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RESUMO 

 

Nos últimos anos as atividades minerarias tem ganhado uma crescente atenção da 
sociedade, dos governos e empresas pelo fato dos impactos ambientais e rastros 
negativos que essas atividades tem deixado. No passado, e muitas vezes no momento 
presente, algumas empresas não seguiam nenhuma norma nos seus processos, 
como de extração, beneficiamento, e quando empreendimento minerário chegava à 
exaustão, simplesmente descomissionavam e abandonavam a mina. E este trabalho 
aborda de forma generalizada as boas práticas que envolvem os processos no Plano 
de Fechamento de minas, conceituando-o, e exemplificando suas etapas, que 
atendem a NRM 20° (Norma Regulamentadora da Mineração), dentre outras normas 
ambientais, que visam reduzir e evitar possíveis impactos ambientais, após a 
desativação das atividades minerarias, garantindo assim o correto encerramento e 
monitoramento, devolvendo assim a área utilizada recuperada para a sociedade. 
 
 

Palavras-chave: Fechamento de Minas; Plano de fechamento de mina; Fechamento 

de mina prematuro; Fechamento de mina programado; Legislação;  
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ABSTRACT 

 
In recent years mining activities have gained the attention of society, governments and 
companies because the investments have been denied and tracked. In the past, there 
are often no gifts, some companies do not meet any of the standards in their 
processes, such as extraction, benefit, and when they are in a state of service they 
become exhausted, they simply decommission and abandon a mine. And this is a 
general training course as the good practices that involve the processes in the Mothers 
Closure Plan, conceptualizing it, and exemplifying its stages, which extend to NRM 20° 
(Regulatory Norm of Mining), among other environmental norms , which aim at 
Implanting and turning off environmental activities, after the disactivation of mining 
activities, thus ensuring closure and monitoring, as well as the area used to recover 
the company. 
 
 

 

Key-words: Mine Closure; Mine closure plan; Preliminary mine closure; Scheduled 
mine closure; Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração mineral é uma importante área para a economia brasileira, visto 

que representa 3% do Produto Interno Bruto nacional (PIB) e apresenta um elevado 

número de empregabilidade, cerca de 100 mil pessoas ligadas diretamente. 

Entretanto é uma atividade que requer fiscalização efetiva no que tange a segurança, 

seja no âmbito socioeconômico ou ambiental, principalmente na fase final para o 

fechamento de uma mina.  

Devido ao fato de ser uma atividade complexa, visto que é uma importante fatia 

da economia, mas também está diretamente ligada a possíveis problemas 

socioambientais, o assunto está em constantes discussões entre governos, 

comunidades e empresas, portanto, o fechamento de mina têm sido objeto de estudo 

e regulamentação de governos de países mineradores, incluindo o Brasil.  

Nos séculos anteriores, com o esgotamento de uma reserva minerária as obras 

se encerravam e a mina era fechada e muitas vezes abandonada. Isso então se 

compreendia como fechamento de mina. Ainda hoje mesmo com todas as exigências, 

existem países que mantém essa prática. Depois de incontáveis acidentes ambientais 

causados pelo extrativismo em todo mundo, a importância de um correto plano de 

fechamento de uma mina, tem sido cada vez mais abordado em estudo e analises, 

seja devido a danos ambientais, impactos negativos na economia ou na sociedade.  

Assim, com os holofotes sobre as empresas mineradoras e com a necessidade 

dessas de serem, além de sustentáveis, rentáveis e competitivas, seus gestores estão 

sendo cada vez mais desafiados a prepararem de forma competente o fechamento de 

suas minas (PIMENTA, 2012). Amadurece assim o sentimento de que o processo de 

fechamento de uma mina não é simplesmente o encerramento das atividades, o 

descomissionamento e a recuperação da área degradada, mas deve ser levado em 

consideração questões de sustentabilidade, impactos ambientais, socioeconômicos, 

impacto nos trabalhadores e suas famílias, comunidades e a economia local. Entende-

se que não é o fim quando se chega ao fim. 

