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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. 
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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. 

A Agência Ambiental Pick-

upau, através do Projeto Darwin, 

lança a vigésima nona edição 

da publicação cien� fi ca, Darwin 

Society Magazine. A revista traz 

neste exemplar um estudo sobre 

a avifauna do Centro de Estudos 

e Conservação da Flora – CEC-

FLORA, localizado na cidade de 

São Paulo.
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A publicação apresenta informações sobre a importância de rema-

nescentes de fl orestas tropicais, a função da Reserva Legal e das Áreas de 

Preservação Permanente, em propriedades rurais, além dos corredores 

ecológicos, entre essas áreas para as comunidades de avifauna.

Fatores como dependência fl orestal e sensibilidade à perturbação am-

biental são destacados no estudo. A edição 29 da Darwin Society Magazine foi 

patrocinada pela Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental.
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Nova edição da Darwin Society Magazine traz estudo sobre aves
Publicação cien� fi ca da Agência Ambiental Pick-upau fala sobre aves da Mata Atlân� ca
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