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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 Darwin, 

lança a trigésima primeira edição 

da publicação cien� fi ca, Darwin 

Society Magazine. A revista traz 

neste exemplar uma pesquisa 

sobre a espécie na� va tambo-

ril, também conhecida como 

orelha-de-macaco. O estudo 

“Germinação de Enterolobium 

contor� siliquum (Vell.) Morong 

sob Diferentes Tratamentos Pré-

germina� vos em Ambientes Dis-

� ntos” foi realizado no Centro de 

Estudos e Conservação da Flora 

– CECFLORA.

Darwin Society Magazine
Ciência e Meio Ambiente – Press Release Julho/2019

Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

“Além da importância para a restauração de áreas degradadas, pes-

quisadores verifi caram que o tamboril tem potencial para atuar contra 

o   câncer de mama. Em testes com sementes de tamboril, pesquisadores 

ex¬traíram uma proteína denominada Enterolobium contor� siliquum inibidor 

de tripsina (EcTI, na sigla em inglês), que se mostrou capaz de inibir a invasão, 

proliferação e a metástase de tumor de mama triplo-nega� vo em testes in 

vitro (em células) e de melanoma in vitro e in vivo (em animais). Além da ação 

an� tumoral, a proteína EcTI, também demonstrou ser capaz de inibir a trom-

bose arterial e a venosa (FAPESP, 2018).”
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Nova edição da Darwin Society Magazine traz estudo o tamboril
Espécie na� va está sendo testada no tratamento de alguns � pos de câncer
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