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O Projeto Aves: Mata Atlân� ca, patrocinado pela Petrobras, por meio 

do Programa Petrobras Socioambiental, realiza diversas a� vidades volta-

das ao estudo e conservação desses animais.  Pesquisas  cien� fi cas como 

levantamentos quan� ta� vos e  qualita� vos, pesquisas 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� vi-

dades socioambientais com crianças, jovens e adultos, sobre a importância 

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. 

A Agência Ambiental 

Pick-upau e a Mitsubishi Motors, 

através da HPE Automotores do 

Brasil LTDA, fi rmaram parceria 

na aquisição de veículo para re-

alização de expedições dos pro-

jetos ins� tucionais de pesquisa 

da organização como o Projeto 

Aves e o Projeto Darwin, e para o 

transporte de produtos fl orestais 

do Projeto Refazenda e do Pro-

grama Atmosfera.

A parceria que tem vigên-

cia de dois anos também focará 

em questões socioambientais 

como o uso de descartáveis, o 

impacto dos gases de efeito es-

tufa, proteção e manutenção de 

fl orestas e a pesquisa cien� fi ca 

voltada à conservação de espé-

cies.
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

A parceria entre a Pick-upau e a Mitsubishi Motors é uma inicia� va do 

Projeto Aves: Mata Atlân� ca, que é patrocinado pela Petrobras, por meio do 

Programa Petrobras Socioambiental.

O Grupo Mitsubishi é o maior conglomerado asiá� co e está presente 

no mercado de bens imóveis, hotelaria, construção, transporte, mineração, 

seguros, maquinaria, automotores e no setor aeroespacial. Além disso,         

par� cipa a� vamente em campanhas para preservação ambiental e no desen-

volvimento de pesquisas cien� fi cas, como as que visam a cura do câncer e da 

Aids.

Atualmente, o grupo possui mais de 200 grandes empresas, com atu-

ação em 180 países. Nesse rol, estão a cervejaria Kirin, as câmeras Nikon e 

diversas outras grandes marcas do cenário mundial. Somente no Japão, o con-

glomerado emprega mais de 1 milhão de pessoas.
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Pick-upau e Mitsubishi Motors fazem parceria para ações socioambientais
Montadora japonesa patrocina veículo para expedições de projetos ins� tucionais da ONG
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