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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   dispersão de sementes, polinização de fl ores, são  

publicadas na   Darwin Society Magazine; produção e 

plan� o de espécies fl orestais, além de a� vidades so-

cioambientais com crianças, jovens e adultos, sobre a 

importância da conservação das comunidades de avi-

fauna. 
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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 segunda 

edição da publicação cien� fi ca, 

Darwin Society Magazine. A re-

vista traz neste exemplar uma 

pesquisa sobre a espécie na� va 

cana! stula, também conhecida 

como faveira e guarucaia. O 

estudo “Germinação de Pelto-

phorum dubium (Spreng.) Taub. 

sob Diferentes Tratamentos Pré-

germina� vos e Substratos” foi 

realizado no Centro de Estudos e 

Conservação da Flora – CECFLO-

RA, com patrocínio da Petrobras, 

por meio do Programa Petrobras 

Socioambiental.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

A espécie que pode chegar a 25 metros de altura e até 70 cm de 

diâmetro do tronco ocorre na Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, passando por São Paulo até o Paraná. É comum na fl oresta la� -

foliada semidecídua. Floresce de forma abundante de dezembro a fevereiro, a 

maturação de seus frutos vai de março a abril, contudo a viabilidade de suas 

sementes permanece nas vagens por muitos meses. Cada kg contém cerca de 

21.000 sementes e sua emergência ocorre entre 15 e 30 dias. O desenvolvi-

mento em campo é considerado rápido. A pesquisa faz parte das inicia� vas da 

Rede de Sementes, uma ação socioambiental do Projeto Aves.
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Nova edição da Darwin Society Magazine traz estudo sobre a cana! stula
Pesquisadores testaram diferentes tratamentos e substratos

Patrocínio


