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Estruturado em três metas, o projeto desen-

volveu nesses municípios, a� vidades de fomento à 

pesquisa cien� fi ca sobre a biodiversidade das aves e a 

restauração de habitats; ações socioambientais voltadas 

à produção de mudas e sementes fl orestais; além de de-

senvolver trabalhos de sensibilização em várias camadas 

da sociedade, sempre com ênfase em crianças e jovens 

de escolas públicas e comunidades tradicionais.

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. 

Após percorrer mais 

de 40 mil quilômetros, o 

equivalente a uma volta na                                            

circunferência da Terra, o Projeto 

Aves: Mata Atlân� ca completa 5 

anos e a nova edição da Revista 

Atmosfera faz um balanço dos 

úl� mos dois anos.

A edição traz ainda ma-

térias especiais sobre a ‘Ciência 

das sementes’, as ‘adaptações 

das aves aquá� cas’, a história e 

o papel das ‘coleções cien� fi cas 

na sociedade’ e a importância da 

‘contagem de aves’ no Brasil e no 

mundo para a conservação das 

espécies e seus habitats. 
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

Criado como uma ação do Projeto Darwin, área de pesquisa da Agência 

Ambiental Pick-upau, o Projeto Aves iniciou suas a� vidades em 2014. A par� r 

do ano seguinte, a inicia� va passou a ser patrocinada pela Petrobras, por meio 

do Programa Petrobras Socioambiental e integrou outros municípios em sua 

abrangência, além de São Paulo.

Com a parceria o Projeto Aves ampliou suas ações em Ubatuba, Cara-

guatatuba, São Sebas� ão e Ilhabela, no litoral norte; Ber� oga, na Baixada 

San� sta; Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis, Nazaré Paulista, no interior; 

e mais tarde integraria as cidades de São Luiz do Parai� nga e Na� vidade da 

Serra, no Vale do Paraíba.
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