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DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA 

PARECER TÉCNICO No 0033/22 

 

SOLICITAÇÃO: 0003/22. 
CADASTRO SMMA: 00008/22. 
REQUERENTE: RONAN CHAVES GOMES. 
REFERÊNCIA: Análise de 02 (dois) espécimes arbóreos em logradouro público. 
ENDEREÇO: Avenida Amazonas, nos 1445/1484, Bairro Barro Preto, Regional Centro-Sul. 
 

I – INTRODUÇÃO 

 
A GERUB-CS encaminhou à SMMA um pedido solicitando a avaliação e emissão de parecer 

final, referente a indicação de supressão de 02 (dois) espécimes arbóreos que no parecer 
técnico não foram identificados, mas as árvores aparentam ser o mogno (Swietenia macrophylla 
King: Meliaceae), espécie que possui proteção legal.  
 
II – INFORMAÇÕES 
 

 Teço as seguintes informações elencadas na solicitação e no relatório da GERJAV-CS: 

 

1.  O munícipe, Ronan Chaves Gomes, solicitou vistoria de duas árvores no canteiro 
central no endereço supracitado, alegando que as mesmas vem inclinando ao longo 
do tempo.  

2.  O técnico da GERUB-CS foi ao local e recomendou: 

  A supressão da árvore de grande porte, não identificada, localizada, no 
canteiro central, em frente ao imóvel de nº 1445 da Avenida amazonas, devido 
ao espécime arbóreo estar com o tronco inclinado para avenida, copa 
assimétrica e muito pesada e galho grosso lesionado por veículos altos; 

 A supressão da árvore de grande porte, não identificada, localizada, no 
canteiro central, em frente ao imóvel de nº 1484 da Avenida amazonas, devido 
ao espécime arbóreo estar com o tronco inclinado para avenida, copa 
assimétrica e muito pesada e raízes levantando meio fio do lado oposto à 
inclinação do tronco. 

 

II – ANÁLISE  

Em atendimento à solicitação supracitada, vistoriei, em 06/01/2022, o local e teço seguintes 
informações elencadas a seguir: 

 

1. Os espécimes arbóreos, em questão, são 02 (dois) mognos (Swietenia macrophylla 
King: Meliaceae) de grande porte.  

 

2. Ratificamos os problemas citados no relatório da GERUB-CS, que são: 

 Árvore localizada no canteiro central em frente ao imóvel de nº 1445 encontra-
se com o tronco inclinado, com copa assimétrica e muito pesada o que 
compromete a estabilidade do espécime arbóreo; raízes provocando 
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rachaduras no canteiro central e levantando o asfalto da pista de rolamento e 
galho grosso lesionado por veículos altos. (Figuras 1, 2, 3 e 4). 

 Árvore localizada o canteiro central em frente ao imóvel de nº 1484 encontra-se 
com o tronco inclinado, com copa assimétrica e muito pesada o que 
compromete a estabilidade do espécime arbóreo, raízes provocando a 
elevação do canteiro central e levando o asfalto da pista de rolamento e lesão 
no tronco provocado por veículos altos (Figuras 5, 6, 7 e 8) 

3. O mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King: Meliaceae) está presente na atual 
Lista da Flora Ameaçada de Extinção, segundo a Portaria MMA 443/2014, na 
categoria Vulnerável, estando protegido de modo integral, incluindo a proibição de 
coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, beneficiamento e comercialização. 
A não observância desta Portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas 
na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo dos dispositivos previstos 
no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas (Art. 
7º). Além disso, essa espécie é declarada imune de corte pelo Decreto Federal no 
6472, de 05/06/2008 . (Art. 7º). 

4. Segundo o Art. 3º do Decreto Federal n.º 4.722, de 05 de junho de 2003, redação dada 
pelo Decreto Federal n.º 6.472 de 05 de junho de 2008, “salvo o disposto no art. 1o, 
fica proibido o abate de árvores da espécie Swietenia Macrophylla King (mogno), 
inclusive em áreas nas quais seja autorizada a supressão de vegetação”.  

