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QUEM SOMOS

Com sede em Guararema, local onde o Rio Paraíba do Sul faz
a curva, delimitando as nossas ações prioritariamente nas duas
bacias hidrográficas Paraíba do Sul e Alto Tietê.

Temos como proposito desenvolver ações
socioambientais por meio de educação, pesquisa
e sensibilização a fim de valorizar culturas e meio
ambiente.

Uma organização da sociedade civil atuante na transição para uma sociedade
mais justa e sustentável.

A água é o principal a 
t 

lim en

o
da

nature za!
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O nome Suinã se refere a uma árvore nativa encontrada em quase todo

território brasileiro. Simbolicamente, a árvore é conhecida por possuir um

alto poder de regeneração e mesmo depois de cortada a árvore renasce

mais forte e florida.  A partir dessa informação houve a certeza do nome.

No momento de nascimento do Instituto Suinã, cinco mulheres se

uniram para criar a organização e, elas passando por um momento de

auto afirmação, enxergaram na descrição das características da árvore

uma definição de si mesmas. Com o passar dos anos o cerne está se

formando, se fortalecendo e sendo nutrido por pessoas que acreditam,

buscam e se vêem nesse mesmo objetivo.

POR QUE O NOME SUINÃ?
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Equipe EA apresenta
trabalho no Congresso
Lusófono de Educação
Ambiental, em Guiné-

Bissau. Integra a plenária
do comitê de bacias

(CBH - PS) com cadeiras
em duas câmaras

técnicas.

2018
Escola participante do

Projeto Práticas
Sustentáveis

desenvolvido pelo
Instituto Suinã recebe o
Prêmio “Escola Amiga
do Verde” na categoria

Projeto Mais
Sustentável.

2016
 Início dos

projetos de
Mobilização e

Educação
Ambiental 

20172014

LINHA DO TEMPO

Instituto Suinã
integra o

conselho de meio
ambiente de

Guararema/SP.

Fundação do Instituto
Suinã em Guararema/SP e Primeira

parceria com a prefeitura de Mogi das
Cruzes e realização de um ciclo de

palestras na UNILIVRE.

2015

2020
Participação no

ReForça, programa de
aceleração e

transformação social.
Início de cursos online
e do Projeto Árvores

Raras.

2019
2021

Andamento no Projeto
Árvores Raras, projeto
de caracterização de

comunidades e muitas
novidades vindo aí.

Início do projeto
Práticas 

Sustentáveis e
parceria com o

CPS.



Educação Socioambiental

Manejo e Conservação de Biodiversidade 

Fortalecimento e Mobilização social

Atuamos por meio de projetos e ações relacionadas a:

c dui ado e respeit o!
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PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO



OUTRAS LINHAS DE ATUAÇÃO

Mobilização e articulação para gestão de resíduos;

Capacitações;

Implantações de Tecnologias Sociais;

Oficinas, vivências e palestras;

Restauração Ecológica;

Turismo de Base Comunitária.

.

c onexã o c om
a natureza
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SBN - Soluções Baseadas na Natureza (IUCN 2009);

ABE - Adaptação Baseada em Ecossistemas;

Políticas Públicas de Meio Ambiente e Educação Ambiental;

Política Nacional de Educação Ambiental;

Política Estadual de Educação Ambiental;

Políticas Municipais de Educação Ambiental;

Convenção sobre Biodiversidade Biológica;

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e

Responsabilidade Global;

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

NOSSAS AÇÕES ESTÃO EMBASADAS EM:
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NOSSO IMPACTO

 
 

+ 60
Municípios

receberam ações
socioambientais

 

 
 

+ 30.000
Participações

influenciadas através de
ações socioambientais

 

 
 

+ 130
Tecnologias sociais
foram implantadas
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CONHEÇA
NOSSOS

PROJETOS



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

c du i ad
e r s p to!

