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PARECER ÚNICO Nº (SIAM) 0419679/2019 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 18515/2010/006/2019 Sugestão pelo deferimento 

FASE DO 
LICENCIAMENTO: 

Licenciamento Operação – LAC 2 VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

AIA – Autorização para Intervenção Ambiental 3780/2018 Deferida 

Certidão de Uso Insignificante nº 17619/2017 671391/2017 Cadastro Efetivado 

 

EMPREENDEDOR: City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA CNPJ: 65.287.872/0001-28 

EMPREENDIMENTO: City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA CNPJ: 65.287.872/0001-28 

MUNICÍPIO: Gouveia/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SIRGAS 2000 

    LAT/X:613922  LONG/Y  7942270 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE 
AMORTECIMENTO  

 
USO SUSTENTÁVEL   X NÃO 

BACIA   FEDERAL   Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio das Velhas 

UPGRH:  SF5 Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  SUB-BACIA: Rio Cipó/Paraúna 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

A-02-07-0 
Lavra a céu aberto – Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimento 

5 
A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a seco 

A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril 

A-05-05-3 
Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 
empreendimentos minerários 

Auto de Fiscalização:  133899/2019  DATA:  12/07/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Sara Michelly Cruz - Gestora Ambiental  1.364.596-5  

De acordo: Gilmar dos Reis Martins – Diretor Regional de 
Regularização Ambiental 

1.353.484-7 
 

De acordo: Wesley Alexandre de Paula – Diretor de 
Controle Processual 

1.107.056-2 
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1. Resumo 

O empreendimento City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA atua no 

setor de mineração de quartzo exercendo suas atividades no município Gouveia – 

MG e obteve em 26/04/2019 na 43º Reunião Ordinária da Câmara de Atividades 

Minerárias – CMI o Certificado de Licença de Instalação Corretiva nº 211 com 

validade até 29/04/2025.  

Em 07/06/2019 foi formalizado na Supram Jequitinhonha o processo 

administrativo de licenciamento ambiental para operação de nº 

18515/2010/006/2019.   

As atividades do empreendimento são classificadas de acordo com a 

Deliberação Normativa Copam nº 217 como: 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-05-01-0), com 

produção bruta de 96.000 t/ano; Pilhas de rejeito/estéril (A-05-04-5), com área útil de 

6ha e estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 

empreendimentos minerários com extensão de 4Km (A-05-05-3), enquadrando na 

classe 5. 

Foram formalizados os processos de compensação ambiental do SNUC e 

Minerária junto ao IEF devido à intervenção em 11,02 ha composto por área de 

campo cerrado no domínio da Mata Atlântica e fora de Área de Preservação 

Permanente com o objetivo de dar continuidade ao avanço da frente de lavra.  

Em análise as condicionantes do processo de Implantação Corretiva estas 

foram atendidas a contento. 

A água utilizada pelo empreendimento será destinada ao consumo humano 

sendo captada por meio de cadastro de uso insignificante. 

O empreendimento além das estruturas inerentes a mineração será composto 

por galpão aberto onde será realizado abastecimento por caminhões comboio 

seguindo medidas de segurança adequadas para esse tipo de ação e por uma 

estrutura de apoio construída em alvenaria onde os efluentes sanitários domésticos 

serão tratados em fossa séptica e os resíduos sólidos serão separados e destinados 

de acordo com sua classificação. 

Em 11/07/2019 houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a 

análise da solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatado que houve 

alteração no projeto não sendo implantados tanque aéreo, oficina e alojamento; a 

Unidade de Tratamento de Minério (UTM) será móvel e a supressão irá ocorrer de 

acordo com o avanço de lavra. As alterações não acarretam em novos impactos e 

configuram em ganho ambiental. 
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Desta forma, a Supram Jequitinhonha sugere o deferimento do pedido licença 

de operação do empreendimento City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA, 

com condicionantes.  

2. Introdução. 

2.1. Contexto histórico. 

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 foi formalizado o processo 

18515/2010/004/2018 pelo qual obteve em 26/04/2019 na 43º Reunião Ordinária da 

Câmara de Atividades Minerárias – CMI o Certificado de Licença de Instalação 

Corretiva nº 211 com validade até 29/04/2025.  Em 07/06/2019 foi formalizado na 

Supram Jequitinhonha o processo administrativo de licenciamento ambiental para 

operação de nº 18515/2010/006/2019 o qual se trata este parecer.  