O fechamento de uma mina enquadra-se no projeto minerário, como a fase de 

encerramento das operações, tendo como objetivo colocar em prática as ações que 

foram determinadas no início do planejamento da abertura da mina, que se conclui 

com o monitoramento, o desmonte das instalações e dos equipamentos, a 

implantação de segurança e estabilidade da área , plano de recuperação, dentre 
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outros. O plano de fechamento de uma mina, é um assunto que tem sido muito 

discutido e visibilizado nos últimos tempos, tanto pela comunidade, como também 

pelos órgãos reguladores. Por ser a última etapa a ser concluída no projeto minerário, 

não se torna indispensável, como a abertura de uma mina se resulta de longos 

períodos de estudos geológicos, ensaios laboratoriais, atendimento de vários 

requisitos, assim, a mesma atenção e investimento em estudos deverá ser dado no 

planejamento do fechamento de uma mina. Por esse motivo é fundamental se 

aprofundar no plano de fechamento, para se atender adequadamente as demandas 

legais, ambientais e socias. Quando a empresa cumpri com essas demandas, e 

apresentando resultados consistentes, é facilitado a obtenção de autorizações, 

licenças sociais e governamentais. 

Atualmente estão abertas várias discussões a respeito do plano de fechamento 

de uma mina, ligados a legislação e sustentabilidade, por esse motivo se levanta a 

questão, quais os procedimentos devem ser seguidos para um correto encerramento 

de uma mina? Será descrito nesse trabalho os conjuntos de procedimentos e boas 

práticas associadas ao encerramento das atividades minerárias, bem como os 

principais tipos de fechamento e as etapas que integram o processo, o conteúdo de 

um plano de fechamento e a classificação as demandas exigidas, assim como 

licenciamentos sociais, ambientais e governamentais e autorizações, como as 

responsabilidades do minerador. 

A metodologia usada nesse trabalho será a de revisão da literatura, será 

desenvolvida baseada em projetos já concluídos. Serão utilizados como referenciais 

livros, artigos científicos e outros trabalhos de conclusão de curso disponíveis, de 

autores como Camelo, Pimenta e Sanchez ligados à área, com data de publicação 

entre o período de 2000 a 2017. 
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2. PLANEJANDO O FECHAMENTO DE MINA 

 

Questões complexas como o plano de fechamento de uma mina, necessitam 

de um estudo e planejamento aprofundado, pois para se obter resultados favoráveis 

e se precaver de problemas ambientas, é imprescindível um bom planejamento 

estratégico.  

Visto que o fechamento de uma mina está ligado não somente a empresa 

responsável pelo plano, mas também com a sustentabilidade de uma sociedade, há a 

necessidade de se entender o conceito dessa palavra, para que se faça o 

desenvolvimento eficiente do Plano de Fechamento. 

Ferrari (1982, apud VIEIRA, 2001) diz que Planejamento é um “método de 

aplicação, contínuo e permanente, destinado a resolver racionalmente os problemas 

que afetam uma sociedade situada em determinado espaço, em determinada época, 

através de uma previsão ordenada capaz de antecipar suas consequências”. 

Drucker (1962, apud VIEIRA, 2001) resume o conceito onde “o planejamento 

não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões 

presentes”.            

O início do planejamento do fechamento é uma das etapas que necessitam de 

muita atenção, por isso deve estar presente juntamente com o projeto da mina. 

De acordo com ICMM (2008): 

 

Planejar o fechamento de uma mina sob muitos aspectos, é tão 
complexo quanto o processo de viabilidade de um projeto que resulta 
na implantação de uma operação. O horizonte do planejamento é 
mensurado em décadas, e os planejadores devem lidar com 
parâmetros sociais, econômicos e ambientais que tendem a mudar de 
uma geração para outra. 
 

O planejamento para fechamento é a princípio conceitual e, gradualmente, se 

torna mais aprofundado. 

 A Figura 1 apresenta uma imagem referente ao planejamento para o 

fechamento de uma mina. 
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Figura 1: Planejamento para o fechamento 

 
Fonte: ICMM (2008) 

 

Com a compreensão do conceito de planejamento, pode-se seguir para 

entender as etapas do fechamento. O fechamento de uma mina é definido como o 

momento, depois do término da etapa de produção, onde é definido o encerramento 

das operações e a desativação da mina.  

