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Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Diretoria de Gestão Ambiental 

 

Parecer Técnico nº 1358/20 
 

 
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2020. 

  
 

 
SIGESP: 55-131.917/20-70. 

SOLICITAÇÃO SMMA: 1139/20 

Solicitante: Condomínio Edifício Ipê Amarelo. 

Referência: solicitação de autorização para supressão de árvore protegida por lei localizada em 
área particular. 

Localização da Árvore: Rua Abre Campo, 122 – Bairro Santo Antônio – Região Centro Sul. 

  
I – Introdução 

A Gerência Regional de Manutenção Centro Sul – GERMA-NO encaminhou para apreciação por 
parte do COMAM, solicitação de análise de supressão de “ipê amarelo” (Handroanthus 
serratifolius), por se tratar de espécie de preservação permanente segundo a Lei Estadual n.º 
9743 de 15 de dezembro de 1988. 

O presente parecer técnico é complementar ao parecer técnico proveniente da GERMA-CS. 

 

II – Análise 

Trata-se de uma árvore da espécie “ipê amarelo” (Handroanthus serratifolius) que está localizada 
no corredor de entrada do condomínio, com 40cm de diâmetro médio a altura do peito – DAP e 
altura aproximada de 11m e que está em aparente bom estado vegetativo. 

A árvore está posicionada a 75cm da parede da garagem e do edifício propriamente dito e a 60cm 
do muro de divisa. 

Essa situação faz com que a copa fique severamente assimétrica e pendente para o terreno 
vizinho, pois o edifício é uma barreira para desenvolvimento da copa. 

Outra restrição é quanto ao confinamento do colo da árvore, que é grave pois pode gerar um 
desequilíbrio entre a parte aérea e o sistema radicular. 

Por esse motivo, acompanhamos o parecer técnico proveniente da GEREMA-CS, sendo 
favoráveis ao deferimento de supressão. 

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 de “ipê amarelo” somente será admitida, em área 
urbana, mediante autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sendo que o parágrafo 
1º do mesmo artigo define como condição para a emissão de autorização para a supressão de 
árvores desse grupo o plantio de uma a cinco mudas de “ipê amarelo” por árvore a ser suprimida, 
com base em parecer técnico fundamentado. 

Sugerimos como condição para a emissão da referida autorização, a realização do plantio de 
01(uma) mudas de “ipê amarelo” (Handroanthus serratifolius), caso tenha a autorização deferida. 

O local de plantio deverá ser indicado pela GERMA-CS, na mesma sub-bacia hidrográfica em que 
se localiza a árvore em questão. 

 

III - Conclusão  

Diante do exposto acima, consideramos passível de autorização de supressão de um “ipê 
amarelo” (Handroanthus serratifolius), no entanto, em atendimento a Lei Estadual n.º 9743/88, o 
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presente expediente deve ser encaminhado para análise do COMAM, no que se refere à 
autorização em questão, assim como a determinação da compensação ambiental correspondente. 

 

 

 

Agnus Rocha Bittencourt - BM: 40.422-9 
Engenheiro florestal - CREA: 871068312/D 
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ANEXO 
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