Foi apresentado o Relatório de cumprimento de condicionantes, tendo sido 

requeridas informações complementares em 09/07/2019 sendo respondidas a 

contento.  

No dia 11/07/2019 foi realizada vistoria técnica na área do empreendimento 

que embasou a elaboração do Auto de Fiscalização 133899/2019. 

2.2. Caracterização do empreendimento.  

A City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA, CNPJ nº 65.287.872/0001-

28, está localizado na Fazenda Pedra Branca, zona rural de Gouveia/MG, à 30 Km 

da sede do município. O acesso se dá pela rodovia BR 259 (asfaltada), no sentido 

Curvelo – Diamantina; no Km 479 vira-se à direita em uma estrada vicinal não 

pavimentada, percorrendo um total de 4Km até o empreendimento.  

O empreendimento realiza extração de quartzo para fins industriais por meio de 

lavra a céu aberto nos DNPM’s contíguos 833179/2003 e 831968/2005.  

O material extraído é fornecido ao mercado nacional. O escoamento da 

produção ocorre por meio de caminhões para o polo siderúrgico de Pirapora ou Sete 

Lagoas. 

O empreendimento é composto pelas frentes de lavra denominadas Frente 

Barro Preto e Frente Pedra Branca e uma frente de lavra desativada (Figura 1). A 

reserva medida da Mina Barro Preto é da ordem de 138.500 toneladas, estimando-

se a vida útil de três anos já da Mina Pedra Branca é de 492.606 toneladas tendo 

vida útil de 10 anos.  
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Figura 1: City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA. Fonte: Google Earth, acesso no 
dia 03/07/2018, às 10h00min 

 

A lavra é mecanizada e a céu aberto. São feitas bancada diretas e sucessivas 

na encosta nas quais é realizado desmonte mecânico por meio de escavadeira 

hidráulica na porção superficial, após isso é realizado desmonte com uso de 

explosivos. O material é transportado para beneficiamento que tem fase seca e outra 

úmida. O beneficiamento seco será implantado na fazenda Pedra Branca em área 

antropizada. O sistema é composto por estação de tratamento móvel composto por 

alimentadores, britador primário, peneira vibratória, correias transportadoras e 

geradores que farão a cominuição do minério e classificação de produtos. Nessa 

etapa são formadas pilhas de quatro produtos: material oriundo da primeira peneira, 

produtos com menos de 100 e mais de 25mm, material da segunda peneira, 

produtos com menos de 25mm e mais de 6,35mm, material com até 4,8mm que será 

vendido como brita, e material com menos de 4,8mm que é usado para 

pavimentação e manutenção de vias locais.  A fase úmida ocorrerá na UTM do 

empreendimento Agrocity Mineração Ltda. localizado na Fazenda Eólica, município 

de Gouveia a 8km de distância, licenciada por meio da LOC nº 235/2018. Foi 

declarado que não haverá aumento da capacidade produtiva já licenciada. No 

processo a úmido é realizada a deslamagem, cata manual e peneiramento em 

peneira vibratória. A água utilizada no sistema é direcionada a bacias de decantação 

em circuito fechado que permite a sua reutilização em até 70%.     

Na Fazenda Pedra Branca há peneira implantada, primeira etapa do 

beneficiamento a seco, a UTM para tratamento a seco é móvel estando atualmente 

Frente de Lavra Barro Preto  

Frente de lavra Pedra Branca  

Frente desativada  

Pilha rejeito 

Pilha rejeito 
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na fazenda Eólica, o local para operação dessa UTM na Fazenda Pedra Branca já 

foi definido em área plana que não necessita supressão de vegetação e não 

acarreta riscos a recursos hídricos ou possa gerar erosões.  Há possibilidade de 

manter uma UTM fixa na fazenda Pedra Branca de acordo com a relação custo x 

benefício analisada pela empresa.  

O desmonte com explosivos é realizado a cada 30 dias por empresa 

especializada responsável pelo carregamento e detonação, não havendo, portanto, 

armazenamento de explosivos no empreendimento.  

Do beneficiamento, além do material de interesse têm-se: fragmentos de 

quartzo, lama e impurezas como fragmentos de rochas xistosa, raízes, material fino 

terroso. A lama resultante da lavagem do quartzo constituída por quartzo, solo e filito 

com granulometria abaixo de 2 mm é transportada por caminhões até as pilhas. O 

material retirado das bacias de sedimentação é transportado para as áreas de cava 

ou para as pilhas de rejeito temporárias.  