2.1  FECHAMENTO DE MINA PROGRAMADO 

O fechamento de uma mina pode ocorrer de duas maneiras diferentes: de uma 

forma programada e ou prematura. Segundo Pimenta (2012): O fechamento 

programado é aquele que ocorre de forma preparada e planejada, com um Plano de 

Fechamento bem definido, onde suas atividades e etapas são identificadas, bem 

como suas durações e sequências. O fechamento programado é previsível e se dá 

normalmente com a exaustão da mina. Contrariamente a esse, o fechamento 

prematuro ou repentino acontece devido a razões distintas da exaustão da mina, de 

forma inesperada e indesejada, muitas vezes sem qualquer tipo de planejamento. 
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Como passo principal de todo planejamento, deve-se conhecer e entender 

quais são as atividades e fases do processo do fechamento de uma mina, como no 

fechamento programado no qual são muitas as atividades e habitualmente incluem o 

seguinte, segundo Pimenta (2012): 

 

• Demolição e remoção das infraestruturas; 

• Remodelamento e remanejamento da geografia minerada; 

• Finalização dos processos de reabilitação e remediação; 

• Monitoramento e medição do desempenho das atividades de 

fechamento em face dos padrões e critérios estabelecidos; 

• Inspeções, consultas e emissão de relatórios aos envolvidos; 

• Aprovação contínua da comunidade e governo. 

 

Essas atividades são realizadas e divididas em quatro etapas: 

 

• “Shut-Down” (Desligamento)  

• Descomissionamento  

• Recuperação  

• Pós-encerramento 

 

a) “Shut-Down” (Desligamento) 

Consiste na etapa onde toda a produção foi encerrada e a maioria da força de 

trabalho é gradualmente desmobilizada. Um pequeno número de empregados é 

mantido para o fechamento definitivo dos equipamentos. (PIMENTA, 2012) 

Antes dessa etapa é de responsabilidade da empresa mineradora informar aos 

envolvidos sobre o desligamento, incluindo os governos em vários níveis, a mídia e 

outras partes interessadas. 

 

b) Descomissionamento 

Conjunto de operações necessárias para a perfeita garantia da desativação da 

mina, visando devolver o local para outros usos para a comunidade. (DNPM, 2009) 

Essa etapa inclui:  

• Drenagem de fluidos hidráulicos e óleos de equipamentos; 

• Drenagem das tubulações; 
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• Remoção e recuperação de partes de equipamentos que sejam 

vendáveis; 

• Limpeza e recuperação de prédios;  

• Recuperação de materiais de depósitos e armazéns, ferramentas e 

materiais que ainda possam ser consumidos; 

• Disposição apropriada do rejeito. 

 

c) Recuperação  

É a etapa que consiste no processo de restauração de todo o solo danificado 

e/ou impactado para o mais próximo da sua condição inicial antes da exploração 

como, a restauração da camada mais superficial do solo e o plantio de vegetação 

nativa. (PIMENTA, 2012) 

 

d) Pós-encerramento 

Segundo Pimenta (2012) nessa etapa a empresa “deve ser obrigada, sob a 

condição de licença de operação, a recuperar toda a área afetada e monitorar todas 

as atividades de recuperação”, pois mesmo após o fechamento da mina, as atividades 

ambientais continuam por muito tempo, então é importante que esse tempo de 

recuperação seja bem estimado e os resultados obtidos, uma vez que com a saída da 

empresa os prejuízos futuros ficam à cargo do governo e da comunidade. 

2.2  FECHAMENTO DE MINA PREMATURO 

No ponto de vista de Sánchez (2013) “o fechamento prematuro deve ser 

entendido como aquele que ocorre antes da data prevista no Plano de Fechamento”. 

Em uma situação ideal, o encerramento da mina ocorre quando todos os recursos 

minerais são exauridos. Porém em uma situação real, existem muitas razões para o 

encerramento prematuro das operações, como a variação do teor e volume, 

complicações geotécnicas e qualidade do material extraído. Ou seja, para Pimenta 

(2012), o fechamento prematuro se dá por razões distintas da exaustão de reservas. 

