SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA
PARECER TÉCNICO Nº 1051/20

SOLICITAÇÃO: 0707/20.
SMMA CADASTRO: 04940/20.
REFERÊNCIA: Análise do projeto de arborização viária de logradouros públicos para fins de parcelamento do
solo.
REQUERENTE: SOLANGE MARIA DE MENDONÇA E OUTROS.
LOCALIZAÇÃO: Avenida Fleming, Bairro Ouro Preto, Regional Pampulha.
I – INTRODUÇÃO

O requerente encaminhou para análise da SMMA, proposta de arborização viária, conforme a prancha e o
memorial descritivo apresentados.
A análise será na forma de tópico
II – ANÁLISE

1. Está indicado o plantio intercalado das espécies. A literatura recomenda uma sequência com apenas
uma espécie.
Determinação; na Avenida Fleming substituir as quaresmeiras pelo alecrim de campinas (Holocalyx
balansae Micheli – Caesalpinioideae) e na junção da Rua Paiva com Rua Trieste substituir o alecrim
de campinas pela quaresmeira.
2. As árvores existentes a serem mantidas, estão locadas, mas não identificadas.
Determinação: especificar as espécies das árvores a serem mantidas.
3. Em vistoria no dia 11/08/2020, constamos na Av.fleming a presença de espécie que possui proteção
legal, e o ipê tabaco (Handroanthus chrysotrichus) segundo a Lei Estadual nº 9743/88, que declara de
interesse comum, de preservação permanente e imune de corte, o ipê-amarelo, no Estado de Minas
Gerais.
Segundo o Art. 2º da Lei Estadual n.º 9.743, de 15 de dezembro de 1988, redação alterada pela Lei
Estadual 20.308 de 27/07/2012, a supressão do ipê-amarelo será admitida, “em área urbana ou
distrito industrial legalmente constituído, mediante autorização do Conselho Municipal de Meio
Ambiente ou, na ausência deste, do órgão ambiental estadual competente”. Sendo que o § 1º do
mesmo artigo define, “como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipêamarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão
formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipêamarelo por árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico fundamentado, consideradas as
características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade,
na área a ser ocupada pelo empreendimento”.
São 04 (quatro) mudas de ipê tabaco, sendo duas mortas. As outras duas não apresentavam vigor e
crescimento vegetativo compatíveis com a idade de plantio. Considerando as condições adversas em
que foram plantadas, como: plantio inadequado, mudas de má qualidade, falta de tutoramento, as
árvores não se desenvolveram de forma satisfatória, compatíveis com o potencial inicial de
crescimento da espécie em questão.
Determinação: recomendamos a substituição dos ipês tabacos, por espécimes arbóreos de Alecrimde-campinas (Holocalyx balansae Micheli – Caesalpinioideae). Locar esses ipês na prancha e indicar
a supressão dos mesmos.
Os serviços de implantação do projeto de arborização deverão ser iniciados, somente, após a análise
e deliberação por parte do COMAM, no que se refere à autorização de supressão das mudas de ipê
tabaco (Handroanthus chrysotrichus), conforme fundamentado no parecer nº 1052/20 em anexo.
Caso o COMAM seja desfavorável, fazer a revisão do projeto.
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4. Na junção da Rua Paiva com Rua Trieste não foram representados poste, bueiro. Talvez, pelo projeto
não há necessidade de implantação, nesse trecho, dos equipamentos acima citados.
Determinação: caso esses equipamentos tiverem que ser implantados nesse trecho, mas, ainda, não
foram incluídos no projeto, ficar atento à distância recomendada na DN 69/10 desses equipamentos
em relação aos pontos de plantio. Representar na prancha esses equipamentos.

As recomendações indicadas acima não inviabiliza a aprovação do projeto.

III - CONCLUSÃO

Concluímos pela aprovação do projeto de arborização viária no Bairro Ouro Preto, na forma como
encaminhado, devendo serem consideradas as adequações indicadas, quando de sua implantação. Nesse
sentido,
apontamos,
ainda,
a
necessidade
de
serem
encaminhados,
à
GEAVA (emails mvital@pbh.gov.br e perciliosilva@pbh.gov.br), a prancha e o memorial descritivo do projeto com a
inclusão das referidas adequações especificadas neste parecer.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020.

Responsáveis Técnicos:
Percílio Wander da Silva
Eng. Agrônomo - BM: 94659-5
GEAVA/DGEA/SMMA
Leonardo de Souza Pereira
Engenheiro Agrônomo - BM: 94655-2
GEAVA/GGAM/SMMA
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DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA
PARECER TÉCNICO Nº 1052/20

SOLICITAÇÃO: 0707/20.
SMMA CADASTRO: 04940/20.
REFERÊNCIA: Análise do projeto de arborização viária de logradouros públicos para fins de parcelamento do
solo.
REQUERENTE: SOLANGE MARIA DE MENDONÇA E OUTROS.
LOCALIZAÇÃO: Avenida Fleming, Bairro Ouro Preto, Regional Pampulha.
.
I – INTRODUÇÃO
O requerente encaminhou para análise da SMMA, proposta de arborização viária, conforme a prancha e o
memorial descritivo apresentados.

