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ASSUNTO:  
Avaliação de espécime arbóreo para supressão. 

 

I – INTRODUÇÃO 

       Foi solicitada pelo gerente do Parque Municipal das Mangabeiras, Rodrigo 
Roscoe, a avaliação técnica de uma árvore que se encontra em um canteiro 
localizado próximo às edificações do almoxarifado da FPMZB e da sede dos 
escoteiros. Segundo o gerente o espécime não apresentava bom estado 
fitossanitário. 

 

II – ANÁLISE 

Em atendimento à solicitação, vistoriei em 09/02/2021 o espécime arbóreo em 

questão e constatei que trata-se de um pequizeiro (Caryocar brasiliense) e que há 

necessidade de supressão do mesmo. Conforme as figuras 1 e 2 é possível observar 

que o indivíduo apresenta grande lesão no tronco, que acometia também uma outra 

ramificação da árvore que já foi podada, pois estava completamente seca. A árvore 

também encontra-se bastante inclinada, com a copa sobre o telhado da sede dos 

escoteiros (figura 3), e está em local com grande circulação de pessoas, o que poderá 

causar grave acidente caso o indivíduo não seja suprimido.  

No entanto, conforme descrito no item II do Art. 2º da Lei Estadual n.º 10883/92, 

que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte no 

estado o pequizeiro (Caryocar brasiliense), só será admitida supressão dessa espécie 

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. 

O § 1º do mesmo artigo ainda define, “Como condição para a emissão de 

autorização para a supressão do pequizeiro, os órgãos e as entidades a que se referem 

os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do empreendedor o plantio, por 

meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta, de cinco a dez 

espécimes do Caryocar brasiliense por árvore a ser suprimida, com base em parecer 

técnico fundamentado, elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-

Pequi, a que se refere à Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, e consideradas as 

características de clima e de solo, a frequência natural da espécie, em maior ou menor 

densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento e a tradição agroextrativista da 

região”. 



 
 

 

Figura 1 – Lesão no tronco causando apodrecimento da parte interna. 



 
 

 
Figura 2 – Ramificação da árvore que já foi podada pois estava oca e seca. 



 
 

 
Figura 3 – Indivíduo inclinado sobre telhado da sede dos escoteiros. 



 
 
III – CONCLUSÃO  

Analisando o estado fitossanitário da árvore, seu grau de inclinação e o local em 

que se encontra, recomendo a sua supressão. No entanto, em atendimento a Lei 

Estadual n.º 10883/92, o presente expediente deve ser encaminhado para análise e 

deliberação por parte do COMAM, no que se refere à autorização de supressão de 01 

(um) de pequizeiro (Caryocar brasiliense), assim como a determinação da 

compensação ambiental correspondente. 
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