Os produtos da lavra são: a brita graduada (25 mm a 100 mm) utilizada na 

indústria de fabricação de ligas metálicas; a bica corrida (6,35 mm a 25 mm) utilizada 

nas siderurgias e o pedrisco (4,8mm a 6,35mm) utilizado na construção civil. 

O material rejeito é disposto em uma pilha que ocupa área útil de 6 ha 

localizada em frente a reserva legal. Devido a isso foram adotadas medidas para 

contenção de sólidos sendo criada barreira com material e canaletas para direcionar 

a drenagem. 

Há outra pilha de rejeito, denominada “pilha de subproduto” (coordenadas 

18°36'19.93"S/ 43°55'14.16"O) onde estava sendo disposto material com potencial 

de ser comercializado. Essa pilha é cercada por eucaliptos e há a moradia do 

caseiro atrás desta cerca viva, sendo este o único morador próximo ao 

empreendimento. 

Para o avanço de lavra da frente Pedra Branca foi solicitada supressão de 

vegetação. A supressão irá ocorrer gradualmente de acordo com o avanço de lavra, 

evitando assim exposição desnecessária de solo e suas consequências. Em vistoria 

verificou-se que existe uma linha de transmissão no percurso da supressão, 

segundo informações complementares apresentadas a linha de transmissão (Figura 

2) está localizada no sentido dos desmontes, no entanto, para atingir a faixa de 

domínio da linha de transmissão levará 7 a 10 anos dependendo do regime de 

produção e comercialização. Devido a isso foi condicionado na LIC a intervenção na 

área de domínio da linha de transmissão somente após relocação da mesma, 

condicionante que será mantida durante a Licença de Operação.  

Próximo a esta frente foi identificada uma feição espeleológica que foi 

registrada no CANIE como “Caverna Barro Preto Pedra Branca” (coordenadas 
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planas em UTM, 23K, WGS84, 614.294/7.973.003) e existe um curso de água 

intermitente sem nome, tendo sido feita barreira com material da lavra para impedir 

carreamento de sólidos para o curso d’água.       

 

Figura 2: Direção do avanço de lavra na frente de lavra Pedra Branca. Linha vermelha 

representa Linha de Transmissão.   

Na frente de lavra desativada localizada nas coordenadas 18°36'10.68"S/ 

43°55'18.62"O, foi relatado que pretendem utilizar a área para deposição de rejeito.  

Em vistoria foi verificado que não foram instalados ponto de abastecimento 

com tanque aéreo, oficina, alojamento temporário. O abastecimento será realizado 

por caminhão comboio, há complementarmente como medida para evitar danos de 

possíveis vazamentos, estrutura de alvenaria com telhado e piso de concreto onde 

será realizado abastecimento. As manutenções serão realizadas na Fazenda Eólica. 

Foi adequado o galpão de alvenaria existente para ser base provisória do programa 

de resgate de fauna para triagem e condicionamento de animais, e dividido em 

escritório, banheiro e refeitório e sendo que essas estruturas estão ligadas a fossa 

séptica.  

A mão de obra máxima necessária será de 48 funcionários. Os funcionários 

são distribuídos nas seguintes funções: 01 Engenheiro de Minas, 01 Ajudante de 

perfuratriz, 01 Auxiliar de escritório, 01 Coordenador de qualidade, 01 Encarregado 

de manutenção, 01 Gerente de produção, 01 mecânico de máquina, 05 motoristas 

de caminhão, 02 motoristas, 01 Operador de britador, 01 Operador de escavadeira 

hidráulica, 04 Operadores de pá carregadeira, 01 Operador de perfuratriz, 01 
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Operador de escavadeira, 24 selecionadores de quartzo e 02 vigias. O regime de 

trabalho é em um turno de 8 às 17 horas, de segunda a sexta com uma hora de 

almoço, no sábado o turno de trabalho é de 7h às 11 horas.   

 A energia elétrica é fornecida pela CEMIG. 

