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A Genesis Ecossistemas nasceu em meados do ano 2000, fundada por
Ricardo Caporossi Junior, com a ideia de implantar ecossistemas de baixo
impacto ambiental e sempre em perfeito equilíbrio com o paisagismo e
arquitetura, garantindo assim qualidade e beleza em todos os seus
projetos.
A Genesis Ecossistemas não só constrói piscinas naturais e lagos
ornamentais com águas cristalinas, ela concretiza sonhos, transforma
ambientes e traz a natureza para perto do ser humano.

Referência nacional e internacional na construção e manutenção de lagos e
piscinas naturais, sediada em Holambra, interior do Estado de São Paulo, a
Genesis Ecossistemas se destaca pela infraestrutura, tecnologia e paixão
pelo negócio.

Seus clientes extrapolam as fronteiras do Brasil, os projetos superam
dificuldades técnicas e a vida é criada a partir de pedra, areia, plantas,
água e peixes. Essa é a Genesis, criando ecossistemas para viver em
perfeita harmonia e integração a qualquer projeto arquitetônico.

Os lagos da Genesis Ecossistemas são tão cristalinos, tão cheios de vida e
paradisíacos que já serviram até de cenário para novelas. É muito glamour!
Mas muito mais que isso é a tecnologia de ponta utilizada no sistema de
filtragem, nos materiais diferenciados, nos projetos exclusivos e nos peixes
ornamentais criados e selecionados para serem campeões.

Genesis Ecossistemas
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• Showroom de 5.000 m² e uma área de 35.000 m²
para a produção, pesquisa e desenvolvimento de
plantas aquáticas e peixes utilizados exclusivamente
em nossos projetos;

• Centro veterinário e laboratório para cuidado dos
animais que compõem os nossos ecossistemas;

• Estoque de plantas aquáticas exclusivas e
especialmente desenvolvidas para nossos
ecossistemas;

• Viveiro de plantas especiais utilizadas nos projetos;

• Estoque completo de todos os insumos e máquinas
utilizadas em nossos projetos.

Genesis Ecossistemas HOJE
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Grande Time
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• Fundador da Genesis Ecossistemas
• Formado em medicina veterinária pela Unipinhal;
• Especialista na projetação e construção de Ecossistemas que reproduzem

a natureza de forma perfeita;
• Mais de 15 anos de experiência na realização de projetos de Lagos e

Ecossistemas dos mais variados;
• Idealizou e realizou projetos em todo o território nacional e Internacional;
• Desenvolve projetos junto aos mais renomados arquitetos e paisagistas

brasileiros;
• Idealizador e protagonista do canal do Youtube “Bora pro Lago”, o mais

importante canal brasileiro sobre o mundo dos Lagos e Piscina Naturais;
• Ministra palestras por todo o Brasil e exterior.

RICARDO CAPOROSSI JR.
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Thiago                      Camila                       Fabiane                     Sérgio

Vinicius                     Amaray Marcelo                     Fábio

“Família Genesis Ecossistemas”

Ricardo                       Daniela                          Fábio                       Cândido
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O sucesso e a exclusividade dos lagos da Genesis Ecossistemas são
graças ao entrosamento de profissionais experientes, capacitados,
treinados e comprometidos com seus objetivos. Seguindo
rigorosas normas de segurança, a empresa se orgulha em possuir
um time totalmente alinhado com sua Missão, Visão e Valores.

Carlos                         Richard                        Crispim                      Ronaldo

Gilvan                           Hugo                           Bruno                        Tiago

Jobson                     Armando
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Ricardo Caporossi Junior tem um tino apurado como poucos para lidar com a
natureza. Desde criança, se diferenciava das outras, pois ao invés de ficar
correndo e brincando, passava a maior parte do tempo pescando e
observando a natureza. Seus pais sempre incentivaram esse interesse e deram
oportunidades de viajar a conhecer novos lugares, e mesmo muito jovem, se
concentrava em detalhes e elementos contidos nos jardins dos lugares por
onde passou.

Natural de Campinas, Caporossi Jr. é formado em medicina veterinária pela
Unipinhal. Sua tese defendida foi sobre aquários ornamentais. “Acho que fui
o único veterinário a falar sobre o tema, mas isso aconteceu pela afinidade
que sempre tive com o assunto, as pessoas me chamavam de louco, pois
passava horas cuidando dos meus peixes”, afirma.

