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1 ano de Bauhinia!

Focamos nossas 
atividades em projetos 

de educação 
ambiental.
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Impactadas pela 
agricultura orgânica 

no extremo sul de São 
Paulo revimos nossa 

estratégia e a visão da 
empresa.

A Bauhinia no seu 
primeiro ano passou 

por muitas mudanças,  
As Composições 

diversas de nossa 
gestão fez com que 
nossas experiências 

fossem ricas e a 
aprendizagem única.

113 Reuniões 
15 eventos 

118 pessoas 
beneficiadas com 
nossas atividades

Criamos o polo de educação 
ambiental Paiquerê no dia 
03/07/2018

2 iniciativas de 
produção orgânica 
apoiadas

Nossas ideias já alcançaram 
2 regiões de SP (zona norte e 
zona sul)

Para aperfeiçoamento de nossas 
competências nossa equipe iniciou: 1 
mestrado, 1 especialização e 1 MBA
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Nossa história
A Bauhinia surgiu com o objetivo de oferecer serviços ambientais para a 
comunidade (empresas, ONGs, escolas, faculdades) em prol da 
conservação do meio ambiente. Assim, as ecólogas e amigas de 
faculdade Anita Valente da Costa e Camilla Eboli Casella se uniram para 
colocar este sonho fora do papel.  
 
Uma ideia simples e que moveu os primeiros meses da nossa 
empresa, tínhamos como missão, criar projetos personalizados e 
exclusivos que pudessem: "Contribuir de forma inovadora e sustentável 
para que todos usufruam de um meio-ambiente ecologicamente 
equilibrado." 
 
E foi a partir desta missão que se iniciaram os nossos trabalhos. 
 
Em outubro a Turismóloga e Relações Públicas  Izabela Alves Borba 
procurou a Bauhinia e trouxe uma visão diferente, colocando a 
comunicação e suas ferramentas como elemento chave para os nossos 
projetos, juntando-se ao time. 
   
A reunião do dia 25 de outubro de 2017 foi um marco da vida da 
empresa. Nesta data definimos que o propósito da Bauhinia, mais do 
que vender projetos, deveria ser um elo de conexão da sociedade com 
iniciativas ambientais. Assim, 25 de outubro se tornou a data de 
fundação da Bauhinia. 
 
 

Reunião do dia 25 de outubro de 2017 
Casa Gardênia - Mogi das Cruzes
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Em novembro de 2017 a Engenheira Biotecnológica Laryssa Alves 
Borba passou a compor nossa equipe de recém formadas, para fazer 
parte de um projeto sobre gestão de resíduos.  
 
Em dezembro de 2017, recebemos uma proposta de investimento. No 
início de 2018 abrimos o nosso primeiro escritório físico na Paulista, 
no qual trabalhamos em sistema de co-working e por lá "moramos" 
durante 5 meses.  
 
Com o término da relação com nosso investidor em maio de 2018, 
voltamos às origens de nosso projeto, só que agora com 
mais conhecimento sobre negócios. Sabíamos o que queríamos e essa 
foi a hora de nos reestruturarmos.  
 
A Laryssa e a Camilla se engajaram em outros projetos de vida, e 
hoje a iniciativa vem sendo puxada pela Izabela e a Anita, junto com 
seus mentores. 
 
Em julho de 2018, o Sítio Paiquerê (Sergio e Tomi) acolheu nossas 
ideias e projetos, nos oferecendo um espaço para o nosso escritório. 
E foi assim que em parceria, criamos o polo de educação ambiental 
Paiquerê.  
 
Hoje a Bauhinia faz 1 ano, e todas as pessoas que passaram por ela 
foram de suma Importância para o crescimento e sua reestruturação. 
 
A nova Bauhinia possui apenas três meses, mas sua trajetória não 
pode ser esquecida, pois foram as vivências proporcionadas por esta 
que fizeram com que mudássemos a estratégia de trabalho para 
alcançar nosso grande sonho de preservar o meio ambiente. 
Agradecemos imensamente a todos que contribuíram com a nossa 
história e o nosso crescimento. Conheçam a nova Bauhinia a seguir. 
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1. Os projetos ambientais gastam muita energia tentando se 
manter, muitas iniciativas morrem no caminho por falta de 
interesse ou conhecimento da sociedade. Em substituição às 
iniciativas que morrem surgem outras que passam pelo mesmo 
processo, sem que os objetivos sejam atingidos ou resultando 
em muita demora até que os efeitos atinjam a comunidade 
envolvida com o projeto.  
 
2. Para a conservação do meio ambiente é preciso promover 
sua integração com a população próxima para que esta 
entenda e sinta a importância da natureza em sua vida (para o 
fornecimento de alimento, água, bem-estar, atividades 
econômicas entre outros), é preciso promover uma real 
conexão entre os povos e a natureza.   
 
3. Existem iniciativas muito boas, porém as vezes faltam 
algumas ferramentas profissionais para elas decolarem.   

A Bauhinia identificou 3 principais problemas que acontecem com as iniciativas 
e projetos ambientais:

Identificados os problemas, a Bauhinia se reestruturou para promover a 
conexão entra os diferentes projetos de sustentabilidade. Assim, ao invés de 
cada projeto isoladamente tentar resolver seus problemas, a troca de 
experiências vai viabilizar soluções, promover visibilidade e 
compartilhamento de ideias para um desenvolvimento mais rápido das 
iniciativas.