o
e e i

Criamos e implementamos projetos de Educação

Ambiental para instituições, empresas, poder público e

escolas para auxiliá-los no atendimento às políticas

educacionais e ambientais, centradas na

sensibilização, no desenvolvimento de competências,

capacidade de avaliação e participação da

comunidade na busca por criar oportunidades para

que as pessoas encontrem soluções aplicáveis no

cotidiano. Acreditamos que desta forma, contribuímos

efetivamente na transição para uma sociedade mais

justa e sustentável.
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Para saber mais, acesse:
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PROJETOS - EA

Práticas Sustentáveis
EES (Espaços educadores sustentáveis)

Escolas - Jacareí/SP;

Guararema/SP; Salto de

Pirapora/SP e Capão Bonito/SP.

Promover uma reflexão-ação

coletiva com foco em tornar

diferentes escolas em um

espaço educador sustentável.

Período e duração: 2017 - 2020.

Pátio Verde
EES (Espaços educadores sustentáveis)

Escola - SP; Guararema/SP.

Contribuir para a transformação

da escola num EES a partir das

três dimensões inter-

relacionadas - o espaço físico,

gestão e currículo.

Período e duração: 2019.

Nossos Parceiros e
apoiadores nesses
projetos:



PROJETOS - EA

Quintais Produtivos
Educação Ambiental não formal

Jacareí/SP.

O projeto visa fomentar a

organização de uma rede de

produtoras e produtores urbanos

agroecológicos no Distrito de São

Silvestre, Jacareí - SP. 

Período e duração: 2018 - 2020.

Contribuir com a gestão do

espaço e de ações no entorno

da unidade fabril a partir da

educação ambiental e

mobilização social.

Período e duração: 2020- Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:

Gestão do NEA da
empresa Suzano

Núcleo de Educação Ambiental

 
Jacareí/SP.
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Realizado para aproximação e fortalecimento da

relação comunitária, a partir da escuta ativa de

sugestões, dúvidas, reclamações e questionamentos

diante das situações características de cada local,

trocando informações, gerando contribuições para a

comunidade, visando melhorias .

MOBILIZAÇÃO SOCIAL
FORTALECIMENTO E

C omu n i ca ç ã o dia lógica

Para saber mais, acesse:



ASSESSORIA

Diálogo Operacional

Agudos; Americana; Amparo; Angatuba; Anhembi; Arandu; Araraquara; Avaí; Avaré;  Bofete;

Borebi;  Botucatu; Brotas;  Buri; Cabrália Paulista;  Caçapava;  Capão Bonito; Charqueada;

Conchas; Corumbataí; Duartina; Fernão; Guararema; Guaratinguetá;  Ibaté; Igaratá;  Itapetininga;  

Itapeva; Itatinga; Itirapina; Itu; Jacareí; Jambeiro; Lençóis Paulista; Limeira; Lucianópolis;

Monteiro Lobato; Natividade da Serra; Paraibuna; Pardinho;  Paulistânia;  Pederneiras; Pilar do

Sul; Pindamonhangaba; Redenção da Serra;  Santa Branca; Santa Lúcia;  São Carlos;  São José

dos Campos; São Luís do Paraitinga; São Miguel Arcanjo; São Pedro; Silveiras; Tapiraí; Taubaté

e Tremembé.

O projeto visa fomentar a organização de uma rede de produtoras e produtores urbanos

agroecológicos no Distrito de São Silvestre, Jacareí - SP. 

Período e duração: 2018 - 2020.

Nosso Parceiro e
apoiador:
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ASSESSORIA

Inventário Social

Andrelândia, Aparecida, Areias, Barra Mansa, Bertioga, Biritiba-Mirim, Caçapava, Cachoeira

Paulista, Canas, Carrancas, Cruzeiro, Cruzília, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá,

Jacareí, Jacutinga, Jambeiro, Lavrinhas, Limeira, Lorena, Luminárias, Mogi das Cruzes, Monteiro

Lobato, Natividade da Serra, Paraíbuna, Pindamonhangaba, Piquete, Piracaia, Queluz,

Redenção da Serra, Resende, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Roseira, Salesópolis, Santa

Barbara do Oeste, Santa Branca, Santo André, São José do Barreiro, São José do Campos, São

Luís do Paraitinga, Sapucaí-Mirim, Silveiras, Suzano, Taubaté e Tremembé.

