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SUPRESSÃO DE ÁRVORES PARA LOTEAMENTO URBANO 

ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL EM MARINGÁ-PR 

 

Renato Jorge Rael dos Santos 

 

 

RESUMO 
 

Presente em Maringá, a Mata Atlântica é um dos biomas protegidos por Lei Brasileira, sendo               
sua preservação um direito do povo brasileiro, conforme estabelecido na Constituição Federal.            
A compensação ambiental da supressão de árvores é a melhor ferramenta que temos para              
proteger o bioma de modo simultâneo ao desenvolvimento da cidade. Com o foco no estudo               
de caso de loteamentos urbanos, a metodologia se constituiu a partir da compilação da              
legislação vigente, de entrevista, do levantamento de dados, dos estudos de impactos            
ambientais e investigação das melhores práticas. Diante disso, este trabalho visa explicar o             
funcionamento e embasamento da legislação de proteção ambiental vigente no município de            
Maringá, Paraná. Ao longo da pesquisa ficou clara a distinção do município de Maringá a               
nível nacional no que tange a medidas protetivas e a fiscalização para realização da              
compensação ambiental. 
 
Palavras-chave: Compensação Ambiental. Corte de Indivíduos Arbóreos Nativos.        
Parcelamento de Terra.  
 
 
TREE CUTTING FOR ECOLOGICALLY SUSTAINABLE URBAN ALLOTMENT IN 

MARINGÁ-PR 

 
ABSTRACT 

 
Present in Maringá, the Atlantic Forest is one of the biomes protected by Brazilian law, and                
its preservation is a right of the Brazilian people, as established in the Federal Constitution.               
The environmental compensation of tree suppression is the best tool we have to protect the               
biome simultaneously with the development of the city. Focusing on the study of urban              
allotments, the methodology for this work is composed of the compilation of current             
legislation, interviews, data collection, environmental impact studies, and investigation of best           
practices. Given this, this work aims to explain the operation and basis of environmental              
protection legislation in force in the municipality of Maringá, Paraná. Throughout the survey,             
it became clear the distinction of the city of Maringá at the national level concerning               
protective measures and supervision to carry out environmental compensation. 
 
Keywords: Cutting of Native Arboreal Individuals. Environmental Compensation. Land         
subdivision.  
 
 



 
 

4 

1 INTRODUÇÃO  

 

As conferências internacionais sobre o meio ambiente como a de Estocolmo, em 1972,             

ou a do Rio Eco, em 1992, serviram de base para as primeiras legislações de proteção                

ambiental ao redor do mundo e, sendo o Brasil o detentor da maior parte da Floresta                

Amazônica, a legislação brasileira sempre buscou um alto rigor para a proteção de indivíduos              

arbóreos em território nacional. As conferências que se seguiram, como a Rio+20, realizada             

em 2012, no Rio de Janeiro, e o Acordo de Paris, assinado em 2015 por diversos países,                 

puseram em teste as diferentes ideias legislativas elaboradas pelos diversos signatários de tais             

acordos, avaliando o progresso da proteção ambiental realizado por cada um, a fim de              

compartilhar a implementação dos métodos mais eficazes e estabelecer novas metas de            

redução do impacto ambiental gerado pelo desenvolvimento das nações ao redor do mundo. 

Entre as diversas medidas protetivas, ficou estabelecido, a partir da Rio Eco 92, no              

Brasil, com o Decreto No 2.519/1998 (BRASIL, 1998), a priorização da proteção de árvores              

nativas como meio de preservação da biodiversidade da flora, dando preferência aos            

indivíduos arbóreos nativos ao tratamento de contenção de gases do efeito estufa e de              

manutenção do clima, principalmente no que tange os ciclos pluviais.  

Entretanto, dada a extensão e a importância de outra floresta do território nacional, a              

Mata Atlântica, que se encontra como classificação da mata na região de Maringá e outros               

centros urbanos, esta proteção de indivíduos arbóreos e não somente de áreas de preservação              

passou a gerar um problema financeiro aos cidadãos que decidiram cortar estas árvores,             

gerando multas altas e, conforme prevê a lei, potencial encarceramento em função do corte. É               

muito comum encontrar casos de pessoas físicas e jurídicas, até mesmo de entidades públicas,              

que vão à justiça em função do corte de árvores, como ocorreu com a Universidade Estadual                

de Maringá, que foi multada em pouco mais de 28.000 reais pelo corte de 13 árvores                

(BERNARDINO, 2019). 

Estes encargos financeiros são acompanhados de compensação ambiental, que requer          

o plantio e manutenção de 10 vezes mais mudas nativas do que aquilo que foi cortado.                

Considerando que mesmo árvores exóticas podem vir a gerar multa (BERNARDINO, 2019),            

isso causa certo temor por parte do empreendedor que deseja desenvolver um loteamento ou              

do cidadão que pretende intervir na flora em seu terreno. 

O medo dos cortes, juntamente à complexidade do sistema legal de intervenção            

florestal, acaba gerando a falta de manutenção dos indivíduos arbóreos em meio urbano, o que               

acarreta no adoecimento e envelhecimento das árvores, pois foi talhado ao cidadão até mesmo              
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a poda para cuidado de algumas destas árvores (MARINGÁ, 2018). Com isso, em uma              

pesquisa rápida na internet, percebe-se que em qualquer vendaval ou chuva que ocorra no              

município de Maringá, dezenas de árvores caem, gerando danos aos bens dos habitantes da              

cidade, que demoram a ser reparados. 

