Segunda edição do Treinamento da Brigada de Arboristas no ICMC
Nos dias 17 e 18 de setembro, servidores e uma aluna do Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação (ICMC), servidores de outras unidades do campus de São Carlos, servidores do Campus de
Pirassununga, além de funcionários da prefeitura de São Carlos e Itirapina tiveram a oportunidade de
realizarem um curso sobre a formação de Brigada de Arboristas, ministrado pelo engenheiro agrônomo
Joaquim Cavalcanti Neto e pela bióloga Nina Maria Ornelas Cavalcanti.
Essa é a segunda oportunidade que a comunidade teve de receber um treinamento para conhecer melhor
as árvores, detectar e avaliar os problemas que elas possam apresentar e tomar medidas preventivas para
a segurança das pessoas e das próprias árvores. O primeiro treinamento ocorreu em 2013, aqui no ICMC e
teve 20 participantes. Nesta segunda ocasião, houve 19 participantes, sendo 10 da comunidade do ICMC, 1
servidor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU), 2 servidores da Prefeitura do campus de São Carlos,
2 servidores do campus de Pirassununga, 3 funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Ciência, Tecnologia e Inovação (SMMACTI) de São Carlos e 1 funcionária da secretaria de Meio Ambiente de
Itirapina.
Antes do início do curso, os participantes assistiram à palestra “Árvores, arborização e parques urbanos: a
necessária urgência para o século 21”, ministrada pelo professor José Galizia Tundisi, Secretário Municipal
de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos. Além da parte teórica do curso, em
que os participantes aprenderam noções de conceito de árvores, avaliação de mudas, plantio, avaliação dos
riscos e ações de manejo, entre outros, houve uma visita prática aos jardins do ICMC para que todos
pudessem observar nas árvores as características apresentadas nas fotos das aulas teóricas, além de uma
demonstração de escalada com os equipamentos de segurança certificados pelas Normas
Regulamentadoras (NR) na figueira próxima à biblioteca do ICMC.

Ministrante Joaquim Cavalcante explicando a importância de manusear a motosserra e demais
equipamentos de escalada com segurança. (Foto: Cássio Henrique Jorge – STI/ICMC)

Marcos, profissional tecnicamente qualificado, demonstrando a escalada na figueira próxima da biblioteca.
(Foto: Cássio Henrique Jorge – STI/ICMC)
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