Os cursos hídricos mais próximos do empreendimento são o afluente do Rio 

Paraúna sem nome e Córrego Barro Preto. Será condicionado o monitoramento dos 

cursos d’água próximo às coordenadas Ponto 1: 18º36’0,31”/43º55’17,07”, Ponto 

2:18º36’12”/43º55’25,10” e Ponto 3:18º36’39,11”/43°55’8,57”, identificadas com as 

imagens do IDE, Figura 4, como representativos dos impactos gerados pelo 

empreendimento. Considerando erros da projeção dos cursos d’água as 

coordenadas podem ser ajustadas pelo empreendedor para atingirem o curso 

d’água devendo apresentar nos relatórios de monitoramento a coordenada e mantê-

las durante a vigência da licença. Foi realizada a primeira análise de água que 

servirá como parâmetro para detecção de impactos pelo empreendimento em 

operação. 

 

 

Figura 4: Pontos de monitoramento do curso d’água na área de influência do empreendimento. 
  

Como o beneficiamento será realizado na Fazenda Eólica (empreendimento 

Agrocity Mineração Ltda.), o empreendimento necessita de água para consumo 

humano que será captada no Córrego do Lobo por meio do cadastro de uso 

insignificante. 

 Como não haverá variação na capacidade produtiva, uma vez que o sistema 

já trabalha no máximo de produção, a portaria de outorga 329/2017 vigente para o 
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empreendimento Agrocity Mineração Ltda. na Fazenda Eólica não precisa ser 

retificada. 

O empreendedor possui Autorização para Intervenção Ambiental – AIA nº 

3780/2018, com vencimento em 26/04/2025, emitida juntamente com certificado de 

licença LIC n° 211 com o objetivo de dar continuidade ao avanço da frente de lavra 

em área de 11,02 ha, composto por área de campo Cerrado fora de Área de 

Preservação Permanente. 

3. Cumprimento de condicionantes do Parecer Único 0072464/2019 

 

1. Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido no Anexo II, 

demonstrando o atendimento aos padrões definidos nas normas vigentes. Prazo: 

Durante a vigência da licença. 

Status: CUMPRIDA A instalação do empreendimento ocorreu em 3 meses não 

havendo monitoramento nesse período. Foi realizada a primeira amostragem da 

qualidade do curso d’água. 

2.    Apresentar relatórios técnicos e/ou fotográficos, comprovando a execução 

dos programas: Programa de recuperação de áreas degradadas; Gestão de 

resíduos sólidos; Monitoramento de cavidades; Monitoramento da herpetofauna; 

Monitoramento da avifauna; Monitoramento da mastofauna; Programa de Saúde e 

Segurança no trabalho; Priorização de mão de obra local e serviços. Prazo: 

Anualmente, durante a vigência da licença. 

Status: Não se aplica. Estes programas tiveram início na implantação que 

aconteceu em tempo reduzido não tendo sido executadas ações para relatório 

ainda.  Esta condicionante permanecerá para etapa de operação quando será 

possível acompanhar a efetividade dos programas. 

3. O empreendedor deverá providenciar a publicação da concessão da 

licença ambiental, devendo ser apresentada cópia ou original do periódico regional 

ou local de grande circulação junto ao órgão ambiental. Prazo: 30 dias após 

concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Foi apresentada comprovação da publicação em 29/05/2019, 

Protocolo R76857/19, referente a publicação realizada no Jornal “O Tempo” de 

24/05/2019 em sua na página 21. 

4. Apresentar programa de Resgate de Fauna e pedido de autorização para 

Resgate de Fauna. Prazo: 30 dias após concessão da licença e antes de qualquer 

intervenção. 

Status: CUMPRIDA FORA DO PRAZO. Foi apresentado programa em 29/05/2019, 

Protocolo R76595/19, sendo requeridas informações complementares para 

adequação. Esse programa será executado durante a fase de operação de acordo 

com o cronograma apresentado. Recomenda-se que nos relatórios contenha o 
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controle de entrada de saída de animais resgatados e informação da área suprimida 

no período.  

A condicionante foi considerada cumprida fora do prazo uma vez que não foi 

realizado o pedido de autorização para Resgate de Fauna e/ou apresentados 

documentação que permitisse sua emissão. Portanto, será lavrado Auto de Infração 

nos termos do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018. 

5. Formalizar na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de 

Florestas – GCA/IEF, processo para cumprimento da compensação ambiental 

prevista no art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 (Lei do SNUC). Prazo: 60 dias após 

a concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Conforme e-mail enviado pela Gerência de Compensação 

Ambiental - DIUC /IEF anexo aos autos do processo, o Processo de Compensação 

SNUC foi devidamente formalizado no prazo. 

