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UTGCA recebeu exposição sobre aves da Mata Atlântica

Os colaboradores tiveram a oportunidade de conhecer de perto projeto de preservação e
conservação da natureza patrocinado pela Petrobras

De 25 de outubro a 07 de novembro aconteceu na UTGCA, no novo espaço de Convivência a mostra ‘Aves da Mata Atlântica’. A ação
garantiu a oportunidade para os colaboradores conhecerem ações socioambientais da Companhia e saber como os projetos de
preservação e conservação da natureza são realizados nos mais diversos estados brasileiros.

O Projeto Aves é patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015 e tem como principal
objetivo a conservação das comunidades de avifauna, através da manutenção de seus habitats. É por meio das aves e de sua relação
com os humanos que os desenvolvedores pretendem sensibilizar a sociedade, utilizando a pesquisa científica, a produção florestal, a
informação didática e ações socioambientais.

De acordo com Júlio Andrade, CEO da Agência Ambiental Pick-upau, responsável por desenvolver e gerir o projeto um dos principais
obstáculos são as distâncias:“O Projeto contempla espécies de diversos ecossistemas por esse motivo as distâncias são longas, afinal
não seria representativo abranger pequenas áreas. Na primeira fase eram cinco municípios, entre o litoral norte de São Paulo e a
Baixada Santista. Agora são dez cidades, incluindo Ilhabela e municípios inseridos na Serra da Mantiqueira e no interior paulista. Para
se ter uma dimensão, recentemente ultrapassamos a marca de 40.075 quilômetros percorridos, que equivale a uma volta no planeta
Terra.”

Portal Petrobras http://portalpetrobras.petrobras.com.br/PetrobrasPortal/appmanager/por...

1 of 2 07/11/2019 09:03



5,00 média 1 avaliação
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Nível de Proteção 1 (NP-1)

O projeto está na segunda fase e além de ampliar a abrangência territorial as ações de manutenção dos habitats também ficaram mais
qualitativas, foramimplantadas uma Rede de Sementes (www.redesementes.org.br) com o intuito de aumentar o plantio de mudas
nativas. Acessem o site www.projetoaves.org.br. e confiram mais informações.

Dê sua avaliação:
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