Nova Bauhinia
Problemas

Reestrutração:

Nova missão:
E assim chegamos à nossa nova missão: 
"Ser uma empresa socioambiental que empodera ideias de mudança para um 
mundo melhor, através da conservação ambiental, reconhecendo as 
potencialidades e sonhos de cada iniciativa."
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Nome "Bauhinia":

O nome da empresa Bauhinia, vem do gênero botânico Bauhinia L. da família 
das leguminosas e é popularmente chamada de "pata de vaca". Este gênero 
reúne mais de 300 espécies pelo mundo e existindo 39 espécies que são 
unicamente brasileiras. A espécie que utilizamos como nossa marca é uma das 
mais conhecidas, a Bauhinia forficata, ela pode ser facilmente reconhecida pelas 
ruas das cidades já que é uma espécie muito usada no paisagismo urbano. 
 
Agora quando você encontrar uma "pata de vaca" na rua você lembrará da 
gente!

Nossa sede no sítio Paiquerê, Ilha do Bororé, São Paulo -SP
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Nossa equipe:

Izabela Alves Borba 
Turismóloga formada pelo Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP), Relações 
Públicas formada pela Faculdade Casper 
Líbero. Faz especialização de Educação 
Ambiental na UNINTER. É voluntária do 

Grupo de Escoteiro Almirante Tamandaré
- SP. Experiência com projetos de 

comunicação voltados  a trabalhos 
comunitários. Ama tudo que conecta o 

mundo e sonha em melhorá-lo. 
 
 

Anita Valente da Costa 
Ecóloga pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), estudante de MBA 
da Universidade de São Paulo (USP - 

ESALQ) em gestão de projetos, 
Mestranda em Conservação da 

Biodiversidade e Sustentabilidade 
no IPÊ - Instituto de Pesquisas 

Ecológicas. Voluntária na União dos 
escoteiros do Brasil há seis anos. 
Experiência com organização de 

mutirões comunitários e apaixonada 
por tudo que envolve a natureza. 

Nossa equipe é personalizada de acordo com as necessidades do cliente e 
pode contar com ecólogos, turismólogos, comunicadores, biólogos, 
engenheiros ambientais e biotecnológicos, pedagogos, educadores, 
geólogos, geógrafos e sociólogos. 

A Bauhinia também conta com um grupo interdisciplinar de mentores 
voluntários que auxiliam e aperfeiçoam os nossos serviços com suas 
experiências profissionais.

Procuramos parceiros que compartilham do mesmo ideal que a 
BAUHINIA, para fortalecermos juntos nossos sonhos de conservar a 
natureza e deixar o mundo melhor.
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Educação Ambiental

Conservação

Comunidade

Tripé:

Os projetos da Bauhinia são pautados por agendas internacionais, pesquisa e 
conhecimento tradicional, com os princípios de conservação do meio ambiente 
e bem estar social.

De forma simplificada, sempre se 
assentarão no tripé: 
. Educação ambiental; 
. Conservação da natureza; 
. Benefícios a comunidades (ação 
pela conscientização,  suporte ao 
empreendedorismo ou 
empoderamento de comunidades).
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"Uma empresa especializada em projetos 
socioambientais"

Áreas de atuação:

EDUCAÇÃO  AMBIENTAL

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Todos os nossos serviços podem ser adaptados de acordo com a sua 
necessidade, unimos força com as iniciativas locais, colaborando com as nossas 
expertises: gestão de projetos, ecologia, turismo, comunicação e educação.

EMPREENDEDORISMO 
SOCIOAMBIENTAL

ECOTURISMO

ECOLOGIA
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Nossos projetos

As atividades de educação ambiental contempla uma variedade de temas e 
podem ser aplicadas em diferentes tipos de espaços. Neste ano aplicamos a 
atividades para diferentes grupos e idades, vamos contar um pouco como foi.  
 
No Sítio Paiquerê recebemos um grupo de jovens escoteiros, onde aplicamos 
uma programação com três oficinas: "Identificação de Plantas", o varal de 
promessas" e "Identificação de Aves". 

1- Atividades de educação ambiental 

Na oficina de Identificação 
de plantas discutimos 
sobre as diferentes formas, 
cores, texturas e cheiros 
que uma planta pode ter e 
como essas características 
são importantes para 
identificarmos uma 
espécie. Após o bate-papo, 
coletamos amostras e 
produzimos nossas 
Exsicatas (um documento 
que contém uma amostra 
de planta dessecada 
contendo informações 
diversas sobre a planta).

A Ecóloga Laryssa Mayara 
passou um pouco do seu 
conhecimento sobre aves. 
Ela ensinou os jovens a 
identificar as diferentes 
espécies, observando a sua 
forma e seu 
comportamento. 
Visitamos o ninhal das 
garças onde tivemos uma 
aula sobre o papel das aves 
para o meio ambiente.  
Outros assuntos também 
foram tratados como: 
migração, formas dos bicos 
e sua função e cadeia- 
alimentar.