6. Apresentar comprovante de formalização do projeto de compensação 

ambiental nos termos do que exige a Lei Estadual n° 20.922, de 2013, em seu art. 

75, junto a GCA do IEF, referente à área de instalação do empreendimento. O 

empreendedor deverá realizar a compensação nos prazos estabelecidos pelo IEF. 

Prazo: 60 dias após a concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Conforme e-mail enviado pela Gerência de Compensação 

Ambiental - DIUC /IEF anexo aos autos do processo, o Processo de Compensação 

Minerária foi devidamente formalizado no URFBio Norte em Montes Claros. 

7. Cadastrar o empreendimento e disponibilizar integralmente os dados da 

solicitação da intervenção ambiental no Sinaflor. Prazo: 90 dias contados da 

concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Em consulta ao Sinaflor foi confirmado o cadastro realizado no 

dia 27/06/2019. 

8. Comprovar o cadastro da cavidade identificada na prospecção espeleológica 

no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE). Prazo: 30 dias após 

a concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Foi apresentado em 29/05/2019, Protocolo R76595/19, 

documentação comprobatória do cadastro da cavidade, em acesso ao site 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html em 03/07/2019 foi possível comprovar o 

cadastramento. 

9. Demarcar as áreas de exploração e apresentar relatório fotográfico. Prazo: 

30 dias após a concessão da licença. 

Status: CUMPRIDA. Foi apresentado o relatório em 29/05/2019, Protocolo 

R76857/19. 
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10. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal (TCCF) junto ao 

IEF/ERAJ. Prazo: 90 dias após a concessão da licença (prazo alterado na 43º 

Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerarias.) 

Status: CUMPRIDA.  O Termo de Compromisso de Compensação Florestal (TCCF) 

foi firmado em 12/07/2019. 

11. Não intervir na faixa de servidão da linha de transmissão localizada na área 

de intervenção ambiental do empreendimento até que a mesma seja relocada. 

Prazo: Durante a vigência da licença. 

Status: EM CUMPRIMENTO. Durante vistoria foi verificado que não houve nenhuma 

supressão não havendo intervenção na faixa de servidão da linha de transmissão.  

 

4. Controle Processual  

Trata o presente processo de requerimento de Licença de Operação para as 

atividades de lavra a céu aberto – minerais não metálicos, pilhas de rejeito/estéril, 

estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos 

minerários e unidade de tratamento de minerais – UTM, com tratamento a seco. 

Em 26/04/2019 o empreendimento em tela obteve Licença de Instalação 

Corretiva para o projeto em questão, quando da realização da 43ª Reunião Ordinária 

da CMI/COPAM. A publicação na Imprensa Oficial (“Minas Gerais”) da concessão da 

licença ocorreu no dia 27/04/2019, no Diário do Executivo, pág.14.  

O art. 8º, inciso III da Resolução CONAMA nº 237, de 1997 define a licença de 

operação como a licença ambiental que autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores (LP e da LI), com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinadas para a operação. No mesmo sentido, é o disposto no 

art.13, inciso III do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018.  

Dessa forma, em atendimento às disposições acima, foi apresentado pelo 

empreendedor relatório de cumprimento de condicionantes e análise dos programas 

de controle ambiental até aqui implantados para o empreendimento em questão.  

Da análise dos documentos que compõem o referido relatório e do que consta 

nos autos do PA nº 18515/2010/004/2018 (LAC2-LIC), a equipe técnica responsável 

pela análise do cumprimento das condicionantes do licenciamento anterior, elencou 

os seguintes status: cumprida, cumprida fora do prazo, não se aplica e em 

cumprimento. Percebe-se que a análise técnica não constatou descumprimento de 

condicionantes do licenciamento anterior. Em que pese o cumprimento das 

condicionantes, 01 (uma) foi cumprida fora do prazo, o que deverá ensejar na 

aplicação da infração administrativa previsto no art.112, Anexo I, Código 106 do 

Decreto Estadual nº 47.383, de 2018. 
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Quanto aos aspectos formais do licenciamento, nota-se que foi apresentado a 

publicação do requerimento de LO em jornal de grande circulação (fl.15), bem como 

da concessão da licença anterior (fl.14), e ainda a publicação do requerimento na 

Imprensa Oficial (“ Minas Gerais”) (fl.49), de acordo com as disposições dos artigos 

30, 31 e 32 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017  

Foi apresentado o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal – 

CTF, com validade até 07/08/2019 (fl.40). Tal exigência encontra amparo legal no 

art.9º, inciso VIII da Lei Federal nº 6.938, de 1981.  