Assim como mostra a figura 2 a seguir, algumas razões para o fechamento prematuro 

de uma mina. 
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Figura 2: Principais causas do fechamento prematuro 

 

Fonte: Sánchez (2013) pág.45 

 

Finalmente, segundo Sánchez “o fechamento prematuro é muito frequente na 

mineração, e os motivos que conduzem a esta situação são diversos e nem todos 

estão sob controle ou influência da empresa”, mas é necessário que a empresa esteja 

preparada para a eventualidade do fechamento prematuro e suas consequências. 
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3. O PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 

 

Segundo Pimenta (2012), “o plano para o fechamento de mina consiste na 

proposta traçada e planejada pela empresa mineradora para o fechamento e 

recuperação da área minerada, ao fim das atividades de mineração”. 

No ponto de vista de Sánchez (2013) “é um documento que consolida e 

sintetiza a estratégia e a visão da empresa face ao fechamento de uma mina, 

apresentando, uma descrição detalhada das medidas ou programas a serem 

implementados”. 

Diante do apelo pelo desenvolvimento sustentável, além da proposta de 

fechamento e recuperação das áreas degradadas, o Plano de Fechamento, inclui o 

planejamento do monitoramento de atividades, nova proposta socioeconômica para a 

comunidade local, a proposta de uso sustentável da área utilizada, e a colaboração 

dessas comunidades e autoridades locais na definição dessas propostas.   

 

A sustentabilidade deverá ser almejada já na fase de projeto, ainda 
nas propostas de Engenharia, onde as questões pertinentes ao 
fechamento já deveriam ser consideradas no “design” das instalações, 
estradas, etc. Essa consideração consiste no que se chama 
“planejamento para o fechamento”. Engenheiros de Minas e Geólogos 
geralmente tem a maior influência no planejamento da mina e seu 
“design”. Eles devem entender e levar em conta as questões 
pertinentes ao fechamento e integrar os elementos econômicos, 
sociais e ambientais no processo de decisão do “design”. Estes 
também devem ser informados sobre as expectativas da comunidade 
em relação ao uso do “site” (sítio) pós fechamento, uma vez que essas 
podem impactar em diversas situações de projeto, como por exemplo, 
na locação de estradas de acesso. Com essa mentalidade, o processo 
de encerramento de uma mina certamente será facilitado e seus 
impactos minimizados.  
(PIMENTA, 2012) 

 

Em relação a implementação do plano de fechamento, foi definido que mesmo 

com a imprevisão do fechamento de uma mina, o Plano deve ser iniciado ainda no 

momento de pedido se liberação de lavra. 

Finalmente para Sánchez (2013): 

 

Muitas mudanças ocorrem ao longo do período de operação de uma 
mina. De um lado, ocorrem mudanças internas, como alterações do 
plano de lavra, caracterização de novas reservas, desenvolvimento de 
novos processos tecnológicos, trocas de gerência ou de controle 
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acionário, acidentes. Por outro lado, também no ambiente externo 
ocorrem mudanças. Oscilam os preços do minério, muda a legislação, 
alteram-se as expectativas da comunidade. A revisão e atualização do 
Plano de Fechamento deve, naturalmente, refletir as principais 
mudanças, mas não basta atualizar o Plano, é preciso manter ativo um 
sistema que alerte para as necessidades de atualização ou revisão. 

 

 

3.1 ESCOPO PARA O PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 

 

No ponto de vista de Pimenta (2012), “não existe ainda em nenhuma legislação, 

por mais consciente ambientalmente que seja o país minerador, um “check list” 

(listagem) completo de todos os itens que devam fazer parte do escopo do Plano de 

Fechamento de Mina”. Ainda segundo Pimenta (2012), “o que existem são listagens 

de itens mínimos exigidos em algumas legislações e listagem de itens de boa prática 

desenvolvida por órgãos financeiros, programas de desenvolvimento sustentável ou 

autores competentes”. 

