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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.  

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. 

Em nova fase, o Projeto 

Aves: Mata Atlân� ca, amplia sua 

área de atuação além do litoral 

norte de São Paulo e da Baixada 

San� sta, e passa a contemplar 

municípios em outras regiões do 

Estado. A primeira a receber ofi -

cialmente o projeto é Bragança 

Paulista, localizada no Sistema 

Cantareira, ao norte da capital 

paulista.
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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 do Projeto 

Refazenda, voltada para produção de espécies arbóreas e arbus� vas, com a 

implantação da rede de sementes, entre proprietários rurais.
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Projeto Aves: Mata Atlân! ca chega a Bragança Paulista
Cidade do Sistema Cantareira, em São Paulo, é nova base de pesquisa da Pick-upau
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