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O Projeto Aves: Mata Atlân� ca, patrocinado pela 

Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambi-

ental, realiza diversas a� vidades voltadas ao estudo e 

conservação desses animais.  Pesquisas  cien� fi cas como 

levantamentos quan� ta� vos e  qualita� vos, pesquisas 

sobre frugivoria e   dispersão de sementes, polinização 

de fl ores, são  publicadas na   Darwin Society Magazine; 

produção e plan� o de espécies vegetais, além de a� vi-

dades socioambientais com crianças, jovens e adultos, 

sobre a importância da conservação das comunidades 

de avifauna. 

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação brasileira não governamental sem fi ns lucra� vos 

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem 

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve 

projetos em diversas áreas ambientais. 

A Agência Ambiental Pick-

upau, através do Projeto Darwin, 

lança a trigésima quarta  edição 

da publicação cien� fi ca, Darwin 

Society Magazine. 

A revista traz neste ex-

emplar uma pesquisa sobre a 

pitangueira. O estudo “Germi-

nação de Eugenia unifl ora L. em 

dois substratos e em diferentes 

ambientes” foi realizado no Cen-

tro de Estudos e Conservação da 

Flora – CECFLORA.

Produzindo espécies nativas
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Conhecida como pitangueira, pitanga e pitanga-do-mato a espécie 

pode a� ngir até 12 metros, ocorre da Bahia ao Rio Grande do Sul, em pra� ca-

mente todos os � pos de fl orestas. Com aspecto ornamental é muito usada no 

paisagismo. Floresce durante os meses de agosto a novembro e seus frutos 

amadurecem entre outubro e janeiro. Um kg de sementes contém cerca de 

2.350 unidades. Sua germinação é superior a 80%, porém seu desenvolvimen-

to em campo é moderado.
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Pitangueira é tema de pesquisa na Darwin Society Magazine
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