Nesse sentido, é clara a necessidade da subdivisão de lotes em um município com              

perceptível crescimento como Maringá e isso traz como componente necessário a supressão            

de indivíduos arbóreos. Como tentativa de sanar o desconhecimento sobre os detalhes do             

processo de compensação ambiental no município, são descritos alguns passos nas           

Resoluções SEMA 01 e 05, de 2017. Devido ao linguajar legislativo, com referências em              

diversas outras leis, incluindo brevemente a abordagem feita por Amadei e Amadei (2018)             

com foco na legislação do Estado de São Paulo, esta pesquisa visa compilar as informações               

deste processo de supressão de indivíduos arbóreos. A finalidade é que estas informações             

sejam um guia sobre o passo a passo da burocracia para o corte de árvores e devida                 

compensação ambiental, apresentando, também, as necessidades e os benefícios da          

preservação da flora remanescente da Mata Atlântica presente no município. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desta pesquisa, o principal meio foi a compilação e análise de leis,               

decretos e resoluções, de diferentes níveis da administração pública, além de contar com             

entrevista feita no departamento municipal de Intervenção Florestal da SEMA, com o devido             

consentimento. Buscou-se, em primeiro lugar, confirmar a acurácia das informações          

coletadas, considerando medidas federais mais abrangentes, que norteiam o processo através           

de definições e linhas gerais, para, então, ter um sistema de análise que funciona, em sua                

maior parte, a nível estadual no Paraná. Consequentemente, com detalhes mais rígidos e             

acompanhamento mais frequente, garante-se maior percentagem de compensação ambiental         

feita a nível municipal em Maringá.  

Para auxiliar a explanação de detalhes da legislação em vigência, foram utilizados:            

teses de mestrado; livros de referência na área; dados de institutos que buscam estudar a               

situação ambiental no país; notícias que demonstram a realidade da aplicação da atividade de              

supressão de indivíduos arbóreos, contextualizando a necessidade de corte dentro de           

loteamentos urbanos fora de áreas de preservação ambiental; a classificação fitogeográfica do            

Município de Maringá; e as práticas do setor de corte de árvores. 
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3 LOTEAMENTO  

 

Loteamento é uma forma de parcelamento de solo, que segundo Amadei e Amadei             

(2018, p. 1-2) surgiu na França, para dividir pequenos campos de maneira ordenada,             

transformando glebas em lotes que pertencem a um arranjo maior, nomeado loteamento. Este,             

por sua vez, localizado dentro dos limites urbanos – onde urbano é “pertencente à cidade”               

(URBANO, 2020) –, chegando ao conceito etimológico de que o “parcelamento do solo             

urbano é o fracionamento ordenado de terreno referente à cidade, estática e dinamicamente             

considerada” (AMADEI; AMADEI, 2018, p. 2).  

De acordo com Miranda (2000, p. 38 apud AMADEI; AMADEI, 2018, p. 3), a configuração               

deste fracionamento é livre, exceto onde é limitada pela lei. Tal intervenção do poder público               

é percebida como necessária por Prieur (1981, p. 614 apud AMADEI; AMADEI, 2018, p.              

2-3), que destaca a necessidade de evitar o sacrifício do meio ambiente no processo de               

urbanização, que, segundo o autor, tem sido um processo flexível. Sendo assim, o município              

de Maringá, através da Lei Complementar 935/2012 (MARINGÁ, 2012), atualizou a           

definição de lote por uma terceira vez desde a primeira preocupação em definir o assunto em                

1999, com a Lei N. 331/99 (MARINGÁ, 1999), tendo sua definição atual presente na Lei de                

Uso e Ocupação do Solo: “terreno oriundo de parcelamento de solo, com acesso a logradouro               

público dotado de infraestrutura, cujas dimensões e área atendam aos parâmetros urbanísticos            

definidos em lei municipal para a zona em que se localiza” (MARINGÁ, 2011, p. 3). 

O loteamento de terras em Maringá é incentivado pelo Plano de Desenvolvimento do             

município, elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá – CODEM,           

juntamente da sociedade civil organizada e da Associação Comercial e Empresarial de            

Maringá - ACIM, que busca fortalecer alguns setores econômicos chave da cidade. Desse             

modo, deixa-se de depender tanto da agricultura, passando a focar em outras áreas, como              

educação, intermediação financeira, saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,            

atualmente, focando no detalhamento do cenário da região em 2.047 (CODEM, 2017). 
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Gráfico 1 - Análise de classificação dos setores econômicos selecionados por atratividade e 
competitividade. 

 
Fonte: CODEM (2017). 

Este desenvolvimento econômico acentuado gera empregos atrativos, ao mesmo         

tempo em que aumenta a qualidade de vida na cidade, o que tem atraído famílias de diferentes                 

partes do país, fazendo com que a demanda por habitação cresça todos os anos em um ritmo                 

de aproximadamente sete mil pessoas por ano (IBGE, 2000 apud SEMA, 2011). 

Apesar de toda esta bonança econômica e social, em função da cidade já ter              

ultrapassado a densidade populacional de 200.000 habitantes com a qual foi pensada (SEED,             

2007), é preciso explorar novas áreas para a alocação das famílias que se mudam para               

Maringá. Apesar de ser conhecida como Cidade Verde, em função de sua apresentação como              

cidade jardim (BOVO; AMORIN, 2012), se faz necessária a remoção de árvores nestes             

terrenos ainda pouco explorados comercialmente para atender a demanda por espaços de            

vivência e vias de acesso aos novos terrenos, que visam atender às expectativas de              

crescimento do município. 
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Figura 1 - Anteprojeto de Jorge Macedo Vieira da planta inicial da cidade de Maringá para 200.000 habitantes 

 
Fonte: Rego (2001 apud BOVO, 2008). 

