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Memorando Circular nº 001/2018/CGA/GR  
 

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2018. 
   
 
De: Coordenadoria de Gestão Ambiental/Gabinete do Reitor/UFSC 

 
 

Assunto: Isolamento da área do Bosque do CFH e entorno para retirada de árvores. 

Prezado(a), 

1. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) irá substituir a partir de 

fevereiro árvores exóticas não-nativas (eucaliptos, casuarinas e pinheiros) do 

Bosque do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH). Entre os motivos estão 

questões ambientais, de segurança e o cumprimento da Lei Municipal n° 

9.097/2012, que determina a remoção e a substituição de árvores exóticas por 

espécies nativas até 2022.  

2. A primeira etapa da substituição é o corte das árvores que será realizado 

do dia 12 de fevereiro (segunda-feira de carnaval) até o dia 25 de fevereiro de 

2018. 

3. Como se tratam de árvores de grande porte e com idade avançada, cuja 

queda (tombamento), mesmo que de pequenos galhos, pode causar graves 

acidentes haverá um isolamento do entorno do Bosque por segurança.  

4. No período do corte o Bosque estará isolado e completamente interditado 

para entrada de pessoas não autorizadas pela empresa que irá realizar o corte ou 

pelos responsáveis da UFSC. Todas as vias de acesso ao Bosque estarão 

bloqueadas, com placas de alerta e a segurança do campus estará mobilizada para 

dar mais atenção ao espaço. 

5. Dessa forma, reforça-se que estão proibidas circulação de pessoas não 

autorizadas nos locais demarcados e recomenda-se evitar a circulação na região, 

mesmo que fora da área de isolamento.  
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6. Caso haja algum evento que motive a circulação de pessoas, solicita-se 

que seja comunicado à Coordenadoria de Gestão Ambiental (ramal: 4202) e a 

Secretaria de Segurança Institucional (ramal: 4479) o quanto antes para que se 

possa trabalhar em um plano de contingência e assim não expor pessoas a riscos 

que podem ser evitados. 

7. Por fim, solicita-se que essa informação seja divulgada internamente e aos 

possíveis interessados. 

 

Atenciosamente, 

 

Rogério Silva Portanova 

Coordenador da Coordenadoria de Gestão Ambiental 

Gabinete da Reitoria  


