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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. 

Outubro é marcado por 

importantes datas ambientais, 

Dia Nacional do Habitat, Dia 

Mundial dos Animais, Dia das 

Aves, Dia do Educador Ambien-

tal, Dia do Mar e Dia do Livro. 

Para celebrar todas essas 

datas a Agência Ambiental Pick-

upau, através do Projeto Aves, 

patrocinado pela Petrobras, por 

meio do Programa Petrobras So-

cioambiental, lança o livro “Aves 

do Brasil – Volume 1”, sobre es-

pécies da Mata Atlân� ca. 

A publicação apresenta 

200 fotos, mapas de ocorrên-

cia e textos sobre cem espécies       

registradas durante a realização 

do Projeto Aves, em 217 pági-

nas..
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

O Projeto Aves: Mata Atlân� ca, patrocinado pela Petro-

bras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, realiza di-

versas a� vidades voltadas ao estudo e conservação desses animais.  

Pesquisas  cien! fi cas como levantamentos quan� ta� vos e  qualita� vos, pes-

quisas sobre frugivoria e   dispersão de sementes, polinização de fl ores, são  

publicadas na   Darwin Society Magazine; produção e plan� o de espécies    

vegetais, além de a� vidades socioambientais com crianças, jovens e adultos, 

sobre a importância da conservação das comunidades de avifauna. 
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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

Projeto Aves lança livro sobre espécies da Mata Atlân! ca
Publicação traz 200 fotos de 100 espécies registradas pelo projeto

Patrocínio

Tí� ulo: Aves do Brasil - Volume 01

Formato: 27,5 x 22,5 cm
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