
 

 

 

Iniciativas selecionadas no Edital de Apoio 

a Projetos de 2019 

O processo seletivo para o edital de Apoio a Projetos da Fundação Grupo 

Boticário de 2019, com abrangência nacional, resultou em 14 iniciativas 

selecionadas para receber apoio financeiro, totalizando um investimento de R$ 

2.033.716,34. A distribuição geográfica das iniciativas selecionadas é 

apresentada na figura abaixo e são detalhadas na tabela seguinte. 

 

 



 

 

 

Título Responsável Técnico Valor 
aprovado 

Conservação dos sapinhos da 

montanha (Brachycephalus spp.) do 

sul do Brasil. 

MARCOS RICARDO 
BORNSCHEIN 

R$ 207.347,30 

Conservação de duas espécies de 

peixes anuais criticamente ameaçadas 

de extinção no Vale do Ribeira, Estado 

de São Paulo 

DOMINGOS GARRONE NETO R$ 100.557,84 

Conhecendo os padrões 

comportamentais de Podocnemis 

expansa durante a desova e o 

nascimento em massa para 

desenvolver estratégias concretas de 

conservação 

CAMILA RUDGE FERRARA R$ 190.606,75 

RPPN: conservação voluntária gerando 

serviços ambientais - Fase 2. 
SAMUEL VICTOR DA SILVA 
PORTELA 

R$ 172.276,95 

Garantindo a maior reunião de 

papagaios do Brasil: conservação nos 

dois extremos da rota de migração. 

NÊMORA PAULETTI 
PRESTES 

R$ 200.000,00 

Megafauna marinha ameaçada: uma 

abordagem participativa para execução 

de planos de ação nacional de 

tartarugas marinhas, pequenos 

cetáceos, peixes-bois e tubarões 

BRÁULIO ALMEIDA SANTOS R$ 222.468,65 

Canastras e Colmeias ARNAUD L.J DESBIEZ R$ 68.611,20 

Desenvolvimento e difusão de 

tecnologias remotas “IoT” destinadas 

ao monitoramento dos peixes-boi 

marinhos 

JOÃO CARLOS GOMES 
BORGES 

R$ 237.278,06 

O piru-piru (haematopus palliatus) 

como símbolo e indicador ecológico da 

ligação entre áreas protegidas no sul 

do Brasil 

PAULO HENRIQUE OTT R$ 41.142,40 

Núcleo de reprodução assistida e 

reintrodução na Natureza da espécie 

Melipona capixaba abelha ameaçada de 

extinção 

HELDER CANTO RESENDE R$ 172.150,17 



 

 

Título Responsável Técnico Valor 
aprovado 

Maré de Ciência: letramento científico e 

engajamento para a Década dos 

Oceanos 

BARBARA LAGE IGNACIO R$ 107.870,00 

A piaba branca Stygichthys typhlops 

Brittan & Böhlke 1965 de Jaíba (Minas 

Gerais):  ampliando o conhecimento e 

a divulgação de um peixe emblemático 

e ameaçado de águas subterrâneas 

brasileiras 

MARIA ELINA BICHUETTE R$ 27.123,50 

Projeto Tintureira: determinação de 

áreas berçários como ferramenta para 

a conservação no litoral paranaense 

NATASCHA WOSNICK R$ 135.168,00 

Inovação no monitoramento, 

fiscalização e conservação marinha da 

Reserva Biológica do Atol das Rocas 

através de veículos aéreos não 

tripulados (VANTs) 

MIRELLA BORBA SANTOS 
FERREIRA COSTA 

R$ 151.115,52 

 

 


