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O Projeto Aves: Mata Atlân� ca, patroci-

nado pela Petrobras, por meio do Programa Petro-

bras Socioambiental, 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   dis-

persão de sementes, polinização de fl ores, são  publi-

cadas na   Darwin Society Magazine; produção e plan� o 

de espécies vegetais, além de a� vidades socioambien-

tais com crianças, jovens e adultos, sobre a importân-

cia da conservação das comunidades de avifauna. 
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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 Dar-

win, lança a trigésima edição da                                                           

publicação cien� fi ca, Darwin 

Society Magazine. A revista 

traz neste exemplar a versão 

2019 do Index Seminum, uma 

coleção cien� fi ca de referência 

de sementes de ervas; espécies 

arbóreas e arbus� vas, na� vas e 

exó� cas; naturalizadas e cul� va-

das.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Este � po de publicação é comum entre ins� tutos de pesquisa e her-

bários de tudo mundo. A importância da publicação, que apresenta 202 es-

pécies de 55 famílias botânicas, refl ete na conservação e a preservação da 

biodiversidade, além de trazer o conhecimento na produção de sementes de 

diversas espécies e categorias. Uma Biblioteca de Sementes é um importante 

instrumento para o conhecimento da produção fl orestal, da agricultura e da 

própria vida humana.
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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
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Darwin Society Magazine publica versão 2019 do Index Seminum
Publicação cien� fi ca da Agência Ambiental Pick-upau traz catalogação ilustrada de sementes
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