
 
Parecer de Vistas 
 
EMPREENDEDOR: CityCar Veículos Serviços e Mineração Ltda 
CNPJ: 65.287.872/0001-28 
PA  18515/2010/004/2018 
 
Classe 5 
 
DNPM´s 833.179/2003, 831.968/2005 
 
Parecer: Sugestão Pelo Deferimento 
 
Atividades Previstas   
 
Lavra a céu aberto- Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimentos; 
Unidade de Tratamento de Minerais- UTM com tratamento a seco; 
Pilhas de Rejeito e estéril; 
Estradada para transporte de minério/esteril/externa aos limites de empreendimentos 
minerários 
 
Resumo  
O empreendimento City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA atua no setor de 
mineração de quartzo, exercendo suas atividades no município Gouveia - MG. Em 
29/01/2018, foi formalizado, na Supram Jequitinhonha, o processo administrativo de 
licenciamento ambiental de nº 18515/2010/004/2018, sendo reorientado de acordo 
com a DN217/2017 para a modalidade LAT – Licença de Instalação Corretiva em 
23/08/2018.                                                 
As atividades do empreendimento são: Lavra a céu aberto – Minerais não metálicos, 
exceto rochas ornamentais e de revestimento (A-02-07-0), com produção bruta de 
96.000 t/ano; Unidade de Tratamento de Minerais - UTM (A-05-02-0), com produção 
bruta de 96.000 t/ano; Pilhas de rejeito/estéril (A-05-04-5), com área útil de 6 há e 
Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos 
minerários, com extensão de 4 Km, enquadrando na classe 5. 
Em 13/09/2018, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise 
da solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatado que o 
empreendimento que atuava por meio de AAF estava paralisado e eram necessárias 
adequações ambientais.  
A água utilizada pelo empreendimento será destinada ao consumo humano sendo 
captada por meio de cadastro de uso insignificante.  
O empreendedor formalizou o processo de Autorização Intervenção Ambiental – AIA 
nº 3780/2018 requerendo autorização para intervenção em 11,02 ha composto por 
área de campo cerrado no domínio da Mata Atlântica fora de Área de Preservação 
Permanente com o objetivo de dar continuidade ao avanço da frente de lavra.  
          
Foram apresentadas como medidas para tratamento de efluente sanitário a 
implantação de filtro anaeróbico e o efluente oleoso direcionado para sistema de 
caixas separadoras de água e óleo, ambos tratamentos terão como destinação final o 
solo. Os resíduos sólidos serão separados e destinados de acordo com sua 
classificação.  
 
 
 



O empreendimento City Car Veículos, Serviços e Mineração atuava por meio das 
Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF) 04961/2012 e 05827/2012. 
Objetivando unificar as duas AAF e ampliar produção protocolizou o Formulário 
Integrado de Caracterização do Empreendimento – FCEI nº R231150/2017 em 
04/09/2017 sendo emitido o FOB nº1004565/2017 que instruiu o processo 
administrativo de Licença de Instalação Corretiva (LIC) classe 5 de acordo com a 
Deliberação Normativa Copam – DN nº 74/2004 e APEF. Em 29/01/2018 através da 
entrega de documentos, foi formalizado o processo administrativo de nº 
18515/2010/004/2018 ao qual se refere este Parecer Único.  
Houve solicitação de retificação do FOB e do FCE citados anteriormente, a saber: 
correção dos itens nº 6.4 e 6.5, referente a necessidade de supressão na área do 
entorno da mina Pedra Branca, e do item 4.6, em relação à alteração do ponto central 
da mineração; nesta ocasião, foi gerado um novo FOB, datado em 13/09/2017, com 
número 1004565/2017 A, bem como a apresentação de um novo FCE datado em 
07/02/2018.  
Com a entrada do novo marco regulatório do licenciamento ambiental, a Deliberação 
Normativa – DN nº 217/2017, no dia 06/04/2018, foi enviado ao empreendedor pelo 
Superintendente da Supram Jequitinhonha Ofício. SEMAD.SUPRAM Jequitinhonha nº 
345/2018, informando acerca da possibilidade de reenquadramento processual 
consoante a recente deliberação ou a continuidade da análise à luz da DN revogada. 
O empreendedor optou pelo reenquadramento sendo gerado um novo FOB nº 
1004565/2017B e apresentação de  um novo FCE datado em 07/02/2018. 
Com a entrada do novo marco regulatório do licenciamento ambiental, a Deliberação 
Normativa – DN nº 217/2017, no dia 06/04/2018, foi enviado ao empreendedor pelo 
Superintendente da Supram Jequitinhonha Ofício. SEMAD.SUPRAM Jequitinhonha nº 
345/2018, informando acerca da possibilidade de reenquadramento processual 
consoante a recente deliberação ou a continuidade da análise à luz da DN revogada. 
O empreendedor optou pelo reenquadramento sendo gerado um novo FOB nº 
1004565/2017B e apresentação de um novo FCE e sendo apresentados 
documentação complementar em 23/08/2018.  
Conforme DN nº 217/2017 o empreendimento possui fator locacional 2 devido a estar 
inserido em Área de Amortecimento da Reserva da Biosfera e Área Prioritária para 
Conservação da Biodiversidade, segundo verificação ao IDE- Sisema. O 
empreendimento enquadra-se na modalidade LAT – Licenciamento Ambiental 
Trifásico LIC. As atividades do empreendimento são: Lavra a céu aberto – Minerais 
não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento (A-02-07-0), com 
produção bruta de 96.000 t/ano, enquadrando na classe 3; Unidade de Tratamento de 
Minerais - UTM (A-05-02-0), com produção bruta de 96.000 t/ano, enquadrando na 
classe 4; Pilhas de rejeito/estéril (A-05-04-5), com área útil de 6ha, enquadrando na 
classe 5 e Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 
empreendimentos minerários, com extensão de 4 Km, enquadrando na classe 2. 
No dia 13/09/2018 foi realizada vistoria técnica na área do empreendimento que 
embasou a elaboração do Auto de Fiscalização 133839/2018. Foram solicitadas 
informações complementares as quais foram respondidas no prazo. 
 
Foram apresentados o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA), Relatório de Critério 
Locacional Reserva da Biosfera 
 
 
Conclusão  
Desta forma, a Supram Jequitinhonha sugere o deferimento do pedido licença de 
instalação corretiva do empreendimento City Car Veículos, Serviços e Mineração 
LTDA, com condicionantes. 
 



Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam pelo deferimento 

da Licença Ambiental em fase de Licença de Instalação Corretiva -LIC ao 
empreendimento Cyti Car Veículos  , Classe 5, para as atividades  Lavra a céu aberto 
– Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento (A- 02-07-
0), Unidade de Tratamento de Minerais - UTM (A-05-02-0); Pilhas de rejeito/estéril 
(A-05-04-5) e Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 
empreendimentos minerários ”, no município de Gouveia-MG, pelo prazo de “6 
anos”, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 
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