Foram percorridos muitos caminhos para que chegasse ao seu destino: ser
paisagista aquático. Entre altos e baixos, o que sempre se destacou em sua
personalidade foi a incrível capacidade de sonhar, sonhar alto!

Ainda criança, pescando no lago da propriedade da família, sob a sombra de
um Jambolão, sonhava em aumentar aquele lago, por vezes o Pai
sucumbindo à teimosia do filho enfiava uma máquina no lago para aumentar
seus limites, mas nunca estava bom para o Ricardo. Hoje, por coincidência ou
obra divina, tem uma propriedade, com um lago muito semelhante ao que
usufruía horas e horas da sua infância, com um Jambolão na beira, que
sempre esteve no local!

Um dia, numa fase complicada da vida, trabalhando como jardineiro para
sustentar a família, virou para a Dani e disse “Um dia vamos esquiar em
Aspen”! O Ricardo sabe transformar sonhos em realidade!

O Ricardo l O cara que sonha, projeta e realiza!
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Angra dos Reis . RJ

Lago ornamental de 8.000 m²
com profundidade máxima de
70 cm, implantado em 2013.

PROJAC . REDE GLOBO

Lago ornamental de 200 m²
implantado dentro da cidade
cenográfica em 2016.

“Sonhos viram projetos, e nós 
transformamos projetos em vida.”
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Um pedido de vários clientes e amigos, um sonho antigo,
dividir com pessoas especiais a emoção da construção de um lago.
Etapa por etapa, desafio por desafio, montar um time, trocar
experiências e conhecimentos.

Muitos pedidos... muita coragem! Bora pro Lago!
E aí surgiu o Genesis Experience:

O Genesis Experience - O começo de tudo

de trabalho intenso num lugar maravilhoso
de suor e mão na massa

de experiência como jamais vividas

de sol e luares em volta da fogueira
concentrando 15 anos de conhecimento

de um sonho realizado
de desafios e aventura

a Experiência de construir um lago junto com o Ricardo e sua Equipe!10
di

as
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O Anfitrião
Fernando Fakri de Assis, o Sorocaba da dupla Fernando & Sorocaba.

Sorocaba nasceu em São Paulo, capital. Foi criado entre a selva paulistana
e a rotina bucólica da fazenda da família em Sorocaba (SP), de onde surgiu
o apelido. De lá também herdou a paixão pela música sertaneja e cavalos.

Aos 11 anos ganhou seu primeiro violão dos avós. Com 14 anos começou
a compor. Ele tem mais de 350 composições gravadas pela dupla e por
outros artistas, como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, entre outros.
Em 2015, Sorocaba, foi o maior arrecadador em direitos autorais em
shows no Brasil. Ele já liderou o ranking do ECAD também nos anos de
2011 e 2012. Nos anos de 2010, 2013 e 2014 foi o segundo maior
arrecadador brasileiro. Além, claro, de ser um grande empresário, atuante
em diferentes áreas de investimento.

Fernando e Sorocaba somam mais de 820 milhões de visualizações no seu
canal oficial no YouTube e mais de 300 vídeos lançados. A dupla está
presente em mais de um milhão de playlists no Spotify, tem 2 milhões de
fãs na plataforma digital e mais de 3 milhões de ouvintes mensais.

Em seus shows, Fernando e Sorocaba atingem diretamente mais de vinte
milhões de pessoas e geram um grande impacto no mercado da música
brasileira. A dupla já gravou mais de uma dezena de álbuns ao longo da
carreira que se iniciou em 2008.

Fundador da "FS Premium" a qual realiza shows beneficentes para causas
sociais e para ajudar outras instituições, crianças carentes e hospitais.
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Local da construção do lago



O Projeto
Aqui o sonho começa a tomar forma
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O Genesis Experience
ocorrerá entre os dias
22/11/2020 à 02/12/2020
na fazenda da Família
Sorocaba, em Jaguariúna
a cerca de 120 km da
cidade de São Paulo.
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A etapa inicial corresponde à elaboração do projeto, com o entendimento
dos desejos do cliente, visita ao local, entendimento do local e topografia do
terreno, elaboração do anteprojeto.

Após a validação do anteprojeto segue-se para o Projeto Executivo,
detalhado acima. As atividades no local iniciam-se com a marcação e
correções topográficas e a escavação para construção da estação de
tratamento.

Durante o Genesis Experience serão realizadas as seguintes atividades:

A Execução l Etapas da implementação do lago e paisagismo

Montagem dos filtros, instalação de bombas e equipamentos 
(mecânico, químico, biológico, filtragem UV, filtragem com ozônio, 
filtragem biovegetal); instalação da iluminação subaquática.