O valor da Taxa de Expediente prevista pela Lei Estadual nº 22.796, de 2017 

foi integralmente quitada, conforme documentos de fl.13. O encaminhamento do 

presente processo para deliberação da autoridade competente, somente ocorrerá, 

após a comprovação da quitação integral das despesas pertinentes ao processo de 

licenciamentos, nos termos do art.34 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 

2017. 

Diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 21.972, de 2015, e das 

competências estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.953, de 2016, a 

competência para decidir sobre o processo de licenciamento ambiental em questão, 

é do COPAM, através de suas câmaras temáticas especializadas, no caso, da CMI.  

Cumpre destacar, caso, concedida a licença de operação, que a mesma não 

substitui a obrigatoriedade do empreendedor em obter o respectivo título minerário 

ou Guia de Utilização expedida pela Agência Nacional de Mineração – ANM, nos 

termos do art.23 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017. 

Diante do exposto, encerra-se o presente controle processual. 

5. Conclusão  

A equipe interdisciplinar da Supram Jequitinhonha sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Licença de Operação para o empreendimento “City 

Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA” do empreendedor “City Car Veículos, 

Serviços e Mineração LTDA” para a atividade de Lavra a céu aberto – Minerais não 

metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento (A-02-07-0), Unidade de 

Tratamento de Minerais - UTM (A-05-01-0); Pilhas de rejeito/estéril (A-05-04-5) e 

Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos 

minerários ” (A-05-05-3), no município de “Gouveia-MG”, pelo prazo de “10 anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas expostos neste parecer. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 

cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único, bem como 

qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação à 

Supram Jequitinhonha, tornam o empreendimento em questão passível de ser 

objeto das sanções previstas na legislação vigente.  
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Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 

obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental 

do Vale do Jequitinhonha, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os 

estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e 

operação, comprovação quanto a eficiência destes e a gestão ambiental do 

empreendimento são de inteira responsabilidade da empresa responsável e seu (s) 

responsável (is) técnico (s). 

6. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação da “City Car Veículos, 

Serviços e Mineração LTDA”; 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação da “City 

Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA”; 

Anexo III. Relatório Fotográfico “City Car Veículos, Serviços e Mineração 

LTDA”. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença de Operação da “City Car Veículos, Serviços e 

Mineração LTDA” 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1  

Executar o Programa de Automonitoramento, 
conforme definido no Anexo II, demonstrando o 
atendimento aos padrões definidos nas normas 
vigentes.  

Durante a vigência 
da licença 

2  

Apresentar relatórios técnicos e/ou fotográficos, 
comprovando a execução dos programas: 
Programa de recuperação de áreas degradadas; 
Gestão de resíduos sólidos; Monitoramento de 
cavidades; Monitoramento da herpetofauna; 
Monitoramento da avifauna; Monitoramento da 
mastofauna; Programa de Saúde e Segurança 
no trabalho; Priorização de mão de obra local e 
serviços e Programa de Afugentamento da 
Fauna.   

Anualmente, 
durante a vigência 

da licença 

3  

O empreendedor deverá providenciar a 
publicação da concessão da licença ambiental, 
devendo ser apresentada cópia ou original do 
periódico regional ou local de grande circulação 
junto ao órgão ambiental. 

30 dias após 
concessão da 

licença 

4  

Não intervir na faixa de servidão da linha de 
transmissão localizada na área de intervenção 
ambiental do empreendimento até que a mesma 
seja relocada.   

Durante a vigência 
da licença 

5  
Apresentar documentação que comprove a data 
de relocação da linha de transmissão antes de 
qualquer intervenção em sua faixa de servidão. 

Durante a vigência 
da licença 

6  

Apresentar relatórios anuais de 
acompanhamento da recuperação da área de 
11,02 ha, localizada na Fazenda Forquilha 
Grande, referente à compensação florestal 
preconizada no art. 32 da Lei Federal nº 
11.428/2006 c/c o art. 26 e art.27 do Decreto nº 
6.660/2008. 

Durante a vigência 
da licença 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 

Imprensa Oficial do Estado. 

