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Soluções selecionadas
para a fase de mentoria



Integrar ciência e ações locais estruturadas para 
identificar e desenvolver os destinos turísticos que 
permitem a observação de pelo menos 95% das espécies 
de aves da Amazônia brasileira.
Proponente: MARCOS RODOLFO AMEND
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Soluções selecionadas

Criar um mercado consistente de observação de aves e 
imersão na natureza, consolidando a Macaw como empresa, 
com abordagem estratégica inédita, dando sequência ao nosso 
bem sucedido piloto que abrange de Salvador ao Litoral Norte 
da Bahia, associando conservação com geração de renda.
Proponente: VIRGILIO TEIXEIRA MACHADO

Usar o Mero como gerador de renda, através da promoção e
articulação do turismo de experiência (científico, comunitário 
e mergulho) na Grande Reserva da Mata Atlântica.
Proponente: MATHEUS OLIVEIRA FREITAS

Otimizar e escalar a metodologia de turismo de avistamento de 
fauna executada com sucesso ao longo dos últimos 9 anos pela 
Associação Onçafari.
Proponente: LEONARDO PEREIRA GOMES

Monitoramento, avaliação e mitigação dos impactos negativos das 
interações turísticas com botos e jacarés no Baixo Rio Negro, Amazônia 
Central
Proponente: MARCELO DERZI VIDAL

O desenvolvimento de aplicativo para smartphone, onde o usuário 
coleciona observações de primatas, que tornam-se disponíveis ao público e 
à ciência, fomentando visitações nos locais de ocorrência e sua conservação.
Proponente: FABIANO RODRIGUES DE MELO
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Soluções selecionadas
Vivalá é um negócio social que alia ecoturismo de base comunitária 
e voluntariado de capacitação profissional em comunidades do Rio Negro, 
Tapajós, Solimões, Lençóis Maranhenses e Chapada dos Veadeiros.

Proponente: DANIEL CABRERA ABDULMASSIH ESPIR

Desenvolver o Ecoturismo em reservas naturais e unidades de conservação 
do semiárido da Caatinga, promovendo um match entre o operador do 
negócio e o investidor interessado.
Proponente: JAMIL RAMSI FARKAT DIOGENES

Solução de hospedagem, arquitetura sustentável para operação de glamping
em áreas naturais, com estrutura replicável inspirada na natureza que traz 
resistência e design natural
Proponente: FABIANO ROSAS ROCHA - RPPN MEIA LUA

Acelera Natureza - Programa de apoio para que as RPPNs (Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural) criem suas próprias oportunidades 
e transformem preservação em negócio.
Proponente: RULIAN BELINSKI MAFTUM

BioFábrica Azul: uma base de transplantação de corais que se integra 
ao turismo local, gerando novas atrações a fim de fomentar a conservação 
e um cluster de bionegócios 
Proponente: RUDÃ FERNANDES BRANDÃO SANTOS

Wishtrip: dar aos destinos de natureza o poder de se tornarem destinos 
inteligentes e oferecer a cada visitante a oportunidade de explorar o destino 
de maneira mais interativa, educativa e responsável
Proponente: MARINA COPELIOVITCH
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Soluções selecionadas

Tornar o turismo na Chapada dos Veadeiros mais regenerativo, com 
os visitantes colaborando na preservação do Cerrado, de uma forma 
inovadora.
Proponente: ANTONIO FRANCISCO FURTADO RIBEIRO

Conectar o turismo cultural e de natureza na Grande Reserva de forma 
responsável, tendo como protagonistas os pequenos e médios 
empreendedores e produtores locais e UCs.
Proponente: MARCUS VINÍCIUS CONCATTO

 

Promover a rede de turismo local, fortalecendo os micro e pequenos 
empreendimentos e os roteiros que envolvem serviços e atrativos naturais 
e culturais que têm nos manguezais da APA Guapi-Mirim sua principal fonte 
de inspiração.
Proponente: ELOISE S BOTELHO

Modelo de negócio para captar recursos provenientes da prestação de 
serviços no PN Chapada Diamantina e realizar a contrapartida de capacitar 
os condutores de visitantes, gerando melhores experiências para turistas e 
comunidade local junto à natureza.

