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O Projeto Aves: Mata Atlân•ca, patroci-

CECFLORA inaugura a Casa de Sementes

nado pela Petrobras, por meio do Programa Petro-

Centro de pesquisa ganha espaço para beneﬁciamento e armazenamento de sementes

bras Socioambiental, realiza diversas a•vidades
voltadas ao estudo e conservação desses animais.

O CECFLORA – Centro de

Pesquisas cien•ﬁcas como levantamentos quan•ta-

Estudos e Conservação da Flora

•vos e qualita•vos, pesquisas sobre frugivoria e dis-

–, localizado na capital paulista,

persão de sementes, polinização de ﬂores, são publi-

acaba de ganhar mais um espaço

cadas na Darwin Society Magazine; produção e plan•o

voltado à conservação das ﬂo-

de espécies vegetais, além de a•vidades socioambien-

restas, a “Casa de Sementes”.

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

A construção, com cerca

cia da conservação das comunidades de avifauna.

de 48 metros quadrados, possui área para beneﬁciamento,
testes, embalagem e armazenamento de sementes ﬂorestais.
Essa úl•ma inclusive é a principal
função da obra que tem capacidade para abrigar cerca de 500
milhões de sementes por ano.
O CECFLORA que já contava com laboratório, herbário,
seção de micologia, xiloteca,
insetário, viveiro ﬂorestal, horta experimental, meliponário,
alojamento de intercâmbio entre outros espaços, agora terá
autonomia para a produção de
sementes na•vas ﬂorestais e
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fru•feras.

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organiA Casa de Sementes é uma ação socioambiental do Projeto Aves, pa-

Para solicitar gravação, entrevista,

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

trocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental,

registros fotográﬁcos:

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem

que visa não somente pesquisas cien•ﬁcas sobre comunidades de avifauna, le-

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve

vantamentos de populações, a•vidades de sensibilização socioambiental, mas

Email: press@pick-upau.org.br

projetos em diversas áreas ambientais.

Site: www.pick-upau.org.br

também realizar programas de incen•vo e fomento a prá•cas de preservação

www.projetoaves.org.br

e conservação de habitats, incluindo a restauração ecológica e a produção ﬂo-

www.redesementes.org.br

restal.

Patrocínio

2

Agência Ambiental Pick-upau

zação brasileira não governamental sem ﬁns lucra•vos
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