Infraestrutura elétrico hidráulica e instalação do filtro / casa de máquinas. 

Ornamentação com rochas, seixos e areia.

Abastecimento com água e implantação do paisagismo aquático.

Execução do Paisagismo e Pavimentações.

Start dos equipamentos, montagem dos mobiliários; dos elementos 
arquitetônicos e retoques finais do Paisagismo. 

Cobertura com Geotextil para proteção da manta epdm, Impermeabilização 
da área do lago com epdm, colagem, emenda e reparos.

Topografia e execução do gabarito do projeto, escavação, 
nivelamento, Compactação manual e mecânica.

Demolição e Limpeza da área. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Soltura dos peixes, inoculação de bactérias vivas e ajustes finais.
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“Na natureza tudo tende ao equilíbrio”

Mas nosso lago só ficará perfeito depois de uns meses, pois o tempo fará
com que os organismos do ecossistema interajam entre si, pois são
dependentes uns dos outros, e assim manterão o equilíbrio e a continuidade
da vida. A beleza está nessa interação entre organismos com os corpos
d’água.

O aspecto da água não está ligado apenas ao fato do ambiente ser limpo ou
sujo, existem vidas ali presentes que irão alterar a fisionomia, as cores, os
nutrientes, as taxas de oxigênio da água etc. Bactérias e plantas aquáticas
fotossintéticas são as principais responsáveis por essas mudanças. As plantas
aquáticas irão se compor e proliferar formando nosso jardim aquático.

Mas não se preocupem pois poderão acompanhar essa evolução, nas
postagens que faremos posteriormente. Para você entender um pouco mais,
usaremos diversas formas de filtragem no Lago para preparação correta
desse ecossistema, como:
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Filtragem Biovegetal
Filtragem realizada por vegetais aquáticos palustres e/ou flutuantes onde
seus sistemas radiculares são responsáveis por consumir nutrientes existentes
na água, tais como: nitrato, fosfato e matéria orgânica. Esta filtragem
proporciona um equilíbrio no ecossistema pois os mesmos nutrientes
necessários para a formação de algas são necessários para o crescimento de
tais vegetais, resultando em uma menor quantidade de algas no lago.

Filtragem por Oxidação
Sistema eletrônico de Oxigênio Ativado responsável por remover o acúmulo
de matéria orgânica, amônia e nitrito. É usado como agente de esterilização
para eliminar vírus, bactérias e outros organismos patogênicos reduzindo os
riscos de mortalidade dos peixes. Diminui a demanda biológica de oxigênio e
aumenta o potencial “redox” da água. Elimina as células de algas melhorando
a clareza da água, além de diminuir a quantidade de briófitas acumuladas nas
regiões superficiais do lago (pedras e areia). Assim teremos um lago cristalino,
saudável e livre de odores desagradáveis.

Filtragem Mecânica
Sistema Genesis de Filtragem criado exclusivamente com escova em Nylon
permanente (não exige troca). Manta acrílica 3M otimizada para reposição
semestral. Responsável pela retenção de sólidos e sedimentos em suspensão.

Filtragem UV
Lâmpada UV encapsulada com luva de cristal em tubo de Quartzo que
elimina as algas flutuantes, turvações causadas por bactérias, germes e outros
agentes patogênicos, larvas de parasitas e de vermes das guelras.

Filtragem Química
Filtragem química com carvão ativado se necessário (absorve substâncias
tóxicas e químicas, ácido fólico e elimina a coloração e odor da água).

Filtragem Biológica
Mídia Biológica de última geração para fixação de uma seleção de bactérias
benéficas (nitrosomonas, nitrospira, nitrobacter, fotossintetizantes e
heterotróficas) inoculadas na mesma, que contém estirpes especialmente
formuladas e fabricadas para uso profissional.
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Bora pôr a mão na massa! 
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(fotos ilustrativas)

Os Times

Os participantes do Genesis Experience serão divididos em 5 times, cada um
coordenado por um líder Genesis e todos os grupos acompanhados pelo Ricardo.

Cada time usará capacete de uma cor. Isso ajudará na divisão das tarefas e controle
dos times.
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Imprevistos e desafios
Esteja preparado, pois será um desafio: em 10 dias, faça chuva ou faça 
sol o Paisagismo e o Lago de 150 m2 ficarão prontos. Prepare-se para 
aventura e imprevistos que podem acontecer, como máquina quebrar, 
manta rasgar, material atrasar, vazamentos... 
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No pain, no gain!