II – ANÁLISE

Em atendimento à análise do projeto de arborização viária, vistoriamos, em 12/08/2020, e
constatamos, no passeio lindeiro ao terreno em análise, sob rede elétrica de baixa tensão isolada, a presença
de 02 (dois) espécimes arbóreos de ipê tabaco (Handroanthus chrysotrichus) mortos e 02 (dois) ipês-tabacos
que se encontra em más condições vegetativas.
Verificamos no terreno a presença de espécie que possui proteção legal, e o ipê tabaco
(Handroanthus chrysotrichus) segundo a Lei Estadual nº 9743/88, que declara de interesse comum, de
preservação permanente e imune de corte, o ipê-amarelo, no Estado de Minas Gerais.
Segundo o Art. 2º da Lei Estadual n.º 9.743, de 15 de dezembro de 1988, redação alterada pela Lei
Estadual 20.308 de 27/07/2012, a supressão do ipê-amarelo será admitida, “em área urbana ou distrito
industrial legalmente constituído, mediante autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou, na
ausência deste, do órgão ambiental estadual competente”. Sendo que o § 1º do mesmo artigo define, “como
condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, os órgãos e as entidades a que se
referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco
mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico
fundamentado, consideradas as características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em
maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento”
Os espécimes arbóreos de ipê-tabaco avaliados não apresentam vigor e crescimento vegetativo
compatíveis com a idade de plantio. Considerando as condições adversas em que foram plantadas, como:
plantio inadequado, mudas de má qualidade, falta de tutoramento, as árvores não se desenvolveram de forma
satisfatória, compatíveis com o potencial inicial de crescimento da espécie em questão.
Após avaliação do projeto de arborização viária apresentado, concordamos com a substituição das
árvores indicadas, por espécimes arbóreos de Alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae Micheli –
Caesalpinioideae), portanto somos favoráveis às intervenções indicadas na tabela abaixo, mediante reposição
ambiental relacionada no mesmo quadro.
. Trata-se de espécies comumente encontrada no bioma local, situada em terreno onde as condições
de clima e solo são adequadas ao desenvolvimento desta espécie. Assim sendo, indicamos como condição
para a emissão da referida autorização, a realização do plantio de 05 (cinco) mudas de ipê-amarelo para cada
espécime a ser suprimido, na mesma sub-bacia hidrográfica em que se localiza o empreendimento, podendo
ainda ocorrer no próprio terreno, mediante celebração de Termo de compromisso a ser celebrado pelos
interessados junto à SMMA.
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Figura 1 – ipê-tabaco morto

Foto 3 – ipê-tabaco inclinado

Figura 2 – ipê-tabaco morto

Foto 4 – ipê- tabaco em más condições
vegetativas
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III– CONCLUSÃO
Analisando o projeto de arborização viaria, verificou-se ser passível de autorização a supressão de 02
(dois) ipês-tabacos (Handroanthus chrysotrichus) e 02 (duas) árvores mortas. Assim sendo, encaminhamos a
tabela 1, contendo as intervenções sugeridas e reposição ambiental devida para a execução de tais
intervenções.
No entanto em atendimento a Lei Estadual n.º 9743/88, solicitamos que o presente expediente seja
encaminhado para análise e deliberação por parte do COMAM, no que se refere à autorização de supressão
de 02 (dois) espécimes arbóreos de ipê-tabaco (Handroanthus chrysotrichus assim como a determinação da
compensação ambiental correspondente.
Este documento não autoriza nenhuma intervenção na arborização.
Este documento não autoriza as Gerências de Infraestrutura Urbana a receberem a reposição
ambiental

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020

Responsáveis Técnicos:
Percílio Wander da Silva
Eng. Agrônomo - BM: 94659-5
GEAVA/DGEA/SMMA
Leonardo de Souza Pereira
Engenheiro Agrônomo - BM: 94655-2
GEAVA/GGAM/SMMA

ANEXO
Tabela 1
PORTE (m)
ID

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

<3

3a9

>9

INDICAÇÃO

Nº DE
MUDAS
OBSERVAÇÃO
REPOSIÇÃO
(DN 67/2010)

1

Árvore morta

X

Suprimir

0

2

Árvore morta

X

Suprimir

0

3

Ipê-tabaco

Handroanthus crysotrichus

X

Suprimir

5

4

Ipê-tabaco

Handroanthus crysotrichus

X

Suprimir

5

*Sendo 5
plantios de ipêamarelo

*Sendo 5
plantios de ipêamarelo

OBSERVAÇÃO:

*

Espécie que possui proteção legal, segundo a Lei Estadual nº 9.743/88, que declara de interesse comum, de preservação
permanente e imune de corte, o ipê-amarelo, no Estado de Minas Gerais. Por este motivo, a compensação ambiental foi
definida de forma a atender concomitantemente a DN 67/2010 e a Lei Estadual 9.743/88.

