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Instituto Ecofuturo
Livros são um passo importante para o desenvolvimento do nosso 
pensamento e da nossa leitura de mundo. Mais do que entender 
textos, aprendemos a entender contextos, observar lugares, cores, 
texturas e conhecer histórias que, muitas vezes, são contadas
por meio de um toque, de um cheiro, de um sabor ou de um som.
O mundo se manifesta de várias maneiras, e certas leituras
só podem ser feitas através dos sentidos. É assim que aprendemos
a nos comunicar com a natureza.

O Instituto Ecofuturo, fundado em 1999 pela Suzano, investe
na formação de leitores e na conservação de áreas naturais, 
integrando livros, pessoas e natureza. Assim, leva esse ambiente
de harmonia para a vida, para a imaginação e para o futuro
de cada criança e da sociedade, aprendendo e ensinando a 
verdadeira leitura do mundo: a leitura da vida.

Conheça nossos projetos.
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Parque das Neblinas
O Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida 
pelo Instituto Ecofuturo, onde são desenvolvidas atividades de 
ecoturismo, educação ambiental, pesquisa científica, manejo 
e restauração florestal, e participação comunitária. Com 6 mil hectares, 
o Parque desempenha importante papel na conservação da bacia 
do rio Itatinga e do maior contínuo de Mata Atlântica do País: 
o Parque Estadual da Serra do Mar e a Serra de Paranapiacaba.

Mais de 1.250 espécies da biodiversidade identificadas, sendo três 
novas descobertas para a ciência, e cerca de 60 pesquisas realizadas.

477 nascentes conservadas. 

40 mil visitantes.

Semeadura de mais de 7 milhões de sementes da palmeira-juçara, 
espécie importante para o equilíbrio da Mata Atlântica.

Realização de oficinas de manejo com proprietários rurais 
do entorno.

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO 
como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
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Bibliotecas Comunitárias
Acreditamos que a conservação ambiental, aliada à educação, pode
transformar a sociedade e o mundo. O projeto Biblioteca Comunitária Ecofuturo
atua na implantação de bibliotecas em escolas públicas, abertas à comunidade,
e tem como objetivo democratizar o acesso ao livro, promover a leitura e contribuir
para políticas públicas de leitura e de bibliotecas.

Há duas décadas trabalhamos em parceria com a iniciativa privada,
com o poder público e com o envolvimento das próprias comunidades,
e construímos uma das maiores redes de bibliotecas comunitárias do Brasil.

Mais de 100 Bibliotecas Comunitárias implantadas em 12 estados.

660 mil pessoas atendidas por ano, pelas bibliotecas da rede.

140 mil livros de literatura nos acervos.

Mais de 4 mil pessoas formadas em cursos de Promoção 
de Leitura, Auxiliar de Biblioteca, Educação Ambiental, 
e Gestão e Sustentabilidade.

Impactos positivos nos índices educacionais dos municípios 
com Bibliotecas Comunitárias Ecofuturo.

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Ec
of

ut
ur

o



Reservas Ecofuturo
Assessoria técnica para proprietários de áreas naturais, públicas ou privadas,
baseada na experiência adquirida com a gestão do Parque das Neblinas. 

Desde 2010, promove ações integradas em prol da proteção de áreas
com remanescentes de vegetação nativa, contribuindo para a conservação 
ambiental e a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Nos diversos projetos desenvolvidos, incluindo Planos de Manejo,
já foram estudados três biomas - Mata Atlântica, Cerrado
e Amazônia - e mais de 1 milhão de hectares.
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Meu Ambiente
Encontros com a natureza são portas para o encantamento. O Meu Ambiente, 
programa de educação ambiental realizado no Parque das Neblinas, promove
a valorização do ambiente natural como espaço educador. 

A iniciativa estimula a reflexão sobre questões socioambientais e incentiva
educadores a criarem contextos de aprendizagem que envolvam os elementos
da natureza. A vivência no Parque é um convite à integração e à extensão
de temas abordados em sala de aula. 

A metodologia do programa contempla, ainda, a articulação
com Secretarias de Educação e Meio Ambiente, empresas
e instituições de ensino, e inclui a participação de professores,
educadores, monitores ambientais e alunos.

5 mil alunos participantes.

150 educadores e 50 escolas envolvidas.
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ecofuturo.org.br


