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São José dos Campos, 01 de agosto de 2015. 

 

Câmara Ambiental do Setor de Mineração 

Grupo de Trabalho 2 - Revisão do Procedimento CETESB D7.010/1990 

Consulta Pública nº 09/2015 – Mineração por Dragagem 

Período Inicial: 16.06.2015 a 30.07.2015 / Prorrogada até 16.08.2015 

 

Referência: Consulta Pública sobre a proposta de Revisão do Procedimento CETESB D7.010/1990 – 

Mineração por Dragagem 

 

Prezados Senhores, 

 

Ao cumprimentá-los, vimos em referência à consulta pública ao documento de “Revisão do 

Procedimento CETESB D7.010/1990”, elaborada no âmbito da Câmara Ambiental do Setor de 

Mineração. 

 

A FREPESP – Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo é uma associação 

de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 24 de maio de 2001 com finalidade institucional 

de representar o coletivo de proprietários de RPPNs – Reservas Particulares do Patrimônio Natural – do 

Estado de São Paulo e defender seus interesses. 

 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural são unidades de conservação privadas, gravadas com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, assim definidas pela Lei Federal nº 

9.985/2000. Ou seja, as RPPNs representam o esforço conservacionista da iniciativa privada em prol do 

coletivo. 

 

Com o objetivo de apresentar nossas contribuições sobre o assunto, informamos que as sugestões aqui 

descritas foram baseadas em casos relatados pelos proprietários de RPPNs que, lamentavelmente, 

sofreram direta ou indiretamente impactos nocivos às suas reservas e vêm, através deste documento, 

solicitar atenção da CETESB para os seguintes pontos: 
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1. Que a CETESB requeira estudos municiosos quanto à existência de RPPNs no entorno da área de 

mineração, considerando-as efetivamente como categoria de Unidade de Conservação na 

análise dos requerimentos de licenciamento e renovação de licenças de atividades minerárias;  

 

2. Que a CETESB estabeleça uma distância mínima, não inferior a 500 (quinhentos) metros entre 

as áreas de mineração e as RPPNs, de modo que seja efetivamente garantido que a atividade 

minerária não venha a, de modo algum, causar impactos a estas áreas destinadas à conservação; 

 
3. Que a CETESB garanta a fiscalização adequada das atividades de extração de minérios, em 

especial àquelas ao longo do rio, verificando as dificuldades e possibilidades dos órgãos 

ambientais fiscalizadores no momento do licenciamento. 

 

Relembramos também a existência do Parecer nº 525/2010/FN/PROGE/DNPM, referente ao Processo 

nº 48400.001580/2010-32, sobre Mineração em unidades de conservação, de interesse da 

Procuradoria-Chefe do DNPM, que trata a respeito da mineração em RPPNs, que fundamenta o pleito 

acima. 

 

Agradecemos pela oportunidade de diálogo e aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

 

_________________________________________________________ 

FREPESP, por seu Presidente, Sr. Gregório Eduardo Franco Vino 

 