 

Essa subdivisão de terras é importante para o crescimento de áreas mais próximas das              

zonas periféricas da cidade, pois não possuem autorização para realizarem crescimento           

vertical semelhante aos terrenos que se localizam mais ao centro da cidade, em função da lei                

de uso e ocupação do solo (MARINGÁ, 2011). Portanto, subdividir lotes nas periferias,             

chácaras e bairros mais afastados cria novas oportunidades imobiliárias mais acessíveis para a             

população que se muda para Maringá, aumentando a concorrência do mercado imobiliário e             

permitindo o desenvolvimento mais coerente com a estrutura de transportes da cidade,            

implementando infraestrutura de maneira ordenada (SPOSITO, 2008 apud FERREIRA,         

2016).  

Uma das formas que se dá este incentivo ao parcelamento de solo é a regularização da                

cobrança de diferentes faixas de imposto de terrenos em diferentes áreas, de acordo com a               

área de cada lote, sendo que, quanto maior e mais central, maior será a cobrança de impostos                 

(MARINGÁ, 2011). Assim, o parcelamento do terreno pode, potencialmente, trazer um alívio            

financeiro ao dono do lote que, além de ganhar com a venda das novas parcelas, também                

reduz, com o tempo, suas contribuições com impostos. Além disso, como a subdivisão de              

terras tem como requisito a implementação de infraestrutura, imposto pela Lei de Uso e              

Ocupação do Solo, esta infraestrutura por si só, ainda mais se acompanhada de um bom               

planejamento municipal, irá trazer a valorização do terreno (BARBOSA, 2012).  

É válido observar que as tendências de mercado atuais trazem a qualidade ambiental             

como meio de valorizar o capital imobiliário através da inserção de elementos da natureza,              

preservados ou recriados, elevando o valor do lote com base em um padrão ecologicamente              
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correto, atendendo à demanda do mercado que busca por um estilo de vida diferente com               

maior contato com a natureza e convívio social harmônico (BERTOCCHI, 2006). 

É relevante ressaltar que as limitações impostas pela Lei Municipal N. 888/2011 são a              

parte tangível do plano de expansão da cidade, pois preveem limites populacionais diferentes             

para cada zoneamento, conforme seu Anexo 3, para bem atender aos moradores com esgoto,              

linhas de energia, bom tráfego e desenho da cidade. Há também limites para o desenho               

urbanístico, como um mínimo de frente e uma faixa de tamanho de terreno na região, a fim de                  

evitar a disparidade e a densidade populacional dentro de uma das zonas residenciais do              

município. 

 

 

4 FITOGEOGRAFIA DE MARINGÁ 

 

A legislação brasileira, por meio do inciso XII do Anexo I da Resolução CONAMA              

Nº 306 de 2002 (BRASIL, 2002), define meio ambiente como “conjunto de condições, leis,              

influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que             

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. O Art. 225 da Constituição Federal                 

(BRASIL, 1988) traz como direito o usufruto deste meio ambiente e como obrigação a              

manutenção do mesmo, com trato especial à formação primária remanescente de Mata            

Atlântica que temos em nossa região. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,          
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,             
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e            
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade             
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,        
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o              
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua           
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a            
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais           
(BRASIL, 1988, n.p.). 
 

O meio ambiente possui algumas maneiras de ser subdividido. Tomando como base a             

afirmação de Nahal (1962 apud RIZZINI, 1963, p. 2), de que “o conhecimento da flora dum                

país é indispensável para o estudo e a compreensão da sua vegetação; é a própria base deste                 

estudo”, Rizzini (1963) vê o ato de dividir o território em áreas fitogeográficas como meio de                
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caracterizá-lo com maior nitidez. Tendo isso em mente, por meio do Instituto de Águas e               

Terras do Paraná - IAT, que mudou de nome desde a efetivação da Lei Estadual 20.070/2019                

(PARANÁ, 2020), quando o antigo Instituto Ambiental do Paraná - IAP incorporou o             

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná - ITCG e o Instituto das Águas do                

Paraná - Águas Paraná, o ITCG coloca Maringá dentro da Zona Neotropical com Formação              

Fitogeográfica de Floresta Estacional Semidecidual Submontana, conforme a Figura 2.          

Enquadra-se, dessa forma, como parte do bioma Mata Atlântica, de acordo com o Art. 2º da                

Lei No 11.428/2006. De acordo com o IBGE (1991), esta formação fitogeográfica é             

caracterizada pela peroba rosa (Aspidosperma polyneura). 
 

Figura 2 - Mapa de Formação Fitogeográfica. 

 
Fonte: Paraná (2020). 

 

Para que se entenda melhor os termos utilizados neste trabalho, é importante conhecer             

as definições pertinentes, como “flora”, que é o conjunto de plantas de um lugar ou período de                 

tempo específico (FLORA, 2020) e “fauna”, como o conjunto de espécies animais que vivem              

em um espaço geográfico ou habitat determinado (FAUNA, 2020). Às vezes, o loteamento             

encontra-se em Área de Preservação Ambiental (APP), que, segundo o Art. 3º da Lei              

12.651/2012, é definida como: 
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área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental            
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a            
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e             
assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 2012). 
 

A vegetação nestas APP, segundo o Art. 7º da Lei 12.651/2012, deverá ser mantida               

pelo proprietário, geralmente criando um corredor ambiental, que permite o trânsito da fauna.             

A delimitação da APP é definida pela adição das áreas estipuladas pelos Artigos 4 a 6, sendo                 

que na maioria dos casos de Maringá é aplicado a alínea a, do inciso I, do Art. 4º, que prevê                    

uma faixa de “30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de                 

largura” e o inciso IV, que denomina como APP um raio de 50 metros em torno de nascentes.                  

