras providências.



RESOLUÇÃO Nº 4, DE 15 DE FEVEREIRO 

DE 2019 DA ANM

Estabelece medidas regulatórias 

cautelares objetivando assegurar a 

estabilidade de barragens de mineração, 

notadamente aquelas construídas ou 

alteadas pelo método denominado "a 

montante" ou por método declarado 

como desconhecido.



PARADIGMA DA MINERAÇÃO NO SÉCULO 

XXI

COLAPSO DAS BARRAGENS

 RISCO, PÂNICO 

ALTERNATIVA ECONÔMICA

 DEPENDÊNCIA 

FINANCEIRA DAS CIDADES 

MINERADORAS

 GESTÃO DA CFEM

 FALTA DE 

DIVERSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA



Itabira



São Gonçalo do Rio Abaixo



CONGONHAS



CONCEIÇÃO DO 

MATO DENTRO



ALTERNATIVAS PARA APROVEITAMENTO DE REJEITOS



Barreiras para o aproveitamento 

de rejeitos de mineração de ferro

- A escala de geração de resíduos de mineração é muito superior a 

demanda.

- Carga tributária

- Distância entre os mercados produtores e os consumidores

- Limitações na aplicação dos produtos com utilização de resíduos.

- Armazenamento e estocagem.

- Falta de mecanismos de apoio ao reaproveitamento de resíduos.



Tecnologias para a eliminação 

de barragens
 Empilhamento drenado

 Através da utilização de um filtro, retira-se a maior quantidade de água possível. É 
gerada uma torta, que pode ser manuseada e acondicionada em pilhas a céu 

aberto 



Razões econômicas: queda no preço das commodities ou altos custos de produção;

 Razões geológicas: decréscimo no teor do corpo de minério;

 Razões técnicas: condições geotécnicas adversas ou falhas mecânicas;

 Acidentes ambientais ou questões de segurança;

 Mudanças políticas;

 Pressão social, ONGs; movimentos sociais, entidades internacionais;

 Fechamento de indústrias ou de mercados da cadeia produtiva;

 Exaustão das reservas.

Por que as minas fecham ou paralisam ?

FECHAMENTO DE MINA



É possível conceber a mineração como atividade 
sustentável ?



Planejar o fechamento permite tornar efetiva a ideia 
de sustentabilidade na atividade mineral.

Regulamentação do uso da CFEM

Minerar com utilização da técnica de fechamento
progressivo.

Conceber a mineração a partir do fechamento. “Mining for
closure”



EXEMPLOS DE USO FUTURO



EXEMPLOS DE USO FUTURO



EXEMPLOS DE USO FUTURO



EXEMPLOS DE USO FUTURO
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