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Servidores e colaboradores plantam sementes no Dia da Árvore   
O evento em comemoração ao Dia da Árvore promovido pelo Núcleo de Gestão Ambiental 
(Nugam) do Inmetro reuniu aproximadamente 47 servidores e colaboradores, na última terça-
feira, 21 de setembro, no viveiro do Campus de Xerém. Durante o evento, os participantes 
plantaram cerca de 300 sementes das espécies angico branco (Anadenanthera colubrina); 
vinhático rajado (Plathymenia foliolos); fedegoso (Cassia occidentalis); ameixa (Prunus 
domestica); sapucaia (Lecythis pisonis); pau-rei (Pterygota brasiliensis); babosa branca (Cordia 
superba); pau-ferro (Caesalpinia ferrea); albizia (Albizia lebbeck); guapuruvu (Schizolobium 
parahyba) e saboneteira (Sapindus saponaria). E ainda consultaram livros e guias, aprenderam 
práticas simples de cuidados com a natureza e como produzir mudas de árvores em copos 
plásticos, trocaram experiências sobre as sementes e sobre a ecologia das espécies, fazendo 
projetos para o futuro. 

 
O chefe do Nugam, Gilberto Schittini, explicando a importância da preservação da natureza, com atitudes simples, como 

plantar sementes em copos descatáveis 

Grande parte das sementes utilizadas foi doada por parceiros, “A participação do ambientalista 
e assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José do Vale do Rio Preto (SP), 
João Batista Henrique, também conhecido como “Biro Biro”, foi de suma importância, pois foi 
por intermédio dele que o Inmetro recebeu a doação da maior parte do total de sementes que 
foram utilizadas hoje, e de outras que serão usadas nas ações do futuro enriquecimento do 
viveiro institucional”, disse o chefe do Nugam, Gilberto Schittini. 



 
Gilberto Schittini e o ambientalista João Batista Henrique, também conhecido como "Biro Biro" 

As árvores semeadas estarão prontas para plantio no final de 2011, mas os servidores e 
colaboradores do Inmetro poderão plantar em diferentes pontos do campus algumas das 600 
mudas doadas pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, durante as atividades de educação 
ambiental que irão acontecer no evento Inmetro de Portas Abertas, em outubro.  

 
Os participantes colocando a "mão na massa" e plantando suas sementes 

Para o chefe do Nugam, o evento cumpriu seu objetivo principal, levar os servidores e 
colaboradores a interagir com a natureza do campus e uns com os outros: “Boa parte da crise 
ambiental do mundo de hoje resulta do fato das pessoas estarem excessivamente isoladas da 
natureza e umas das outras, porque, dentre outras coisas, dedicam parte significativa do seu 
tempo ao trabalho. Precisamos redescobrir uma ética ambiental de apreciação e respeito pela 
natureza, e rever nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo”. 



 
Servidores e colaboradores trocaram experiências sobre sementes e a ecologia das espécies 

O campus do Inmetro tem aproximadamente metade de sua área coberta por fragmentos, ou 
remanescentes, de mata atlântica, o que totaliza cerca de 90 hectares de áreas florestadas. A 
partir de estudos, foi possível observar que boa parte dessas áreas foram desmatadas, e hoje 
são matas capoeiras, ou seja, florestas que já foram degradadas no passado e que estão se 
recuperando. 

O Nugam visa acelerar esse processo de recuperação reintroduzindo, por meio do plantio de 
mudas, espécies raras que só iriam se instalar naturalmente daqui a algumas décadas no 
processo de sucessão ecológica. Através de um zoneamento do campus será possível prever 
a meta de plantio, e de acordo com a legislação ambiental vigente, estima-se a recuperação de 
aproximadamente 20 ha de áreas degradas, como à beira de córregos, topos de morros e 
encostas. 

 
A preocupação com o meio ambiente, e com as áreas degradadas, promoveu a discussão de futuros projetos para 

recuperação do campus  

O campus do Inmetro está localizado em uma área privilegiadíssima, onde ainda existem 
remanescentes de Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo, e está próximo 
à Reserva Biológica do Tinguá, a maior reserva biológica de Mata Atlântica do Brasil. “Isso 



exige de nós uma responsabilidade muito grande, e nos dá uma excelente oportunidade de 
trabalharmos a educação ambiental no ambiente de trabalho”, encerrou Schittini. 

 

 


