










































 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL N.º 0651/16 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal n.º 4.253, de 4 de 
dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 5.893, de 16 de março de 1988, na Lei Municipal n.º 7.277, de 17 de janeiro de 
1997, e nas Deliberações Normativas n.º 19/98 e 58/07,  concede Licença de Operação à Superintendência de Desenvolvimento 
da Capital/SUDECAP, CNPJ 17.444.886/0001-65, com validade até 08 de setembro de 2026, para o empreendimento Dragagem 
de Manutenção da Lagoa da Pampulha, dragagem com utilização de equipamentos realizada no interior da Lagoa da Pampulha, 
junto ao delta da Ilha dos Amores e do Córrego Olhos D’água, Enseada das Garças, Enseada do clube ABB, enseada da Praça dos 
Esportes e do Mineirão, e canal do Córrego da Ressaca da Lagoa da Pampulha até a tomada d’água da ETAF,  Regional Pampulha, 
conforme processo administrativo n.º 01-156.264/07-09 e deliberação na reunião ordinária do dia 31/08/2016. 
 
Esta licença está vinculada ao cumprimento integral das condicionantes e notas do Anexo I. 
 
 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Vasco de Oliveira Araujo 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL N.º 0651/16 – LICENÇA DE OPERAÇÃO 
EMPREENDEDOR: Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, CNPJ 17.444.886/0001-65 
EMPREENDIMENTO: Dragagem de Manutenção da Lagoa da Pampulha – localizado na Lagoa da Pampulha,  Regional Pampulha. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-156.264/07-09 e deliberação em reunião ordinária do dia 31/08/2016 
 

 2/3 

 

 
No. CONDICIONANTES PRAZOS 

1  
Apresentar relatório das atividades periódicas de dragagem contínua da lagoa, mostrando os locais de intervenção no 
período, os volumes, as medidas de reabilitação, a gestão do aterro de destino dos sedimentos e demais informações 
operacionais. 

Semestralmente 

2 
Apresentar relatório dos monitoramentos previstos no Programa de Monitoramento Ambiental, conforme reproduzido na 
Nota 1, ressaltando que os programas que tiverem vínculo com os realizados em 2014, como o monitoramento de fauna 
e o ecotoxicológico da ictiofauna, deverão seguir os mesmos parâmetros, os mesmos pontos e a mesma periodicidade. 

Semestralmente 

3 
Apresentar relatório analítico específico sobre as repercussões da cortina de sedimentos para a fauna aquática, a partir 
de pontos a montante e a jusante da cortina, incluindo análise das águas e dos sedimentos nos pontos coletados. 

Semestralmente 

 

Notas: 

         1)                                                                           Programa de Monitoramento Ambiental 
a) Programa de Monitoramento Ambiental das obras, compreendendo: Monitoramento de ruídos e vibrações, com medições mensais; 

monitoramento da emissão de particulados; monitoramento da gestão de resíduos sólidos; monitoramento da movimentação de terra; 
monitoramento da sinalização e alertas; monitoramento das espécies plantadas; monitoramento da segurança no trabalho e saúde 
ocupacional. Serão apresentados relatórios semanais em versão digital e trimestrais em versão digital e impressa. 

b) Elaborar, implantar, executar e acompanhar o Programa de Comunicação Social e o Programa de Educação Ambiental. 
c) Realizar o monitoramento dos segmentos mais representativos da fauna existente na bacia da Pampulha e o eventual resgate de alguns 

espécimes. 
d) Proposição do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, com amostragem das águas superficiais para análises físico-químicas e 

biota aquática. 
e) Proposição do Plano de Monitoramento da Contaminação da Ictiofauna, prevendo a amostragem de peixes para análises de vísceras e 

músculos quanto aos parâmetros bacteriológicos e metais traço. 
f) Implantação do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, incluindo a coleta e análise do material, com a elaboração de relatórios 

mensais e trimestrais. 
g) Implantação do Plano de Monitoramento da Contaminação da Ictiofauna, das vísceras e musculatura, considerando os parâmetros 

alumínio, cádmio, cromo, manganês, zinco, Escherichia coli, Salmonella sp.  
h) Interpretação dos dados, com a emissão de laudos para os diversos temas desse objeto. 
i) Elaboração de relatórios mensais e um relatório final. 
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j) Elaboração de relatórios mensais e trimestrais que contemple análise a respeito do enquadramento da água amostrada na classe 3, como 
forma de auditar os serviços implementados para o tratamento da qualidade das águas da lagoa. 
 

2) Os resíduos oriundos da dragagem deverão ser submetidos a análise de caracterização de sedimentos, conforme 
Resoluções CONAMA n° 420/09 e 454/12, e encaminhados a aterros devidamente licenciados. 
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Seguindo a orientação dos governos de simplificar os procedimentos administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade, bem como de assegurar o direito de acesso pleno à

informação pelo usuário do serviço público, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos n.º 8.159/1991 e do Decreto Municipal n.º

15.746/14,  a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, com a intenção de simplificar e agilizar a tramitação de seus processos, iniciou a utilização da Assinatura Digital.
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