24



A Programação

Vamos ajudá-lo a preparar as malas e você
receberá o Kit Genesis Experience para já
entrar no clima!

(fotos ilustrativas)
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Logís&ca e acomodações
Nosso ponto de encontro será no aeroporto de Viracopos que é o mais próximo à
Jaguariúna. Sairemos todos de lá no dia 22/11/2020 às 16:00 horas. A parDr dai, os
traslados do Aeroporto, Hotel e Fazenda serão organizados pela Genesis. As
acomodações serão em quartos individuais, estão inclusas também todas as
refeições, exceto bebidas alcoólicas.

Eventos noturnos

Já no primeiro dia teremos uma super festa de
lançamento do evento para comemorar os 15 anos da
Genesis!! A cada dia teremos um jantar temático, afinal
o Genesis Experience também é diversão!! A
programação noturna inclui, karaokê, festa do boteco,
comida italiana, churrasco, costela no chão, e não
esquecendo do Luau na beira do Lago ao som do
Sorocaba no violão!
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Valorize seu marketing

Certificado
Para tornar ainda mais inesquecível o Genesis Experience, você receberá ao
final do evento um certificado atestando sua participação.

O evento será uma excelente oportunidade de explorar seu
marketing pessoal e profissional.

Você aparecerá por 6 meses em nossas mídias sociais: Instagram,
Facebook e Youtube!

E ainda participará do Reality Show Genesis Experience realizado
por uma super produtora em formato Televisivo com 20 episódios
exibidos semanalmente, que será veiculado a partir de Janeiro de 2021,
no Canal do Youtube Bora pro Lago com mais de 20.000 inscritos!

(imagem ilustrativa)
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O Regulamento do participante

Para assegurarmos a realização do evento em perfeita conformidade a todos
os envolvidos, foram estabelecidas algumas regras primordiais que estão
definidas no Regulamento do Participante, o qual será enviado para seu
conhecimento e aceite. Da mesma forma, elaboramos um contrato para
firmar e assegurar as responsabilidades das partes interessadas. É
imprescindível a assinatura deste no momento do aceite comercial.

Regras gerais
Para que o Genesis Experience seja realmente um momento marcante em
nossas vidas, algumas regras deverão ser respeitadas:
- Todos os participantes deverão utilizar os Equipamentos de Proteção
Individual recomendados, por questões de segurança;
- Devem ser evitadas situações constrangedoras para os demais envolvidos,
como brincadeiras e comentários desrespeitosos ou preconceituosos para
manter a harmonia e o bom convívio;
- Todos os participantes deverão cumprir os horários definidos pelos líderes
das equipes e as tarefas designadas, pois temos prazos a serem cumpridos;
- Respeitar as regras de uso da imagem da Genesis Ecossistemas e das
empresas ou profissionais envolvidos, definidas em contrato, para se manter
o fluxo de atividades;
- Evitar e reduzir o consumo de bebidas alcóolicas durante todo o evento.
Isso é importante para que se cumpram todas as regras definidas
anteriormente.

Todas essas regras estão detalhadas em contrato com as devidas sanções
aplicáveis caso não sejam cumpridas.

A Seleção

A seleção dos participantes ocorrerá ao longo das inscrições. Não demore
para se inscrever! Devido a grande procura pelo Genesis Experience iremos
selecionar os participantes de acordo com o perfil informado no cadastro e
complemento da frase: “ O Genesis Experience será...”

Ao ser selecionado, a equipe Genesis entrará em contato pelo e-mail e
telefone cadastrados para orientar como realizar sua inscrição como
participante.
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O Investimento

Acreditamos que participar de uma experiência como essa não tem
preço!

Mas, para viabilizarmos o Genesis Experience, foi definido o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Forma de Pagamento: em até 4x.

O período da inscrição dos selecionados será de 27/06/2020 à
31/07/2020.

Para maiores esclarecimentos entre em contato no e-mail: 
experience@genesisecosssitemas.com.br

oooooooooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooooooooooooooo
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Lembrem-se: 
São apenas 20 vagas!

Clique no link abaixo e participe 
do processo de seleção!

EU QUERO PARTICIPAR DO 
PROCESSO DE SELEÇÃO

mailto:genesisexperience@genesisecosssitemas.com.br
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar
https://www.genesisexperience.net/eu-quero-participar



