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Outras A� vidades:

A “Trilha Fontes do Ipiranga” apresenta aos visitantes 

uma oportunidade de conhecer um lago, composto pe-

las nascentes do riacho do Ipiranga. A proposta é dis-

cu� r o ciclo da água, a preservação dos recursos hídrico 

e naturais. Também se pretende observar a fl ora na� va 

da Mata Atlân� ca e as espécies exó� cas presentes no 

local. É possível, ademais, observar representantes da 

fauna local, como macacos bugios, teiús, tatus e diver-

sos pássaros como jacus, pica-paus, tucanos e gaviões.

Duração aproximada da visita: de 30 a 50 minutos.

Serviço:

Exposição Aves da Mata Atlân� ca

Realização: Agência Ambiental Pick-upau

Patrocínio: Programa Petrobras Socioambiental

Onde: Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade 

de São Paulo – CIENTEC-USP

Endereço: Av. Miguel Estéfano, 4200 - Vila Água 

Funda, São Paulo - SP, 04301-904

Horário: De 2ª a sábado, das 9h às 16h

Entrada Gratuita - Contato: (12) 5077-6312

Site: h! p://parquecientec.usp.br/ 

Email: parquecientec@usp.br

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. O Projeto Aves: 

Mata Atlân� ca é patrocinado pela Petrobras, através 

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

A exposição Aves da Mata 

Atlân� ca retorna a São Paulo 

para uma temporada no Parque 

de Ciência e Tecnologia da Uni-

versidade de São Paulo – CIEN-

TEC-USP, que está inserido no 

PE das Fontes do Ipiranga – PEFI. 

Produzida pela Agência Ambien-

tal Pick-upau, em 2016, com pa-

trocínio da Petrobras, por meio 

do Programa Petrobras Socioam-

biental, a exposição apresenta 

a biodiversidade da avifauna de 

um dos biomas mais ameaçados 

do planeta.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

A mostra já esteve em cartaz em estações de Metrô de São Pau-

lo, em parque no município de Ubatuba, além de Caraguatatuba, São 

José dos Campos e Santos. Agora retorna a capital paulista para fi nalizar 

a tour 2017-2018. Composta por vinte e seis imagens de aves de várias 

famílias foi produzida no formato de um metro quadrado, em alta reso-

lução para que os visitantes possam observar detalhes de cada espécie.

Expediente (Informações à Imprensa) 

Agência Ambiental Pick-upau

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

         www.projetoaves.org.br

Parque de Ciência da USP apresenta exposição Aves da Mata Atlân� ca
Mostra sobre biodiversidade produzida pela Pick-upau está em cartaz no PEFI

Patrocínio