O Inventário Social é um instrumento utilizado para a compreensão da realidade e do contexto

social de uma determinada localidade ou região.

Período e duração: 2021.

Nosso Parceiro e
apoiador:
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PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

Auxiliamos empresas e instituições a repensarem o

destino de seus resíduos por meio de soluções de

tratamento dos resíduos sólidos recicláveis secos e

úmidos.
cu i dado

Para saber mais, acesse:



PROJETOS - RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto Re - Ação
 

Caçapava/SP.

Projeto que propôs sensibilização,

articulação e mobilização das

moradoras e moradores do bairro

Caçapava Velha, afim de promover

o descarte correto de resíduos, 

Período e duração: 2019

Contribuímos com a implantação

de sistemas de compostagem em

comunidades, empresas e

escolas.

Período e duração: 2016- Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:

Implantação de sistema de
compostagem

 Jacareí/SP, Guararema/SP,

Capão Bonito/SP,
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DE BIODIVERSIDADE
CONSERVAÇÃO E MANEJO

Trabalhamos com os conceitos de biologia da conservação

para gerar dados que contribuam com a manutenção dos

sistemas naturais com foco na biodiversidade e recursos

hídricos.

Realizamos: Inventários; Monitoramentos; Estudo de dinâmica

populacional; Auto ecologia; Cursos e palestras; Gestão de

unidades de conservação, áreas verdes e parques municipais.

i
ad

v

Para saber mais, acesse:



MANEJO DE BIODIVERSIDADE
PROJETOS - CONSERVAÇÃO E 

Árvores Raras

Vale do Paraíba e Alto Tietê/SP.

Assegurar a presença das árvores

ausentes na paisagem do Vale do

Paraíba Paulista e resgatar a

importância dessas espécies como

símbolos de conservação das

florestas.

Período e duração: 2020 - Atualmente

O foco do projeto é a análise da

condição das nascentes existentes,

com objetivo de restauração

ecológica das mesmas quando

desprovidas de vegetação..

Período e duração: 2020 - Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:

Diagnóstico Socioambiental
da Sub-Bacia 4 Ribeiras

Capão Bonito/SP,
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MANEJO DE BIODIVERSIDADE
PROJETO - CONSERVAÇÃO E 

Caracterização de Vegetação

Extrema/MG

Caracterização da vegetação ou laudo de vegetação é um inventário da

vegetação de uma determinada área ou região. Tem como objetivo trazer

informações como diversidade, abundância e estado de conservação da

vegetação existente no local.

As informações coletadas podem auxiliar no planejamento de intervenção de

uma determinada área e auxiliar na mitigação de seus impactos, bem como

propor soluções para aumentar a biodiversidade local.

Período e duração: 2021,

Nosso Parceiros e
apoiadores:
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Proporcionamos um conjunto rico e diversificado de

experiências em ambiente natural que reforce as

conexões com a natureza.

Oportunizamos momentos para que cada pessoa

possa olhar para dentro de si e valorizar seus

potenciais.

Realizamos atividades presenciais, semi-presenciais e

a distância para educadores, empresas, estudantes e

interessados sobre as temáticas abordadas pelo

Instituto Suinã.

CAPACITAÇÕES

rt oc sa

Para saber mais, acesse:



CAPACITAÇÕES

Capacitações

Brasil.

Ecossistemas costeiros (Presencial); Relações humanas no trabalho: cuidando dos nossos

Jardins Internos (Presencial); Pátios Comestíveis nas Escolas: sustentabilidade e acolhimento

(EAD com atividades assíncronas); Ambientes Rurais Sustentáveis: do Planejamento à Ação

(Presencial); Ambientes Rurais Sustentáveis: Design para Resiliência (Presencial); Biogeografia:

Conservação de Ecossistemas Naturais (Presencial).