Esta mesma lei ainda permite a supressão somente em casos de utilidade pública, de baixo               

impacto ambiental ou não estando dentro do raio de entorno de nascentes, também de              

interesse social. 

Havendo indivíduos arbóreos nativos, é preferível que se preservem o maior número            

de árvores, a fim de não descaracterizar o habitat da fauna nativa. Um exemplo de pássaro                

nativo do Brasil que sofre perigo de extinção, em parte, devido a esta descaracterização de seu                

habitat por seres humanos, é a arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus), que, segundo           

Guedes (2004), possui consumo quase que exclusivo de nozes das árvores bocaiúva            

(Acrocomia aculeata) e acuri (Scheelea phalerata), e em 90% das vezes têm seu ninho no               

Pantanal em manduvis (Sterculia apetala) velhos. A preservação destas espécies supracitadas           

se torna ainda mais importante quando consideramos as recentes queimadas no Pantanal que,             

conforme reportado por Haje (2020), as análises dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas              

Espaciais pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ apontam que já             

foram queimados pelo menos 23% do bioma.  

Caso seja realmente necessário, como para passar uma via ou para poder limpar o              

terreno a fim de construir a moradia conforme planejado pelo dono, deve-se solicitar a              

supressão dos indivíduos arbóreos junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de            

Maringá - SEMA, planejando uma compensação ambiental, ou seja, plantar e cuidar de um              

determinado número de árvores em outro lugar, a fim de manter a biodiversidade de nosso               

bioma. 

Uma importante caracterização ambiental para este trabalho, derivada da divisão          

fitogeográfica, é a diferenciação da classificação dos indivíduos de acordo com sua origem             

quando comparado ao bioma em que se encontra, separando-os conforme a Convenção sobre             

Diversidade Biológica (CDB), que passou a ser válida no Brasil com a assinatura do Decreto               
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No 2.519/1998. A classificação consiste em: indivíduos in-situ (nativos) que “são recursos            

genéticos [que] existem em ecossistemas e habitats naturais [...] onde tenham desenvolvido            

suas propriedades características” e ex-situ (exóticos) que são “componentes da diversidade           

biológica fora de seus habitats naturais”, onde habitat é “o lugar ou tipo de local onde um                 

organismo ou população ocorre naturalmente”. Uma planta pode ser nativa do Brasil e até              

mesmo estar entre as ameaçadas de extinção, mas ser enquadrada como exótica no             

ecossistema de Maringá, levando, assim, a conotações diferentes no que tange a sua proteção,              

pois as proteções previstas em lei são para as nativas em seu habitat. 

Deve-se atentar ao fato de que, mesmo que em um lote haja apenas plantas exóticas,               

ainda assim é preciso liberação da Secretaria de Meio Ambiente de Maringá - SEMA ou do                

IAT, em alguns casos, para realizar seu corte, pois podem abrigar fauna, mesmo que esta seja                

exótica, como o famoso sagui (Callithrix jacchus), que segundo Valença-Montenegro et al.            

(2012), não é de Maringá, mas é nativo do Nordeste brasileiro. 

Há também espécies exóticas que agem como invasoras, ou seja, são plantas ex-situ             

cuja introdução em um habitat causa ou tem potencial de causar danos às espécies nativas               

(NISIC, 2020). Segundo entrevista com representante da SEMA, a principal flora invasora é a              

Leucena (Leucaena leucocephala). O Instituto Hórus lista outras sete espécies como sendo            

invasoras em Maringá, mas que não são tão frequentemente encontradas, conforme a Tabela             

1. 

 
Tabela 1 - Espécies Invasoras 

Nome Científico Família Nome Vulgar Causa da Introdução 

Hovenia dulcis Rhamnaceae banana-do-japão, 
caju-do-japão, 
uva-japonesa 

Cortina de vento 
utilizada na 
agropecuária 

Mangifera indica Anacardiaceae mangueira Alimentação 

Megathyrsus 
maximus 

Poaceae milhã, capim-da-colônia, 
capim-sempre-verde, 

Forrar cama de escravos 

Melia azedarach Meliaceae cinamomo, paraíso, 
santa-bárbara 

Uso ornamental 

Tecoma stans Bignoniaceae amarelinho, ipê-de-jardim Uso ornamental 

Terminalia 
catappa 

Combretaceae amendoeira, castanheira, 
sombreiro 

Involuntariamente feita 
por Caravelas 
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Fontes: Adaptado de Hórus (2020); Mathias (2015); Cânovas (2015).  

 

Já as árvores nativas que entram na lista de flora ameaçada de extinção e mais               

aparecem nas vistorias da SEMA no meio urbano de Maringá, conforme entrevista com             

engenheiro florestal do órgão, são o cedro-rosa (Cedrela fissilis) e o pinheiro (Araucaria             

angustifolia). Para referência, os demais indivíduos nativos que sofrem ameaças de extinção            

no Estado do Paraná devido à procura em função do seu valor econômico e são encontrados                

com menos frequência no município de Maringá estão listados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Relação das espécies ameaçadas de extinção no Paraná. 