5. No que se refere à supressão de exemplares arbóreos isolados ameaçados de 
extinção ou objeto de proteção especial em Minas Gerais, inclusive dentro dos limites 
do Bioma Mata Atlântica, a Deliberação Normativa COPAM nº 114 de 10/04/2008 
(SIAM, 2008) prevê que excepcionalmente poderá ser autorizada a supressão desses 
exemplares desde que ocorra uma das seguintes condições: risco à vida ou ao 
patrimônio desde que comprovados por meio de laudo técnico, realização de 
pesquisas científicas, utilidade pública ou quando a supressão for comprovadamente 
essencial para o desenvolvimento do empreendimento, desde que aprovado o projeto 
de recuperação, incluindo plantio e tratos silviculturais, pelo Instituto Estadual de 
Florestas, IEF. Este instrumento legal também prevê que, para o último caso, deverá 
haver compensação na proporção de 50:1 (cinquenta indivíduos para cada indivíduo 
retirado), com espécies nativas típicas da região, preferencialmente do grupo de 
espécies que foi suprimido.  
 

 
                              Figura 1: tronco inclinado  
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                                     Figura 2: Copa assimétrica 

 

 
                              Figura 3: rachadura no passeio e levantamento do asfalto 
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                                                Figura 4: Lesão no galho 

 

 
                             Figura 5: tronco inclinado 

 

 
                                             Figura 6: copa pendendo para um lado 
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                                      Figura 7: levantamento do passeio e do asfalto 

 

 

 
                                             Figura 8: Lesão no tronco 

 

Diante do exposto, considero os mognos, em questão, árvores de alto risco, pois a 

inclinação do tronco e a assimetria da copa afeta a estabilidade da árvore e podem causar vários 

problemas futuros. Por estarem localizadas em uma avenida onde há grande movimentação de 

veículos e pedestres e; por serem de grande porte, uma possível queda causará graves danos 

ao patrimônio e, principalmente, poderá afetar a integridade física das pessoas que circulam em 

grande quantidade no local. 
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Apesar do Decreto Federal n.º 6.472 de 05 de junho de 2008, proibir o corte de árvores da 

espécie Swietenia Macrophylla King (mogno), sou favorável à supressão do mogno em 

questão, uma vez que de acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal a integridade física é 

um direito fundamental do indivíduo. Como a Constituição é a lei máxima do país, esta sobrepõe 

o Decreto Federal n.º 6.472 de 05 de junho de 2008, portanto, o mogno, em questão, deve ser 

suprimido, pois é uma árvore de alto risco devido os problemas explicitados acima e,  uma 

possível queda que, porventura, vier a ocorrer poderá causar danos ao patrimônio e/ou a 

integridade física das pessoas. 

Segundo as exigências do Art. 6o da Deliberação Normativa do COMAM Nº 67/2010, que 
disciplina a compensação ambiental nos casos de supressão de vegetação, “a compensação 
ambiental será dispensada para árvores em situação de senilidade ou risco de queda ou que 
represente perigo ao patrimônio público e privado, devidamente comprovada em laudo técnico 
emitido pelo poder executivo municipal”. 

 
VI - CONCLUSÃO  
 

Assim sendo, sou favorável à supressão de 02 (dois) mognos (Swietenia macrophylla 
King: Meliaceae) de grande porte localizados, no canteiro central, na Avenida Amazonas, Bairro 
Barro Preto, Regional Centro-Sul.  

No entanto, como Decreto Federal n.º 6.472 de 05 de junho de 2008, proibe o corte de 
árvores da espécie Swietenia Macrophylla King (mogno), solicito que o presente expediente seja 
encaminhado para análise e deliberação por parte do COMAM, no que se refere à autorização 
de supressão dos espécimes arbóreos, em questão, assim como a determinação da 
compensação ambiental correspondente. 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 
 
 
 

 
Percílio Wander da Silva 

Eng. Agrônomo – BM 94659-5 
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