O avanço de um Plano de Fechamento deve levar em conta as exigências 

legais e as propriedades ambientais, econômicas e sociais da operação. E de acordo 

com Pimenta (2012) os objetivos seguintes devem ser seguidos: 

• Proteger a saúde e segurança ambiental e pública através de práticas de 

fechamento seguras e responsáveis;  

• Reduzir ou eliminar efeitos ambientais após o encerramento das operações;    

• Estabelecer condições consistentes com objetivos finais de uso do solo 

previamente determinados;  

• Reduzir a necessidade de monitoramento e manutenção em longo prazo 

estabelecendo estabilidade física e química das áreas danificadas ou perturbadas. 

Segundo Sanchez (2013) existem alguns componentes básicos de um plano 

de fechamento, conforme detalhado na figura 3. 
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Figura 3: Componentes básicos de um plano de fechamento 

 

Fonte: Sánchez (2013) pág.198 

 

Em seguida, contém itens mais detalhados dessas listagens, o escopo típico 

que um Plano de Fechamento deve conter, segundo Pimenta (2012): 

 

• Introdução e descrição do projeto  

o Ocupação do solo  

• Objetivos do fechamento  

• “Baseline” (linha de base) dos dados ambientais  

• Obrigações legais  

o  Regulamentos e estatutos chaves  

o  Autoridades responsáveis  

o  Instrumentos regulatórios  

• Envolvimento dos “stakeholders”(envolvidos)  

o  Identificação dos “stakeholders” (envolvidos)  

o Consulta e conferências com a comunidade  
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• Análise de risco  

o Legados existentes  

o  Riscos futuros  

o  Análise de custos-benefícios  

• Critérios de fechamento  

• Custos de fechamento  

o  Provisões  

o  Garantias  

• Plano de ação do fechamento  

o  Recursos humanos e responsabilidades  

o  Reabilitação progressiva  

o  Descomissionamento 

o  Remediação  

o  Análise geotécnica  

o  Reconstituição do solo  

o  Revegetação  

o  Estética  

o  Saúde e segurança  

o  Manutenção e monitoramento pós-fechamento  

o  Vistoria de estruturas remanescentes e áreas contaminadas  

o  Documentação/ Relatórios/ Registros  

• Renúncia do bem e responsabilidades   
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4. A LEGISLAÇÃO PARA O FECHAMENTO DE MINA  

 

De acordo com Pimenta (2012) “para que sejam desenvolvidas e estabelecidas 

práticas sustentáveis na mineração é fundamental que se tenha um quadro legislativo 

claro, que estabeleça os parâmetros de exploração e fechamento da mina.” 

Para Camelo (2006): 

 

A preocupação com a questão do fechamento de minas só ganhou 
notoriedade a partir da década de 1980. Praticamente no mundo 
inteiro, a função dos Códigos de Minas até essa época era a de 
normatizar os vários regimes de exploração de recursos minerais, 
estabelecer os procedimentos administrativos, bem como os órgãos 
responsáveis pela atribuição de títulos minerários e competentes para 
a fiscalização, determinar direitos e deveres dos mineradores, etc. Não 
havia enfoque algum na questão da desativação de minas e no dever 
de recuperação das áreas degradadas. Toda a atenção era voltada 
para o aproveitamento mineral em si. 

 

A legislação deve elaborar políticas e estipular os padrões para as operações 

minerarias e para o fechamento da mina. As exigências legislativas apontam o 

procedimento de fechamento de mina, a realização dos empreendimentos nos “sites” 

(sítios), a liberação da responsabilidade da companhia mineradora pelo site, os 

direitos dos proprietários de terras e comunidades ao redor da mina.   

No ponto de vista de Pimenta (2012),” na inexistência ou ineficiência deste quadro 

legal, as mineradoras não têm como identificar suas obrigações, as organizações 

governamentais são levadas a atuações ineficientes e incertas e as comunidades 

desconhecem seus direitos e responsabilidades”. 

Pimenta (2012) continua seu pensamento dizendo: 

 

Da mesma forma, essa inexistência ou ineficiência pode levar a 
confusões administrativas entre governos de diferentes esferas, seja 
nacional, estadual ou municipal, uma vez que esses poderão 
desconhecer seus limites de autoridades e responsabilidades, fazendo 
com que fiquem incapazes de garantir o fechamento apropriado da 
mina, bem como executar o monitoramento adequado pós-
fechamento.  
 