 

 

Nome Científico Família Nome Vulgar Causa da Introdução 

Tradescantia 
zebrina 

Commelinaceae judeu-errante, lambari, 
trapoeraba-roxa 

Uso ornamental 

NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME VULGAR CATEGORIA 

Araucaria angustifolia Araucariaceae Pinheiro do Paraná VULNERÁVEL 

Balfourodendron 
riedelianum 

Rutaceae Pau Marfim RARA 

Casearia paranaensis Flacourtiaceae Guaçatunga RARA 

Euxylophora paraensis Rutaceae Pau amarelo, pau cetim VULNERÁVEL 

Ocotea catharinensis Lauraceae Canela preta VULNERÁVEL 

Ocotea porosa Lauraceae Imbuia VULNERÁVEL 

Ocotea odorifera Lauraceae Canela sassafráz EM PERIGO 

Myrcia tenuivenosa Myrtaceae Guamirim VULNERÁVEL 

Aspidosperma australis Apocynaceae Guatambu RARA 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 

Apocynaceae Guatambu RARA 

Aspidosperma polyneuron Apocynaceae Peroba RARA 

Aspidosperma ramiflorum Apocynaceae Guatambu RARA 

Myrocarpus frondosus Fabaceae Cabreúva RARA 

Machaerium paraguariense Fabaceae Jacarandá RARA 
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Fonte: IAP (2008).  

  
Figura 3 - Cedro-rosa. 

 

Fonte: Lopes (2015). 

 

Figura 4 - Pinheiro. 

 
Fonte: Rosseto (2019). 

 

É importante ressaltar a classificação de diferentes áreas com árvores em um            

município como Maringá, que possui diferentes cenários que requerem tratamentos diversos.           

Segundo o engenheiro florestal, a primeira classificação relevante para o ambiente urbano é             

mais geral e dispõe da diferença entre árvores isoladas e florestas, sendo árvores isoladas              

aquelas fora de comunidades vegetais florestais nativas, cujas partes aéreas não entrem em             

contato (MUSETTI, 2007), e florestas da Mata Atlântica, definidas pela Lei 11.428/2006 e na              

NOME 
CIENTÍFICO 

FAMÍLIA NOME VULGAR  CATEGORIA 

Dicksonia sellowiana Dicksoniaceae Samambaiaçú imperial, xaxim EM PERIGO 

Dorstenia tenuis Moraceae Violeta da montanha, violeta 
montes 

VULNERÁVEL 

Dyckia distachya Bromeliaceae Gravatá, bromélia EM PERIGO 

Dyckia hatschbachii Bromeliaceae Gravatá, bromélia EM PERIGO 

Vriessea brusquensis Bromeliaceae Gravatá, monjola, bromélia RARA 

Vriessea mulleri Bromeliaceae Gravatá RARA 

Vriessea pinotti Bromeliaceae Gravatá, monjola, bromélia EM PERIGO 
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Resolução CONAMA No 002/1994 (BRASIL, 1994), que as classifica e detalha as diferentes             

permissões de execução de atividades em cada floresta, conforme o Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Resumo do regime jurídico especial do bioma Mata Atlântica em Maringá. 

Fontes: Adaptado de Brasil (2006); Brasil (1994).  

 

Nessa perspectiva, a maioria dos casos de supressão de árvores em zona urbana é              

classificada como aquela feita em árvores isoladas, que somente vão requerer um Relatório             

Ambiental Prévio - RAP em alguns casos específicos, como o que trata este trabalho, que é                

em loteamentos, de acordo com o Decreto 1.331/2019 do Município de Maringá. Já para os               

Vegetação Definição Casos de Autorização para Corte 

Primária 

Grande e expressiva diversidade, sem 
ação do homem, a ponto de manter 
características originais. 

Excepcionalmente, quando não 
houver alternativa técnica para 
realização de obras, projetos ou 
atividades de utilidade pública, 
pesquisas científicas e práticas 
preservacionistas. 

Secundária 
em estágio 
avançado 
de 
regeneração 

Presença comum de pinheiro 
(Araucaria angustifolia), imbuia 
(Ocotea porosa), canafístula 
(Peltophorum dubium), ipê (Tabebuia 
alba), angico (Parapiptadenia rigida), 
figueira (Ficus sp.). 

Mesmas permissões acima, ou seja, 
excepcionalmente, quando não 
houver alternativa técnica para 
realização de obras, projetos ou 
atividades de utilidade pública, 
pesquisas científicas e práticas 
preservacionistas. 

Secundária 
em estágio 
médio de 
regeneração 

Presença comum de congonha (Ilex 
theezans), vassourão-branco 
(Piptocarpha angustifolia), canela 
guaica (Ocotea puberula), palmito 
(Euterpe edulis), guapuruvu 
(Schizolobium parayba), guaricica 
(Vochysia bifalcata), cedro (Cedrela 
fissilis), caxeta (Tabebuia cassinoides) 

Somado às permissões acima, 
podem ser feitos loteamentos 
urbanos que mantenham pelo 
menos 50% da área de floresta, 
obras de interesse social e, se 
averbada área de reserva legal, 
agricultura de subsistência. 

Secundária 
em estágio 
inicial de 
regeneração 

Presença comum de bracatinga 
(Mimosa scabrella), vassourão 
(Vernonia discolor), aroeira (Schinus 
terebenthi folius), jacatirão 
(Tibouchina sellowiana e Miconia 
circrescens), embaúba (Cecropia 
adenopus), maricá (Mimosa 
bimucronata), taquara e taquaruçu 
(Bambusa spp). 

Dentro do perímetro urbano, fica a 
critério da SEMA, que pode dar a 
autorização para supressão. 
Entretanto vale lembrar o valor da 
manutenção de espécies nativas. 
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casos de loteamento em áreas com floresta, estes serão bem limitados, como exposto no              

Quadro 1. 