Proponente: MARCELA DE MARINS

Contribuir para a implementação de negócios rentáveis em comunidades 
do entorno do PN Serra do Cipó, por meio da cocriação de produtos 
inovadores e do estímulo à gestão em rede, de forma a aliar o uso público 
à conservação dos biomas e à valorização da identidade local.

Proponente: LÍVIA DE PAIVA PACHECO
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Criar um sistema de trilhas de longo curso em Cavalcante promovendo
a conexão dos visitantes e moradores com os atrativos naturais, Unidades 
de Conservação, Comunidades Tradicionais e a cidade de forma integrada.
Proponente: JOÃO BITTENCOURT LINO

Soluções selecionadas para fase de mentoria

Criar e implantar o Circuito RPPN Veadeiros, um roteiro turístico 
voltado à integração e valorização das RPPN da Chapada dos 
Veadeiros.
Proponente: ALESSANDRO DE OLIVEIRA NEIVA

Oferecer ao visitante de Cachoeiras de Macacú o acesso pelo celular a 
informações espacializadas sobre atrativos, equipamentos, serviços 
e infraestrutura turística, disponíveis em um sistema de informações c
riado no município.
Proponente: LUIZ FERNANDO FERREIRA
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Soluções selecionadas para a fase de mentoria
Elaborar diretrizes para o "Banho de Floresta", como estímulo à 
aproximação da sociedade às áreas naturais - entrelaçando os caminhos 
que conduzem à saúde humana, à preservação ambiental e à geração de 
benefícios socioeconômicos às comunidades locais.

 PATRICIA FUZETI ELIASProponente: 

E-Trilhas - Conectar os três vetores de manutenção e promoção de trilhas 
ecológicas - o público, as unidades de conservação e a cadeia econômica 
produtiva do entorno - através de uma plataforma digital

 PAULA LOBO RASCÃOProponente: 

Um tempo com a natureza: a conexão com a natureza como cuidado 
integrativo para a promoção do autocuidado em saúde e conservação 
da biodiversidade.

 ELISETH RIBEIRO LEÃO  (LIS LEÃO)Proponente: 

Utilizar a realidade virtual como instrumento de comunicação para apresentar 
atividades turísticas em áreas naturais, proporcionando assim uma experiência 
instigante, que motive o indivíduo a realizar visitas presenciais e ampliar o fluxo 
turístico dessas localidades.

 ALEXANDER COPELLO MORAESProponente: 

Engajar a sociedade na conservação e recuperação da Mata Atlântica por meio 
da conexão de áreas naturais a partir da implantação participativa de uma trilha 
de 4.000 km, promovendo o turismo responsável, com desenvolvimento 
socioeconômico inclusivo e valorização do patrimônio natural e cultural.

 FAZENDA BOA VISTAProponente: 
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Criar um jogo lúdico para promover a visitação em áreas naturais com o 
intuito de engajar os participantes em ações que visem conhecer, preservar
e democratizar o acesso à natureza.
Proponente: RAISSA TAMASSIA CORTES

Soluções selecionadas para a fase de mentoria

Estimular o engajamento e o compromisso de crianças, jovens e 
adultos, com a promoção de uma cultura das áreas protegidas, 
através de ferramentas de gamificação que integrem temas 
relacionados à sociobiodiversidade, folclore e fortaleçam a 
identidade com os territórios protegidos.

Proponente: ARY DE OLIVEIRA RUSSO

Fortalecimento dos núcleos de comunicação integrada e de articulação 
regional da Grande Reserva Mata Atlântica - GRMA, como metodologia 
para marketing e implantação de territórios produtores de natureza em 
estímulo à todas as iniciativas regionais compatíveis com a conservação.

Proponente: RICARDO AGUIAR BORGES
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https://www.loom.com/share/698cf18177f442f3b23a4cfd17908e0a
http://sisger.fbpn.org.br/Site/home/loginnovo.aspx

