
 

Resultado: Auxílios a Projetos de Inovações 

Tecnológicas – ADT 1 – 2015.1 

Os pré-selecionados receberão por correio eletrônico a lista dos 

documentos necessários para a fase de comprovação da regularidade fiscal, 

jurídica e econômico-financeira. 

 

Solicitante  Título do Projeto 

Adriana Dias 
Menezes Salgueiro 

Desenvolvimento de um teste de 
detecção e quantificação do 

dinoflagelado tóxico 
Prorocentrum lima 

Adriana Dutra 
Borges 

Desenvolvimento de um software 
voltado para a monitorização da 

acuidade visual, em forma, 
intensidade e campo de visão, 
trabalhando com diagnóticos e 
tratamentos oftalmológicos de 

alta complexidade. 

Alexandre Toscano 
Ribeiro Lima 

Aprimoramento técnico do 
ecomármore vem da serra- parte 
2: aperfeiçoamento do processo 
produtivo, da incorporação de 

cargas decorativas e a ampliação 
das possibilidades de 

uso/aplicação 

Antônio Orlando 
Izolani 

Síntese e caracterização 
espectroscópica de 

nanopartículas de prata 
utilizando chapas de raios x 



Bárbara Du Rocher 
d´Aguiar Silva 

Detecção de transfusão 
homóloga de sangue por 

citometria de fluxo 

Beatriz de Freitas 
Sarzana 

Eficiência no reuso da água em 
sistema de produção aquapônico 

Beni Serviços 
Assessoria e 
Consultoria ltda 

Beni - ferramenta de marketing 
de atração e retenção de clientes 

para o varejo físico no piloto 
automático 

Carolina Bonelli 
Zarur 

Localwander: aliando a 
tecnologia à receptividade 

brasileira para potencializar a 
vocação turística do estado do 

Rio de Janeiro e preparar o 
morador local para receber as 

olimpíadas de 2016. 

Clara Slade Oliveira 
Desenvolvimento de sistema de 
cultivo para resgate de embriões 

fêmeas produzidos in vitro 

Denise Maria 
Guimarães Freire 

Produção de biopesticida por 
fermentação em estado sólido 

para controle de pragas 



Deolinda Fontes 
Cardoso 

Smart_tec  - tecnologias 
inteligentes para a  segurança  de 

sistemas 

Easysubsea 
Engenharia e 
Solucoes 
Tecnologicas ltda 

Easydaq - equipamento de 
aquisição de dados subsea 

Ecotronic Comercio 
e Manufatura 
Reversa  

Recuperação de resíduos de 
equipamentos eletroeletrônicos 

Edison Torres da 
Silva Junior 

Sistema mpb de cana-de-açúcar: 
inovação e solução ao pecuarista 

fluminense 

Ellen Jessouroun 

Vacina conjugada para uso 
profilático contra Streptococcus 

agalacticae  e Acinetobacter 
baumannii  

Fabiano Salgueiro 

Identificação forense de palmitos 
extraídos das espécies Euterpe 
edulis (palmito-juçara), Euterpe 
oleracea (palmito-açaí) e Bactris 

gasipaes (palmito-pupunha) 
através de pcr quantitativo em 

tempo real (rtq-pcr) 



Gilson Carlos 
Rodrigues Paulino 

Projeto de capital para 
implantação do piloto um 

computador por aluno (UCA) na 
faetec 

Greenant do Brasil 
Sistemas de 
Informacao ltda 

Greenant - validação de medidor 
inteligente de energia com 

desagregação de cargas 

Gustavo Conde 
Menezes 

Desenvolvimento de métodos e 
processos para provimento de 
rastreabilidade metrológica a 

medições de contagem celular 
em amostras de sangue para 

análises clínicas 

Herbert Leonel de 
Matos Guedes 

Uso inovador da associação de 
vitaminas com ligantes de 

receptores de imunidade inata 
em nanopartículas inorgânicas 

como adjuvantes de vacinas 
contra Leishmaniose 

Jhv Implementos 
Rodoviarios 

Fabricação do carrega tudo 
extensível de 7 eixos: uma 

inovação no transporte de cargas 
para as rodovias 

Marcia Barreto da 
Silva Feijó 

Biomassa de fruta-pão verde: 
desenvolvimento, caracterização 

e aplicação em produtos 
funcionais e para fins especiais 



Marco Antonio 
Gomes Cordeiro 
00703655710 

Aproveitamento da água pluvial 
para produção sustentável de 

húmus de minhoca com 
tecnologia agregada 

Mauro Jorge Cabral 
Castro 

Utilização da metodologia 
luminex® para detecção 

simultânea dos quatro sorotipos 
do vírus da dengue e do vírus 
chikungunya em uma única 

reação 

Mauro Lopes 
Guimaraes 

Projeto de custeio para 
implantação do Centro 

Vocacional Tecnológico de 
carnaval / Rio de Janeiro 

Nubia Regina dos 
Santos Vasconcellos 

Projeto de capital para 
implantação do Centro 

Vocacional Tecnológico de 
carnaval / Rio de Janeiro 

Piloti Mobile 
Internet ltda me 

Plataforma digital para distritos 
criativos do estado do Rio de 
Janeiro - ferramentas digitais 

para o desenvolvimento 
sustentado de arranjo produtivo 

criativo 

Raquel Varella 
Serapião 

Desenvolvimento de embriões 
bovinos f1 oriundos de 
cruzamentos recíproco 



Rio ao Vivo Vizubox / Rio ao Vivo 

Rodrigo Borges de 
Oliveira 

Desenvolvimento e produção de 
materiais de referência 

certificados de fármacos 
benzodiazepínicos para análises 
toxicofarmacêuticas e forense. 

Sandro José Souza 
de Abreu 

Implantação de uma pequena 
agroindústria de processamento 

de frutas, utilizando a fruticultura 
de base familiar, gerando 

oportunidade de emprego e 
inclusão social em uma 
comunidade do vale do 

Itabapoana 

Soraya de 
Mendonça Ochs 

Desenvolvimento de método 
para avaliação proteômica de 

água de abastecimento e costeira 

Souza Vale Sistemas 
ltda me 

Expandindo a telerradiologia no 
Brasil através de uma solução de 
baixo custo para transmissão de 
imagens radiológicas e emissão 

de laudos médicos 

Tecnologia em 
Robotica Subsea 
ltda 

Desenvolvimento de ferramenta 
de torque para veículos 
submarinos operados 

remotamente 

 


