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Portanto, um número cada vez maior de dis-

tribuidores de sementes fl orestais no mercado deve 

impulsionar não só a produção de mudas, mas os pro-

jetos de restauração ecológica. A Rede de Sementes, 

inserida no Projeto Aves, é patrocinada pela Petro-

bras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

O Projeto Aves 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 Soci-

ety Magazine; produção e plan� o de espécies vegetais, 

além de a� vidades socioambientais com crianças, jo-

vens e adultos, sobre a importância da conservação 

das comunidades de avifauna. 

Serviço:

Website: www.redesementes.org.br

Conteúdo: A plataforma digital da Rede de Sementes 

disponibiliza lista de espécies, com informações 

ecológicas e caracterís� cas; conteúdo sobre a rede, 

matrizes, coletores, infraestrutura, perguntas fre-

quentes; e formas de compra, troca e venda de 

sementes, além da aquisição de mudas fl orestais de 

espécies arbóreas, arbus� vas e fru� feras.

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. O Projeto Aves: 

Mata Atlân� ca é patrocinado pela Petrobras, através 

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

Projeto Aves: Mata Atlân-

� ca, patrocinado pela Petrobras, 

por meio do Programa Petrobras 

Socioambiental, lança plata-

forma digital para fomento da 

produção fl orestal no país.

A Rede de Sementes, 

que terá sua base na cidade de 

São Paulo, receberá e distribuirá 

produtos fl orestais para todo o 

Brasil.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

A Rede de Sementes é uma inicia� va socioambiental do Projeto 

Aves: Mata Atlân� ca e tem como principal obje� vo incrementar a produção              

fl orestal da Agência Ambiental Pick-upau e consequentemente ampliar a bio-

diversidade dos projetos de refl orestamento da organização, além de fomen-

tar a oferta desse produto no mercado. 

As opções comerciais de venda de sementes são escassas e esse núme-

ro reduzido de fornecedores faz com que as sementes tenham custo elevado 

e pouca diversidade. 

Expediente (Informações à Imprensa) 

Agência Ambiental Pick-upau

Para solicitar gravação, entrevista, 

registros fotográfi cos:

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

Email: press@pick-upau.org.br

Site: www.pick-upau.org.br

         www.projetoaves.org.br

Rede de Sementes poderá fomentar projetos de restauração ecológica
Projeto Aves lança inicia� va socioambiental: Rede de Sementes ganha plataforma online

Patrocínio