A exemplo o Brasil, tem atualmente um quadro de leis, normas e 

regulamentações inconcluso, ineficiente ou até inexistente. 
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Segundo o “World Bank and International Finance Corporation” (2001), alguns 

itens são postos como fundamentais em um quadro legislativo, tais como: 

• O quadro legislativo deve esclarecer sobre questões relacionadas ao Plano 

de Fechamento como parte integrante de um processo de aprovação;  

• O quadro legislativo deve, em sua elaboração, incluir a discussão com os 

“stakeholders” (envolvidos), incluindo a comunidade local, a fim de garantir que sejam 

incorporadas todas as ideias e experiências dos envolvidos a respeito das 

preocupações dos mesmos;  

• O quadro legislativo deve especificar os procedimentos de fechamento, 

requerimentos e padrões ambientais, responsabilidades e autoridades institucionais, 

incluindo:  

o  Requerimentos e procedimentos que garantam que a discussão com a 

comunidade local seja efetiva e significante como parte da preparação e 

planejamento do fechamento de mina  

o Responsabilidades para monitoramento e gerenciamento em caso de 

ocorrência de passivo ambiental  

• O quadro legislativo deve requerer atualizações regulares do plano de 

fechamento através do ciclo de vida da mina;  

• Alocar responsabilidades para a provisão de recursos financeiros adequados 

para cobrir os custos com o fechamento da mina. 

Para Pimenta (2012): 
 

As melhores práticas para planejamento do fechamento de mina 
requerem o estabelecimento de um quadro legislativo que possibilite 
que o sucesso do fechamento possa ser medido e que propicie a 
proposta de um fechamento consistente. Deve ainda conter padrões e 
princípios, objetivos e critérios que formam a base para a análise dos 
planos de fechamentos e propostas de opções para fechamento, 
identificando inclusive os indicadores de desempenho. 

 
Porém ainda de acordo com Pimenta (2012) 

 
Na legislação ambiental federal não há uma regra geral que discipline 
e oriente a abrangência e o conteúdo mínimo de um Plano de 
Fechamento de Mina. O que existe são fragmentos da legislação que 
prevêem o Plano de Desativação e a Reabilitação de Áreas 
Degradadas, os quais por sua vez também não disciplinam os 
conteúdos mínimos e procedimentos de desativação.   

 
Em 18 de outubro de 2001, a primeira importante referência sobre fechamento 

de mina na legislação minerária brasileira sucedeu em meio a Portaria nº 237, editada 
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pelo Diretor Geral do DNPM, e alterada pela Portaria nº 12, de 22 de janeiro de 2002, 

que constituiu normas Reguladoras de Mineração, NRM, composta por 22 normas que 

informam os mais diversos aspectos da atividade mineral, incluindo o fechamento de 

mina.  

A NRM nº 20 estipula que do Plano de Fechamento de Mina - PFM - devem 

apresentar: 

  

a) “Relatório dos trabalhos efetuados; 

b) Caracterização das reservas remanescentes;  

c) Plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a 

infraestrutura do empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos 

mesmos;  

d) Atualização de todos os levantamentos topográficos da mina;  

e) Planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas 

impactadas recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, 

estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis;  

f) Programas de acompanhamento e monitoramento relativos a: 

I - Sistemas de disposição e de contenção;  

II - Taludes em geral;  

III - Comportamento do lençol freático;  

IV - Drenagem das águas.  

g) Plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com 

caracterização de parâmetros controladores;  

h) Plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de 

parâmetros controladores;  

i) Medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com 

barreiras os acessos às áreas perigosas;  

j) Definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do 

empreendimento levando em consideração os meios físico, biótico e antrópico;  

l) Aptidão e intenção de uso futuro da área;  

m) Conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos 

sobre a estabilidade, controle de erosões e drenagens;   

n) Relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a 

vida útil do empreendimento mineiro;  
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o) Cronograma físico e financeiro das atividades propostas.” 

