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1 OBJETIVO 

 
Definir o procedimento e a documentação para licenciamento, em conjunto com as 
Prefeituras Municipais, das atividades de extração mineral enquadradas na categoria 4 
– extração artesanal – da DZ-1836.R-2, como parte integrante do Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP. 
 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

- Decreto-Lei nº 227/67, de 28.02.67 – Código de Mineração e Legislação 
Correlativa; 

 
- DZ-1836.R2 – Diretriz para o Licenciamento de Atividades de Extração Mineral; 
 
- Resolução CONAMA nº 10, de 06.12.90 – Estabelece Critérios para o 

Licenciamento Ambiental para Extração de Substâncias Minerais da Classe II do 
Código de Mineração. 

 
3. CRITÉRIOS 
 
3.1 Esta Instrução Técnica refere-se às atividades de extração mineral desenvolvidas de 

forma artesanal, isto é, atividades que mantenham somente trabalho realizado através 
de instrumentos rudimentares e/ou ferramentas manuais e que ocasionem impacto 
ambiental não significativo.  

     
3.2      A atividade só é considerada artesanal se realizada por pessoa física, com 

características individuais.  
 
3.3 Os extratores poderão se organizar em associações, de âmbito local, exclusivamente 

como forma de representação perante os órgãos públicos, fato que não implica na 
perda da condição de extrator individual de seus associados. 

 
3.4       É vedada a atividade de extração artesanal em áreas de Unidades de Conservação da 

Natureza de Uso Indireto (Parques, Reservas, etc) e em áreas onde já existe algum 
tipo de direito mineral vigente. 
 

3.5       As áreas objeto do licenciamento, em conformidade com esta Instrução Técnica, 
estarão restritas aos limites de ocorrência da substância mineral de interesse, 
devidamente caracterizada na licença concedida. 
 
 
 



 

 

4. PROCEDIMENTOS DO MUNICÍPIO 
 
4.1 Competirá ao Município, onde se localize a extração caracterizada como artesanal, 

manifestar seu interesse em adotar os procedimentos preparatórios de licenciamento 
da atividade, em consonância com esta Instrução Técnica.  

 
4.2 O procedimento de legalização dependerá de convênio da Prefeitura Municipal com os 

órgãos ambientais do Estado, visando o cadastramento dos extratores artesanais em 
seu território e solicitação de licenciamento junto ao órgão ambiental competente. 
 

4.3 Destes convênios poderão participar, como intervenientes, os órgãos de controle e 
fiscalização das atividades minerais. 
 

4.4 A Prefeitura Municipal procederá ao zoneamento das áreas  possíveis de extração 
mineral sob a forma artesanal, respeitando-se as restrições previstas na legislação 
ambiental vigente. A Prefeitura contará, para a realização deste zoneamento, com 
assessoramento direto dos órgãos de controle e fiscalização ambiental e os de controle 
e fiscalização das atividades minerais. 
 
4.5 Neste zoneamento serão considerados os parâmetros específicos do município 
interessado, bem como as características da extração artesanal a ser tolerada nestas 
áreas. 
 

4.6 Uma vez definido o zoneamento, a Prefeitura Municipal baixará instruções específicas 
para o cadastramento dos extratores, que se processará diretamente junto às 
autoridades municipais. 
 

4.7 Após o prazo de cadastramento, a Prefeitura Municipal enviará solicitação do 
licenciamento ao órgão ambiental competente, acompanhado de relação de extratores, 
sua identificação, mapa de localização das atividades cadastradas, em carta na escala 
1:50.000, relatório emitido pelas autoridades municipais, elaborado e assinado por 
técnico responsável da Prefeitura, atestando a atual situação das áreas requeridas e 
danos já constatados, acompanhado de mapa de detalhes na escala 1:5.000 ou a 
melhor disponível. 
 

4.8 A Prefeitura Municipal providenciará junto ao DNPM o licenciamento mineral das áreas 
pretendidas para extração mineral artesanal, de acordo com a legislação vigente, 
atendendo ao disposto na lei federal 6.567/78 e Portaria DNPM 148/80. Para a 
formalização deste licenciamento a Prefeitura poderá utilizar o assessoramento citado 
no item 4.3, em procedimento a ser definido entre as partes. 
 

4.9 A Prefeitura Municipal fará vistorias rotineiras nas áreas cadastradas, bem como 
identificará e caracterizará a condição de “extrator artesanal“ do requerente, em acordo 
com a presente Instrução Técnica e com os parâmetros estabelecidos com base nas 
condições encontradas quando do zoneamento. 
 

4.10 A Prefeitura Municipal divulgará “cartilha” contendo as informações básicas sobre o 
licenciamento, a atividade mineral desenvolvida e os compromissos de extratores com 
as comunidades, com a Prefeitura e com os órgãos de controle ambiental e mineral. 
 



 

 

5. PROCEDIMENTOS DO EXTRATOR 
 
5.1 O interessado deverá apresentar à Prefeitura Municipal requerimento de cadastro que 

constará de informações sobre o extrator, o local da extração, tipo de extração, volume 
diário a ser extraído, ferramentas utilizadas e forma de comercialização do produto. 

 
5.2 O extrator assinará compromisso de exercer sua atividade somente nos locais 

autorizados pela Prefeitura Municipal e de acordo com os termos e condições  
expressas na licença ambiental. 
 

5.3 O extrator informará à Prefeitura Municipal quando do encerramento da sua atividade 
extrativa no local, objeto do licenciamento ambiental. 
 

6. DISPOSIÇÕES  GERAIS  
  
6.1 A descaracterização da atividade como “extração artesanal”, seja pelo descumprimento 

das determinações assumidas, seja pela perda da condição propriamente dita de 
“artesanal”, ensejará o imediato cancelamento da licença ambiental, cabendo à 
Prefeitura e ao extrator a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente resultante da 
atividade desenvolvida pelo extrator. 

  
6.2 Competirá aos órgãos de meio ambiente, mineração e à Prefeitura Municipal a vistoria 

periódica das áreas licenciadas, com o fim de acompanhamento da atividade e 
avaliação dos danos e sua correção. 
 

6.3 Competirá a Prefeitura Municipal, por seus próprios meios, a fiscalização de rotina das 
áreas licenciadas, comunicando aos órgãos licenciadores as irregularidades constadas 
e as providências tomadas. 
 

6.4 A qualquer momento e apoiado em parecer técnico específico, poderá ser cancelada a 
licença ambiental do extrator infrator, sendo suspensa, imediatamente, a sua 
permissão de extração. 
 

6.5 Cada parte designará um gerente técnico para a execução dos convênios realizados 
em conformidade com esta Instrução Técnica, sendo o representante dos órgãos 
ambientais designados pela entidade mais afeta à questão predominante no município. 
 

6.6 Os casos omissos ou considerados relevantes, bem como aqueles relativos aos 
convênios, serão remetidos ao Grupo de Trabalho de Extração Mineral da CECA, que 
analisará a questão e proporá medidas  à CECA.   
 
 
 
 
 


