Responsabilidade Social

Aves da Mata Atlântica
PROJETO IRÁ ESTUDAR BIODIVERSIDADE NO LITORAL NORTE PAULISTA

Em campo: durante dois anos, agência realizará pesquisa que terá ênfase em espécies-chave da flora e da fauna nativas

A

UO-BS e a Agência
Ambiental Pick-upau, por
meio do Programa Petrobras
Socioambiental, firmaram
contrato de patrocínio para
realização do Projeto Aves da
Mata Atlântica, voltado à conservação da biodiversidade no
litoral norte de São Paulo. Nos
próximos dois anos, a ONG
realizará uma pesquisa que terá
ênfase em espécies-chave da
flora e da fauna nativas.
Segundo o coordenador
do projeto, Júlio Andrade, o
projeto tem como objetivo
realizar pesquisas sobre biodiversidade nas cidades de
Ubatuba, São Sebastião,
Caraguatatuba e Bertioga.
“Serão analisadas
espécies como as das famílias
Psittacidae (papagaios, periqui-

tos, maritacas) e Ramphastidae
(tucanos, araçaris), e espécies
da flora como a Palmeira-jerivá
(Syagrus romanzoffiana) e a
Pa l m e i r a - j u ç a r a ( E u t e r p e
edulis), esta última com status
de ameaça de extinção”,
explica Júlio.

4 mil
mudas de espécies nativas
deverão ser plantadas durante
a execução do projeto

Na primeira quinzena de
maio, a agência realizou a
primeira expedição às praias da
região, para um diagnóstico
preliminar. “Após essa etapa,
agora a pesquisa será de fato
iniciada. A coleta de informações da avifauna será feita por
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meio de vídeos, vocalizações e
anotações. Paralelamente,
iremos verificar possíveis locais
de plantio e iniciando a estruturação para atividades socioambientais (como exposições
fotográficas e workshops)”,
afirma o coordenador do
projeto.
A previsão é que 4 mil
mudas de espécies nativas
sejam utilizadas e, para ajudar
no plantio, serão procurados os
moradores das aldeias indígenas da região. “Temos interesse
em comunidades tradicionais
em geral. Pretendemos beneficiar também caiçaras ou
quilombolas, que deverão
participar das ações de plantio e
de sensibilização da sociedade.
Vamos tentar envolver o máximo possível”, completa Júlio.

habitats. A iniciativa prevê ainda envolver comunidades
indígenas do litoral norte no plantio de mudas de
palmeiras juçara e jerivá, em suas aldeias e, por fim,
palestras com foco em educação ambiental na região.
Municípios: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e
Bertioga.
Valor do patrocínio: R$ 300 mil
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