 

 

5 RESULTADO: PROCESSO DE SUPRESSÃO 

 

O objeto de estudo central deste trabalho se volta à possibilidade de a supressão de               

indivíduos arbóreos ser dividida no estudo daquilo que a embasa, pois é amparada por              

volumosa documentação e na execução de técnicas em si. Entretanto, deve-se atentar à             

preservação do bioma local para evitar as punições previstas na Seção II da Lei de Crimes                

Ambientais Nº 9.605/1998 (BRASIL, 1998) no Decreto Municipal No 0337/2008 de Maringá            

(MARINGÁ, 2018). Os danos causados às árvores são regulados a nível municipal em             

Maringá e estão sujeitos à multa de conforme a gravidade e área da lesão, podendo ir de 500                  

reais a 100.000 reais por unidade ou hectare, dependendo da unidade de medida da infração,               

de acordo com o Capítulo II do decreto municipal Nº 0337/2008 (MARINGÁ, 2018). O              

processo para o corte de árvores em loteamento urbano que se localiza fora de área de                

preservação ambiental, como uma APP, pode ser subdividido em doze etapas, conforme o             

fluxograma na Figura 5, desenvolvido a partir da compilação das informações desta pesquisa. 

Figura 5 - Fluxograma do processo de supressão de árvores em Maringá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com auxílio da ferramenta Lucidchart (2020). 

 

5.1 DECLARAÇÃO DE PLANTA PLANIMÉTRICA 

 

O primeiro passo para obtenção da liberação para supressão dos indivíduos arbóreos            

em um loteamento é a regularização do lote a ser subdividido, apresentando a documentação              
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do terreno na prefeitura, em conformidade com a primeira fase de análise do RAP              

(MARINGÁ, 2019) que, por sua vez, faz a comparação com os registros de seu banco de                

dados e verifica se o terreno está regularizado, concedendo ao empreendedor a Declaração de              

Planta Planimétrica. Se não estiverem corretos, é elaborado um parecer técnico que indica as              

correções necessárias.  

 

5.2 DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Tendo o terreno regularizado, é preciso solicitar as diretrizes junto à Secretaria            

Municipal de Planejamento e Urbanismo de Maringá - SEPLAN, acerca do uso e ocupação do               

solo, conforme inciso V do Art. 6º da Resolução Nº 05/2017 da SEMA. Este documento               

informa ao empreendedor detalhes da zona municipal em que ele pretende lotear,            

proporcionando-lhe informações como área permeável e distanciamentos obrigatórios entre         

edificações e vias públicas. 

 

5.3 RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO - RAP 

 

Por ser um loteamento, é necessária a elaboração de RAP, em acordo com o Decreto               

RAP No 1331/2019. Quando não há limitações de ordem ambiental ou geotécnica no terreno              

(definidas no Art. 2o do Decreto), orientam-se as análises de viabilidade legal do loteamento              

baseadas em impactos ambientais e socioeconômicos. Este primeiro é feito com levantamento            

da fauna e da flora e da caracterização da APP, que serão detalhados adiante. Para o segundo,                 

é preciso fazer o levantamento de dados de recursos do bairro considerando seus possíveis              

usos pelo empreendimento e verificar se há algum patrimônio histórico cuja área é protegida,              

a fim de obedecer a orientação do item 3.1 do Anexo I do Decreto, que solicita o destacar “os                   

sítios e monumentos arqueológicos, os traços históricos e culturais da comunidade”. Segundo            

o site do IPHAN (BRASIL, 2020), há apenas dois sítios arqueológicos em Maringá, CNSA:              

PR01657 e CNSA: PR01027. Caso o retorno do RAP seja negativo, a Lei 12.651/2012              

permite que a área seja explorada ecologicamente para desfruto pessoal ou uso comercial             

consciente, como para aulas de yoga, trilhas guiadas e áreas de acampamento. 
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Figura 5 - Cadastros Nacionais de Sítios Arqueológicos (CNSA) em Maringá. 

 
Fonte: Brasil, 2020.  

 

5.4 LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA 

 

Com o loteamento tendo sua aprovação após a análise do RAP por autarquia             

municipal, é preciso emitir a licença ambiental prévia para loteamento, baseada na Resolução             

SEMA 05/2017, que é uma conferência feita pela SEMA da documentação prevista no Art. 6o               

da Resolução. Tem-se destaque a análise dos impactos ambientais que o empreendimento            

pode gerar e as maneiras que o empreendedor planeja mitigá-los, através de uma Proposta              

Técnica Ambiental - PTA, elaborada de acordo com o anexo VII da mesma Resolução. 

 

5.5 SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

Tendo feita a solicitação da licença prévia, é possível abrir o processo no Sistema de               

Licenciamento Ambiental Municipal - SISLAM, preenchendo as etapas conforme o tutorial           

disponibilizado pela SEMA em seu portal, escolhendo aquele que mais se adeque à situação              

de seu terreno. 
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Figura 6 - Tutoriais de Preenchimento do SISLAM. 

 
Fonte: SISLAM (2020).  

 

Como parte do cadastro da documentação no SISLAM, é preciso realizar o inventário             

florestal, feito por profissional capacitado, como biólogo ou engenheiro florestal/ambiental,          

que compara espécie por espécie com base em arquivo fotográfico, observando detalhes nas             

folhas e troncos, mapeando os indivíduos arbóreos com listagem da identificação de cada             

espécie, classificação entre nativas e exóticas, com uma foto de cada indivíduo arbóreo e com               

o Diâmetro na Altura do Peito - DAP (1). No Brasil, é feito a partir da tomada da medida de                    

circunferência do tronco a 1,30m de altura do solo, dividida por π (IBF, 2020), dando uma                

noção do tamanho da árvore àquele que analisar a documentação. 

 

 

Junto do inventário, é preciso inserir no sistema, conforme indicam os tutoriais da             

SEMA: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART pelo levantamento de dados;           

documentos do dono do terreno; documentos da empresa; e um projeto geométrico simples de              

como se deseja dividir o terreno. Com estes dados, solicita-se a autorização para supressão              

das árvores, no próprio SISLAM.  