*

Para espécimes arbóreos localizados em logradouro público, o requerente deverá solicitar junto à Gerência de
Infraestrutura Urbana – Pampulha – GERUB-P, órgão responsável pela execução das intervenções em árvores situadas
em áreas de domínio público, a realização do serviço após a emissão da autorização a ser emitida pela GEAVA
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Nome científico

Quantidade

Quaresmeira

05

Alecrim de Campinas

04

Grama Batatais
Anel permeável de:

12,96 m²

60 x 240cm
Quaresmeira
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IDENTIFICAÇÃO:

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO VIÁRIA

ESCALA: 1:500

PROPRIETÁRIO:

LÚCIA MARIA DE MENDONÇA BADARÓ
SOLANGE MARIA DE MENDONÇA CAMPOS
AUSTREGÉSILO RIBEIRO DE MENDONÇA JÚNIOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EVAN DESENHO E ARQUITETURA LTDA - CAU 5018-0
PROCESSO SUREG: 01.154.299-13-60

FOLHA:

01/01

DATA:

02/07/2020

MEMORIAL DESCRITIVO:
ARBORIZAÇÃO VIÁRIA

À Gerência de Áreas Verdes e Arborização Urbana
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Ref:

Aprovação de Projeto de Arborização Viária
Proprietário: Solange Maria de Mendonça Campos e outros
Local: Avenida Fleming – Bairro Ouro Preto
Processo de Loteamento em aprovação junto à SUREG:
01.154.299-13-60

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020
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1. APRESENTAÇÃO
Apresenta-se neste documento o memorial descritivo do projeto de Arborização
Viária referente ao processo de loteamento de terreno indiviso n° 01.154.299-13-60,
em andamento junto à SUREG.
2. PROJETO DE ARBORIZAÇÃO VIÁRIA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA FINS DE
PARCELAMENTO DO SOLO:
Parcelamento de uma área de 13.820,35 m², localizada no bairro Ouro Preto, lindeira
à Avenida Fleming.
2.1. Diretrizes para parcelamento do solo emitidas em 13 de Maio de 2019.
Alargamento da Rua Estanislau Fernandes em forma de passeio até o
encontro com a Rua Marcos de Oliveira:


Plantio de 05 mudas de Quaresmeira, espécime de médio porte,
com espaçamento médio de 10,00 metros entre as mudas (de eixo
a eixo do tronco).



Plantio de 04 mudas de Alecrim de Campinas, espécime de grande
porte, com espaçamento médio de 10,00m entre as mudas (de eixo
a eixo do tronco).



Plantio de 12,96 m² de grama esmeralda no anel delimitador das
covas das árvores existentes e a serem plantadas.

2.2.

Características gerais das mudas:

Nome popular: Alecrim de Campinas – Nome científico: Holocalyx glaziovii
Grande Porte: superior a 10 metros, com tronco de 30 a 40cm de diâmetro
Período de floração: Maio/Junho

Nome popular: Quaresmeira – Nome científico: Tibouchina granulosa
Médio Porte: altura de 5 a 10 metros, com tronco de 30 a 40cm de diâmetro
Período de floração: Fevereiro/Abril
2.3. Plantio:
De acordo com a DN n° 69/10, as mudas terão altura mínima de 2,50m (dois metros
e cinquenta centímetros) entre o colo e a primeira inserção de galhos, 5cm de
diâmetro na base e no mínimo 2,5cm de diâmetro a 1,30m de altura, serão amparadas
por um tutor com duas estacas de 2,50m de altura por 7,0cm de diâmetro, serão
plantadas com espaçamento médio de 8,00 m entre elas.
As covas deverão ser preparadas com largura, diâmetro e profundidade conforme
especificado em projeto (sempre de acordo com o exigido pela DN n° 69/10). Deverão
ser preparadas utilizando parte do material oriundo da abertura das covas, mediante
a eliminação do material inadequado, tais como cascalho e entulhos diversos
existentes, com a inclusão de pelo menos 25kg de substrato agrícola comercial.
Será acrescido, a cada cova, ao restante do material da cova: 600g de super fosfato
simples, 300g de calcário dolomítico e 100g de FTEBR 12 ou similar.
A área superficial da cova deve permanecer permeável, devendo o torrão da muda ser
posicionado sem a embalagem no centro da mesma e abaixo do nível inferior do piso
existente no entorno, conforme DN n° 69/10.
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2.4. Irrigação:
Caso o plantio não seja executado em período chuvoso, a irrigação deverá ocorrer
por 90 dias ininterruptos após o plantio, até o pegamento da muda.
2.5. Conservação:
As mudas serão plantadas e conservadas por pelo menos um ano após o plantio,
conforme a Lei Municipal 6038 de 09/12/91.

Atenciosamente,
___________________________________________
EVAN DESENHO E ARQUITETURA LTDA
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