O varal de promessas 
começa com uma roda, 
em que os jovens 
levantam os principais 
problemas ambientais 
atuais e como eles podem 
contribuir com suas ideias 
e ações para solucionar 
estes problemas. 
Após discussão, cada 
jovem escreve sua 
promessa e compartilha 
com os outros. A ideia do 
varal é ele permanecer no 
Paiquerê para visitantes 
futuros passem a incluir 
promessas novas em 
nome da conservação da 
natureza.
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Também, ministramos uma oficina em parceria com a casa Ecoativa sobre 
Ecoturismo na mostra cultural da escola Adrião Bernardes  na Ilha do Bororé. As 
crianças completaram o mapa da ilha com o que elas achavam que seriam bons 
atrativos turísticos para o Bairro e fizemos dinâmicas sobre meios de transporte 
e cuidados com o meio ambiente. 

No Encontro Paulista de Druidismo 2018, fomos convidados a aplicar uma 
oficina de PANC - Plantas Alimentícias não convencionais. 
Levamos alguns exemplares de Pancs que cultivamos no sítio Paiquerê e 
aproveitamos para abordar sobre agricultura familiar, produção de orgânicos e 
sobre as iniciativas de CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura).
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3-Agricultura familiar e projeto de permacultura
Tivemos a oportunidade de acompanhar a agricultora Tomi no seu dia-a-dia na 
horta e ela nos relatou as dificuldades que tem para distribuir e a perda da 
produção por falta de compradores. Assim nos unimos com a  Casa Ecoativa, 
que organiza junto com a Tomi, o CSA Paiquerê (CSA - comunidade que sustenta 
a agricultura) na periferia de SP. A Bauhinia tem como objetivo potencializar o 
CSA - Paiquerê, aumentando o número de co-produtores associados.  Estamos 
prospectando empresas, escolas, instituições e grupos que queiram 
contribuir com a agricultura familiar, pagando uma taxa fixa mensal, 
consumindo produtos de qualidade e auxiliando a subsidiar cestas na periferia. 
 

2- Barco escola 
No segundo semestre de 2018 inauguramos o programa Barco escola que a partir 
de 2019 vai receber turmas de estudantes de todas as idades para uma vivência 
de educação ambiental embarcados em uma escuna na represa do Guarapiranga 
na zona  sul de São Paulo. 
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5-Mapeamento de projetos socioambientais 
em andamento 

Levantamos iniciativas e projetos socioambientais que já 
estejam acontecendo, listamos as necessidades deles e 
conectamos pessoas e empresas  interessadas em ajudar para 
que esse projeto que já existe seja fomentado. 

Em maio de 2018 promovemos um  minicurso de Ferramentas Práticas para a 
Educação Ambiental  em São Paulo. A experiência foi bem enriquecedora, 
contamos com cursantes que atuam em diferentes áreas do mercado. Em 
dezembro a Bauhinia vai promover um curso de introdução à agricultura orgânica 
em parceria com a agricultora Tomi Kunikawa.

4- Primeiro turma do minicurso: Ferramentas 
práticas para educação ambiental
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Polo de educação ambiental 
Sítio Paiquerê

O Polo de Educação Ambiental tem sede no sítio Paiquerê e está 
localizado na Ilha do Bororé, que fica dentro da APA Bororé Colônia 
(Área de Proteção Ambiental). Por mais que o local seja popularmente 
chamado de "ilha", ele é na verdade uma península banhada pela 
represa Billings. 
 
O contato com a natureza torna a área do sítio o lugar ideal para a 
prática de cursos e excursões de estudo do meio, além de ser um ótimo 
lugar para visualização de pássaros, visitas a plantações de orgânicos, 
passeios de barcos, observação da flora local dentre outras atividades 
ecológicas. Não podemos esquecer de comentar que esta região de alta 
relevância ecológica fica dentro da cidade de São Paulo. 
 
No ínicio de 2018 a Bauhinia - Serviços Ambientais uniu forças ao Sítio 
Paiquerê para juntos realizarem um sonho em comum: criar um polo de 
educação ambiental.
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Nossos 
agradecimentos

Casa Ecoativa

Laryssa Borba Camilla Casella Berenice 
Gonçalves

Rodrigo Calaboni

Tomi Kunikawa Sergio Milani César Trindade Larissa Salla

Kamilla Fonseca Espaço Gardênia João Giovanelli

Agradecemos imensamente a todos que colaboraram com a Bauhinia este ano. 
Graças a vocês, suas experiências, conhecimento e empatia pelo nosso sonho, 
conseguimos crescer, aprender e seguir em frente na nossa missão. A vocês 
obrigada, com todo nosso carinho e amor, Anita e Izabela.

Marlene Nascimento Zuleica CostaLuiz Camargo Capitão Sílvio
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Entre em contato! 

contato@ecobauhinia.com 
 
http://bauhinia.com.br/ 

Anita (11) 99714-7365 
Izabela (11) 99646=1320

Anita
Izabela

Fundadoras e Líderes da Bauhinia.


