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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. 

Aproximadamente 80% 

de todas as espécies de animais 

descritas até o momento são in-

setos, eles são os mais abundan-

tes de todos os organismos. Cer-

ca de 800 mil espécies já foram 

descritas e a es� ma� va é de que 

2-5 milhões ainda não são con-

hecidos. 

Eles ocorrem em pra� ca-

mente todos os ambientes, de 

regiões extremamente quentes 

até áreas com temperaturas 

abaixo de zero: em cavernas sub-

terrâneas, região Antár� ca, no 

Himalaia, a seis mil metros acima 

do nível do mar, desertos, lagos 

e rios. 

São uma importante fon-

te de alimentação das aves.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Coleções biológicas são cons� tuídas por organismos ou partes deles, 

tratados, conservados, organizados e sistema� zados e podem ter fi ns cien� -

fi co, didá� co, par� cular, de segurança nacional, de serviço e outros. 

Além de ser uma ferramenta muito importante para pesquisas cien� -

fi cas nas áreas de ecologia, biogeografi a e conservação, é uma maneira de 

promover a conscien� zação de crianças, adolescentes e adultos por meio da 

educação ambiental, revelando o valor que estes organismos possuem para a 

integridade e funcionamento dos ecossistemas.
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