Período e duração: 2016 - Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:
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Desenvolvemos projetos que busquem integrar

conhecimento popular com técnicas de fácil replicação e

custo acessível que possam contribuir com soluções de baixa

complexidade e de alto potencial de transformação social.

TECNOLOGIAS SOCIAIS
IMPLANTAÇÕES DE 

r e s s i g n if i ca ndo

Para saber mais, acesse:



Brasil.

Implantar tecnologias sociais de baixo custo e fácil replicação; Implantações: Hortas

orgânicas; Compostagem; Bioconstrução; Oficinas de design ecológico; Sistema de captação

e armazenamento de água de chuva e tratamento de águas cinzas.

Período e duração: 2016 - Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:
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TECNOLOGIAS SOCIAIS
IMPLANTAÇÕES DE 
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Desenvolvemos oficinas, vivências e palestras nas diferentes

temáticas abordadas pelo Instituto que oferecem momentos

de aprendizados de forma lúdica, reflexiva e interativa. Essas

atividades podem ser adaptadas para diversos espaços e

contextos e para públicos variados.

OFICINAS,VIVÊNCIAS E
PALESTRAS

pa ren d
i z

ad
osPara saber mais, acesse:



Brasil.

Trabalhamos com diversas temáticas: Compostagem, Tinta de terra, Taipa de mão, Papel

semente, Hortas caseiras, Mandala de sementes, Boneco ecológico, Terrários fechados e

abertos, Arqueologia, Vasos autoirrigavéis, Viveiro de mudas, Espaços educadores

sustentáveis, Bola de sementes, agroecologia urbana

Período e duração: 2016 - Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:
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OFICINAS,VIVÊNCIAS E
PALESTRAS
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Elaboramos projetos integrados ao CAR e SARE unindo

geotecnologias (SIG) a um refinado conjunto de indicadores

em seus diagnósticos, proporcionando as melhores

recomendações para a restauração florestal em áreas comuns

e áreas protegidas (Reserva Legal e Área de Preservação

Permanente), incluindo especial atenção ao interesse do

proprietário rural para o uso econômico dessas florestas.

RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA

f rl o esta

Para saber mais, acesse:



Brasil.

Inventários;

Produção de mudas nativas;

Recuperação de áreas degradadas;

 Cursos e palestras.

Realizamos:

Período e duração: 2016 - Atualmente

Nossos Parceiros
e apoiadores:
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RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA
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Proporcionamos uma vivência inesquecível aos cursistas que

podem conhecer diferentes ecossistemas e suas relações

com os moradores locais e se aproximar da cultura e saberes

das comunidades.

COMUNITÁRIA
TURISMO DE BASE

cu ltu r a

Para saber mais, acesse:



Brasil.

Vivência: Indivíduos de uma comunidade se reúnem para produzir de forma diferenciada;

buscando alternativas de sobrevivência econômica na atividade turística, aliadas a outros

fatores como a valorização do modo de vida da cultura e/ou a defesa do meio ambiente;

Viagens de imersão, em parceria com organizações locais, para desenvolver o potencial

turístico de comunidades; Redução das desigualdades regionais e sociais..

Período e duração: 2016 - Atualmente

Nosso Parceiro e
apoiador:
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TURISMO DE BASE
COMUNITÁRIA
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Ana Primavesi

"O segredo da vida é o solo, porque do
solo dependem as plantas, a àgua, o
clima e nossa vida.

Tudo está interligado.

Não existe ser humano sadio se o solo
não for sadio."
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NOSSOS PARCEIROS E

APOIADORES

Guandu
ecossistemas comunicativos
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NOSSOS CONTATOS

CNPJ: 66.976.796/0001-20

www.institutosuina.org

contato@institutosuina.org

@institutosuina

(12) 3965-0328 / (11) 95047-1865
 

Instituto Suinã

institutosuinã

Acesse nosso site


