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O Projeto Aves realiza diversas a� vidades        

voltadas ao estudo e conservação desses animais. Pes-

quisas 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 espé-

cies vegetais, além de a� vidades socioambientais com 

crianças, jovens e adultos, sobre a importância da con-

servação das comunidades de avifauna.  

O Projeto Aves: Mata Atlân� ca é patrocinado pela 

Petrobras, por meio do Programa Petrobras  Socioam-

biental, desde 2015. Fotos: Fundação Florestal.

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      

inaugura a segunda etapa do 

Projeto Aves ampliando sua área 

de abrangência, agora com dez 

municípios localizados no lito-

ral norte de São Paulo, Baixada 

San� sta, interior e capital. Entre 

essas cidades está a preservada 

Ilhabela, um dos únicos municí-

pios-arquipélagos marinhos bra-

sileiro.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Além de bases de pesquisa das comunidades de avifauna, o municí-

pio também receberá ações socioambientais do projeto em escolas públicas 

municipais e estaduais e uma nova fase das a� vidades fl orestais, voltada para 

produção de espécies arbóreas e arbus� vas, com a implantação da rede de 

sementes.
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Ilhabela receberá projeto sobre avifauna
Uma das cidades mais preservadas do litoral de São Paulo será base de estudos da Pick-upau
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