A documentação deve ser apresentada em formato impresso e digital, tabelas devem ser 

apresentadas em formato legível pelo Excel. 
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     IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram- Jequitinhonha, face 

ao desempenho apresentado; 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 

original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser 

previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação da “City Car 

Veículos, Serviços e Mineração LTDA 

1. Monitoramento dos Recursos Hídricos 

O monitoramento dos recursos hídricos deverá ser realizado conforme quadro 

abaixo parâmetros mínimos estão definidos no quadro abaixo. Os pontos de 

monitoramento deverão ser definidos com coordenadas geográficas. 

Local de amostragem* Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Ponto 1: 

18º36’0,31”/43º55’17,07” 

Ponto 2:  

18º36’12”/43º55’25,10” 

Ponto 3 

18º36’39,11”/43°55’8,57” 

Surfactantes aniônicos (ABS); 

DBO; óleos e graxas; cor; pH; 

sólidos em suspensão; sólidos 

dissolvidos; sólidos 

sedimentáveis; Sólidos totais 

fixos; turbidez; oxigênio 

dissolvido; coliformes fecais; 

coliformes totais. 

Semestralmente 

sendo que a primeira 

análise 30 dias antes 

de qualquer 

intervenção 

* Considerando erros da projeção dos cursos d’água no IDE as coordenadas podem ser ajustadas 

pelo empreendedor para atingirem o curso d’água, próximas aos pontos sugeridos, devendo 

apresentar nos relatórios de monitoramento a coordenada do ponto de coleta e mantê-las durante a 

vigência da licença. 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram até o dia 10 do mês subsequente ao 

aniversário da licença concedida, os resultados das análises efetuadas. O relatório 

deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da 

produção industrial e do número de empregados no período. Deverá ser anexado ao 

relatório o laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, 

nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em 

acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das 

medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última 

edição. 
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2. Efluentes Líquidos 

Local de 

amostragem 
Parâmetro Frequência de Análise 

Na entrada e na 

saída da Fossa 

Séptica(1)  

pH, materiais 

sedimentáveis, óleos 

vegetais e gorduras 

animais, DBO, DQO, 

substâncias 

tensoativas, sólidos 

em suspensão totais 

Semestral 

(1) O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os 

parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os 

demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples. 

Local de amostragem: Entrada do tanque séptico (efluente bruto): antes da 

chegada na fossa séptica. Saída do tanque séptico (efluente tratado): na chegada do 

sumidouro. 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram até o dia 10 do mês subsequente ao 

aniversário da licença concedida, o relatório deverá especificar o tipo de 

amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do 

responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de 

empregados no período. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do 

laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, 

nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em 

acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das 

medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última 

edição. 
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3. Resíduos Sólidos  

Enviar semestralmente à Supram Jequitinhonha, os relatórios de controle e 

disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo 

abaixo, bem como a identificação e a assinatura do responsável técnico pelas 

informações. 

Resíduo Transportador Disposição final 

Obs. 

Denominação Origem 

Classe 

NBR 

10.0041 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 
Forma2 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Licenciamento 

ambiental 

Nº 

processo 

Data da 

validade 

(1) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(2) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 

4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

Em caso de transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser informado o número e a 

validade do processo de regularização ambiental do transportador. 

Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos em relação ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado, a empresa deverá comunicar previamente à 

Supram para verificação da necessidade de licenciamento específico. 

Fica proibida a destinação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais, 

inclusive lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009. Para os resíduos sólidos Classe I 

– perigosos, e para os resíduos de construção civil, a referida lei também proíbe a disposição em 

aterro sanitário, devendo, assim, o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente 

quanto à destinação adequada desses resíduos. Os resíduos de construção civil deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções Conama nº 307/2002 e nº 348/2004. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo empreendedor. 

Desse modo, as notas fiscais de vendas e/ou movimentação, bem como documentos identificando as 

doações de resíduos poderão ser solicitados a qualquer momento para fins de fiscalização. Portanto, 

deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor. 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico da “City Car Veículos, Serviços e Mineração LTDA” 

 

 

     

Figura 1. Esruturas do empreendimento, ao 
fundo galpao de apoio, a frente galpão de 
manutenção máquinas e equipamentos. 

 

 
Figura 2. Pilhas de rejeito 

 

 
Figura 3. Frente de lavra 

 

 
Figura 4. Estrutura para abastecimento 

 
Figura 5. Estrutura para beneficiamento 

 

 
Figura 6. UTM móvel na Fazenda Eólica 

 