 

 

 

DAP = circunferência / π  -------------------------------------------------------------------  (1) 
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5.6 VISTORIA DA SEMA 

 

Antes da concessão da autorização de supressão, há a vistoria in loco por parte de               

técnicos da SEMA, que verificam a acurácia do inventário florestal proporcionado pelo            

empreendedor. Então, emite-se um parecer desta visita, que pode: solicitar a retificação da             

documentação, conforme o Art. 13 da Resolução SEMA 05/2017; negar o corte de alguma              

árvore com base na Lei Federal 12.651/2012 (por estar em extinção ou em APP); ou, ainda,                

autorizar o corte (se forem somente árvores exóticas) ou condicionando a emissão da             

autorização de supressão de árvores nativas pré-determinadas à assinatura de um Termo de             

Compromisso. Requerem liberações diretamente do IAT: o licenciamento para supressão de           

árvores ameaçadas de extinção ou cortes de árvores em terrenos com mais de 100 ha de                

extensão; terrenos rurais ou terrenos que anteriormente estavam em zona de reserva ambiental             

na área rural.  

 

5.7 TERMO DE COMPROMISSO 

 

O Termo de Compromisso é baseado na Resolução SEMA 01/17 e nas Leis             

9.605/1998 e 12.651/2012, onde o empreiteiro e o dono do terreno se comprometem a plantar               

e cuidar por pelo menos três anos (ou até que estejam firmes) de dez árvores nativas para cada                  

indivíduo arbóreo nativo que cortarem. Este acordo é firmado entre o empreiteiro e a SEMA. 

 

5.8 LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

 

Com o Termo de Compromisso assinado, é preciso juntar os demais documentos            

solicitados no Art. 12 da Resolução SEMA 05/2017, como os projetos apresentados à             

SEPLAN, para solicitar a Licença de Instalação - LI, que dá a confirmação de autorização               

para o loteamento e é válida por dois anos, conforme Art. 15 da mesma Resolução, podendo                

ser prorrogado por igual período mediante solicitação junto à SEMA.  

 

5.9 NOVA VISTORIA DA SEMA 

 

Com a LI em mãos, ainda é preciso, antes de realizar o primeiro corte, agendar uma                

nova visita de um técnico da SEMA, para que este exerça o poder de análise que lhe é                  

concedido no Art. 25 desta Resolução, ou seja, o técnico verifica novamente o estado das               
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árvores e confirma quais serão efetivamente cortadas, conferindo se estão devidamente           

marcadas. Este passo ajuda a evitar o corte acidental de uma árvore que deve ser protegida por                 

parte do executor do corte no loteamento. 

 

5.10 SUPRESSÃO DE ÁRVORES 

 

Para realizar o corte é importante tomar medidas de segurança. O interesse no             

estabelecimento de normas e orientações para o assunto ainda é recente, não sendo             

consolidado ainda a nível nacional. É recomendada a leitura do Manual Técnico de Poda de               

Árvores da Coordenação das Subprefeituras da cidade de São Paulo, que contém boas práticas              

para a poda da árvore em partes, trazendo mais segurança quando do corte do tronco do                

indivíduo arbóreo. A técnica mais popular é a dos três cortes (Figura 7) com a qual é possível                  

usar cordas amarradas no tronco da árvore e nos cortes 1 e 2 para desviar o ramo de                  

obstáculos durante sua queda. Se o ramo ainda está em boas condições, sem sinais de que a                 

planta o preparou para remoção, é indicado o corte entre 0,5m e 1,0m distante do tronco                

(Figura 8), a fim de ativar mecanismos de defesa da árvore que o rejeitarão e facilitarão a                 

remoção do ramo quando cortado mais junto ao tronco. Estudos nesta área foram             

desenvolvidos depois de extensos danos gerados por uma tempestade de gelo em janeiro de              

1998 no estado de New Hampshire, Estados Unidos, que ultrapassaram a disponibilidade de             

serviços públicos para remoção de árvores (UNH, 2001). Conclui-se, entre outras coisas, a             

definição do equipamento indicado para o manejo de árvores (Figura 9). 

 
Figura 7 - Técnica dos Três Cortes. 

 

Fonte: São Paulo (2020). 

Figura 8 - Remoção de Ramo Grande. 

 

Fonte: São Paulo (2020). 
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Figura 9 - Equipamento de Segurança indicado para o corte de árvores. 

 

Fonte: Tradução livre de UNH (2001).  

 

5.11 VISTORIA PÓS-SUPRESSÃO 

 

Finalizados os cortes, é chamada novamente a SEMA, que envia um profissional para             

fazer o levantamento do que foi cortado e verificar o estado dos indivíduos arbóreos              

remanescentes. Esta vistoria deve ser protocolada em até 30 dias corridos após a finalização              

do corte, por meio do SISLAM. Finalizada a vistoria, o representante da SEMA utiliza os               

dados coletados para solicitar o começo do cumprimento do termo de compromisso,            

proporcionalmente ao número de árvores nativas cortadas, em até 180 dias. 

 

5.12 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

Este é o início da fase de compensação ambiental que pode ser feita em área indicada                

pelo município. Em Maringá, ela geralmente é feita em APP do município que foram              

degradadas ou em praças, mas o empreendedor também pode escolher realizar este plantio em              

área privada. As mudas podem ser solicitadas no viveiro municipal Maringá, conforme Art. 1o              

da Lei Municipal 1324/1979 (MARINGÁ, 1979), mas também podem ser obtidas em viveiros             

privados, que costumam lidar com plantas nativas da região. Outro meio para obter as mudas               

é através do site do IAT, seguindo os passos disponíveis lá sobre o uso do Sistema de Gestão                  

Ambiental - SGA, que fornece mudas para tratar áreas degradadas no Paraná, como uma APP               

indicada pelo município, visando a recuperação da biodiversidade no estado (IAT, 2014). 
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É importante lembrar que após o plantio das mudas, é necessário fazer visitas             

frequentes ao local de plantio, para regar, adubar e tirar ervas daninhas, pois mudas mortas               

devem ser repostas e mantidas pelo mesmo tempo estipulado no Termo de Compromisso, a              

fim de ter a totalidade da compensação ambiental efetuada. 