 

Finalmente para Pimenta (2012):  

 

A NRM nº 21, também é regulamentada pela Portaria nº 237, mas 
apesar de ser um avanço na legislação brasileira, por contemplar a 
reabilitação das áreas mineradas e impactadas, ela “não faz referência 
à questão da responsabilidade e das garantias que o plano de 
fechamento será efetivamente executado; não apresenta as diretrizes 
para a elaboração do plano de fechamento; não estabelece vínculo e 
articulação com o licenciamento ambiental do empreendimento que 
ocorre no foro estadual ou municipal, não contempla a participação da 
sociedade e não deixa claro quando este documento deve ser 
elaborado, aprovado, atualizado e fiscalizado”. Ou seja, apesar de 
todo o quadro legislativo ambiental brasileiro, ainda não é clara a 
obrigatoriedade de elaboração e execução dos planos de fechamento 
de mina. O que há são leis isoladas que responsabilizam a empresa 
por essa etapa, mas que não disciplinam os procedimentos e 
parâmetros a serem adotados nesta etapa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho se pode notar o quão necessário e complexo é um fechamento 

de uma mina, e por essa complexidade fica notório que essa etapa do processo 

necessita de um bom planejamento e execução, evitando danos ambientais maiores. 

Assim pelo tamanho de sua importância, o Plano de fechamento de mina é uma das 

primeiras etapas exigidas legalmente. 

 O plano de fechamento de mina é composto por um documento que apresenta 

uma proposta traçada e planejada do empreendedor, um plano detalhado contendo 

as medidas e ações a serem praticadas e implementadas pela empresa. Esse plano 

devera ser atualizado toda vez que houver uma mudança, e deverá ser seguido pela 

empresa em cada detalhe informado. 

A existência de uma boa legislação é um suporte para conduzir a realização de 

um Plano de fechamento de mina, porem a discussão sobre esse assunto é grande, 

porque se comparado a outros países que possuem um quadro completo dessa 

legislação, o Brasil esta muito atrasado, pois não tem um quadro completo, e sim 

algumas normas que se tem como base, e por isso demanda soluções de natureza 

interdisciplinar, e ter um monitoramento mais próximo das empresas mineradoras para 

garantir que essa legislação esta sendo seguida e executada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

REFERÊNCIAS 

 

CAMELO, M. S. M. Fechamento de Mina: Análise de casos selecionados sob os 
focos ambiental, econômico e social. (Escola de Minas/ UFOP, 2006 - Dissertação, 
Mestrado, Geotecnia de Barragens)   

DNPM - Normas Reguladoras de Mineração – NRM – 2001,2002- http://www.dnpm-
pe.gov.br/Legisla/nrm_00.htm. Acesso em 01/10/2018 
 
 
DNPM - Aspectos Regulatórios do Fechamento de Mina – 2009- 
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000545.pdf. Acesso em 03/04/2019 
 
DRUCKER, Peter. Prática de administração de empresas. (Publicação, Rio de 
Janeiro, 1962) 
 
FERRARI, Dalvio Tubino- Planejamento e Controle da Produção. (Editora Atlas, 
São Paulo, 1982) 
 
ICMM – International Council on Mining and Metals. Planning for Integrated Mine 
Closure: Toolkit. (Publicação, Londres, 2008). 

PIMENTA, I. L. A. A. Fechamento de Mina. (UFMG, 2012 – Monografia) 

SANCHEZ, L. E.; Silva-Sánchez, S.S.; Neri, A.C. Guia para o Planejamento do 
Fechamento de Mina. Brasília: Instituto Brasileiro de Mineração, 2013. 

SOUZA, M. G. Fechamento de Mina: Aspectos Legais (Artigo, Revista IBRAM, 
2002). 

VIEIRA, M. A. Planejamento estratégico e o alinhamento da Policia Militar com o 
futuro: um estudo exploratório. (Pós-Graduação em Segurança Pública, 
Florianópolis, dezembro de 2001). 

WORLD BANK, IFC, International Finance Corporation. It is not over when it is 
over: mine closure around the world. (Publicação, Washington, 2002) 

 

http://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/nrm_00.htm.%20Acesso%20em%2001/10/2018
http://www.dnpm-pe.gov.br/Legisla/nrm_00.htm.%20Acesso%20em%2001/10/2018
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000545.pdf.%20Acesso%20em%2003/04/2019