 

5.13 PROCESSOS AUXILIARES 

 

Processos auxiliares como a poda, apesar de não estarem diretamente ligados ao            

processo de avaliação e corte dentro do loteamento, também envolvem o corte de um              

indivíduo arbóreo e, portanto, estão sujeitos à aprovação da SEMA, conforme o Art. 23 do               

Decreto Municipal 0336/2008. Conforme apresentado na Seção II da Lei Federal           

12.651/2012, e reforçado neste decreto municipal, é permitida a supressão em obras de             

utilidade pública: 

 

Art. 23. Em nenhuma hipótese poderá o próprio munícipe ou empresa não            
Credenciada pelo Município efetuar quaisquer das atividades descritas na         
Lei 10.510/2017 ou neste Decreto, tais como, poda, remoção e replantio de            
árvores da arborização urbana, bem como, utilizar o Laudo Técnico recebido           
de forma irregular ou em desconformidade ao estipulado, estando sujeito às           
sanções administrativas, cíveis e penais caso não observe este artigo. 
Parágrafo único. Excetuam-se a proibição deste artigo às empresas         
contratadas pelo Município para executar serviços de arborização e a          
Concessionária de energia elétrica bem como suas terceirizadas.        
(MARINGÁ, 2008). 
 

Entretanto, o processo é mais facilitado, podendo até mesmo ser contratado pelo            

cidadão, conforme orientações do Art. 20 do mesmo decreto. A poda, em alguns casos, é o                

suficiente para lidar com os indivíduos arbóreos que estejam em desacordo com o projeto que               

deseja ser implementado no terreno, como: limpeza de galhos secos para reduzir doenças,             

pragas e quedas de galhos; desbaste para redução da densidade da copa; elevação para              

aumentar área de visibilidade entre o galho mais baixo e o solo; e redução para diminuir o                 

tamanho da árvore e não permitir que esta interfira com estruturas, ficando a cargo do               

responsável pela obra avaliar a situação e, assim, preservar o ecossistema ali presente             

(MENDES, 2018).  
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6 DISCUSSÃO 

 

Ainda que o sistema de proteção ambiental em Maringá esteja bem desenvolvido e             

operando de maneira exemplar, ele é engessado com limites impostos por um sistema             

legislativo que impõe regras importantes, mas com frequência longe da abrangência proposta            

em seus projetos de lei iniciais. Uma medida de preservação ambiental interessante, que ainda              

se pode aspirar para que ocorra em território brasileiro, foi feita em 2006, na França, onde                

absorveram experiências de outros países como a certificação Leadership in Energy and            

Environmental Design - LEED dos Estados Unidos e as sanções penais estabelecidas pela Lei              

brasileira No 9.605/1998. Juntamente com outras hipóteses, elas foram testadas, antes de            

legislar sobre o assunto, para ver qual seria a melhor aplicação para uma construção mais               

sustentável. Foram feitos 126 projetos piloto, conhecidos como projetos HQE. Neles, foram            

testadas diferentes formas de divisão de terra e a construção de moradias feitas no entorno,               

considerando o meio ambiente já existente na região de aplicação (PUCA, 2006). 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O trabalho de compilação legislativa e análise do passo a passo do processo de corte               

de árvores em Maringá pôde ser realizado com a explanação geral do processo, servindo              

como orientação aos profissionais do setor de infraestrutura, bem como referência para réplica             

em outros municípios com uma breve explicação do funcionamento do sistema de Intervenção             

Florestal em Maringá. Tal procedimento não se expande ao detalhamento das diversas            

situações específicas de corte, como o corte de um único indivíduo arbóreo, tampouco             

evitando alongamentos com a explicação de procedimentos em áreas rurais que são tratadas a              

nível estadual, nem em processos de loteamentos feitos pelo poder público em áreas de              

preservação, que são casos específicos de tratamento individualizado pelo órgão competente.           

Nesse sentido, a fim de atender à demanda gerada na cidade, foi possível incluir              

adicionalmente no trabalho a legislação de orientação de processos auxiliares, como poda e             

corte em vias públicas. 

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que o desenvolvimento planejado de Maringá           

desde a sua fundação, com o controle de crescimento urbano por zoneamento, impediu a              

verticalização descontrolada da cidade, permitindo a melhor gestão populacional e criando um            

cenário fértil para loteamentos. Ao estudar a burocracia gerada para a proteção de indivíduos              
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arbóreos, é notável que as medidas legislativas de compensação ambiental e, principalmente,            

a execução da supervisão adequada no município de Maringá da aplicação destes processos             

demonstrou a recuperação adequada de áreas antes degradadas e o desenvolvimento de uma             

mentalidade de preservação ambiental na população que busca cuidar dos indivíduos arbóreos            

presentes em suas áreas de vivência, mesmo quando apresentadas dificuldades de manutenção            

da árvore Isso proporcionou à cidade ser considerada exemplo na gestão da flora, seja ela               

presente em floresta ou isoladamente. Esta associação entre desenvolvimento planejado e           

sustentabilidade ambiental se mostrou benéfica para os empreendedores imobiliários do          

município, que viram a valorização constante de seu capital ao longo dos anos. 
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