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Reconhecer a importância de iniciativas que influenciam e potencializam a 
competitividade das micro e pequenas empresas locais e a geração de no-
vos empregos no Estado é o principal objetivo do Governo do Amazonas ao 
implementar o Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimen-
to Tecnológico e Inovação em Micro e Pequenas Empresas na Modalidade 
Subvenção Econômica – Pappe Subvenção/Finep Amazonas. O programa 
nasceu visando suprir essa necessidade de apoiar, com recursos financeiros, 
micro e pequenas empresas interessadas no desenvolvimento de produtos 
e processos inovadores.

O Pappe Subvenção é um programa financiado pela Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep-MCTI) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (Fapeam), realizado em parceria com a Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia do Amazonas (Sect-AM), Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico do Amazonas (Seplan-AM), Agência de Fo-
mento do Estado do Amazonas (Afeam-AM), Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Seu principal objetivo é dar suporte a empresários da capital e municípios do 
interior do Estado na implementação de projetos inovadores visando, princi-
palmente, ao desenvolvimento de novas formas de se trabalhar o potencial 
da biodiversidade amazônica em produtos e processos inovadores.

A primeira investida da Fapeam/Finep no apoio à inovação ocorreu em 2004 
por meio do Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa em Empresas (Pa-
ppe/Fapeam/Finep), cuja execução representou investimentos de mais de R$ 
2,5 milhões, apoiando mais projetos. 

Diante dos bons resultados obtidos com o Pappe e impulsionada pela 
aprovação da Lei Estadual 3.095/2006 – Inovação Tecnológica, a Fape-
am/Finep lançou em 2008, a primeira edição do Programa Amazonas 
de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Mi-
cro e Pequenas Empresas na Modalidade Subvenção Econômica – Pa-

ApresentAção

ppe Subvenção/Finep –AM (Edital 008/2008), contou com investimentos 
de R$ 3,2 milhões, voltados para o financiamento de 16 projetos que 
desenvolveram as atividades com êxito. 

Devido à boa receptividade e aos ótimos resultados da primeira edi-
ção, a Fapeam/Finep lançou ainda em 2008 uma segunda edição do 
Pappe Subvenção (Edital 017/2008), com investimentos de R$ 2,2 mi-
lhões para fomentar 13 projetos que foram efetivamente implementa-
dos ao longo do ano de 2009.

Em 2010, a Fapeam/Finep lançou o Catálogo “Quando a Ciência é um Bom 
Negócio” com os projetos das empresas participantes, concluídos ou em 
andamento. O objetivo do Catálogo era dar visibilidade a estes projetos, 
potencializados pelos recursos investidos pelo Governo diretamente no em-
preendedorismo sustentável do Amazonas.

Os produtos e processos financiados pelo Programa Pappe durante sua exis-
tência são reconhecidos por serem iniciativas inovadoras e pela potenciali-
zação no uso da mão de obra e insumos locais. Os projetos apoiados pelo 
programa contribuem para o desenvolvimento tecnológico da região, en-
globando, por exemplo, a confecção de artesanato, fitofármacos, fitocosmé-
ticos e alimentos. Outros temas importantes, como biotecnologia, energia, 
construção civil, ecodesign, tratamentos de resíduos e tecnologia social são 
contemplados no programa. Vinho de cupuaçu, instrumentos e móveis fei-
tos a partir de madeiras de árvores amazônicas certificadas e um software de 
gerenciamento de energia solar são alguns dos projetos frutos desse apoio.

Nesse ano de 2012, o novo Catálogo “Quando a Pesquisa é um Bom Ne-
gócio” conta com a participação de 33 empresas. Todas receberam apoio 
para desenvolverem seus produtos e processos inovadores, e, agora, têm a 
oportunidade de mostrá-los ao público. Com essa iniciativa o Governo do 
Amazonas, por meio da Fapeam, mostra o quanto valoriza o micro e peque-
no empresário amazonense e suas ideias visionárias, na busca de produtos 
que preservem o meio ambiente e que gerem o desenvolvimento por meio 
da Ciência, Tecnologia e Inovação no nosso Estado.
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O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas na Modalidade Sub-
venção Econômica a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Pappe Integração) – 
Edital 003/2011 é a mais recente versão desta iniciativa financiada 
pela Fapeam/Finep no Amazonas.

As áreas preferenciais para atuação das empresas participantes 
do Programa Pappe Integração são: artesanato; produtos ali-
mentícios com insumos locais; castanhas; construção naval; fito-
terápicos e fitocosméticos; fécula e farinha de mandioca; fibras 
amazônicas; madeira, móveis e artefatos; polo cerâmico-oleiro; 
polo de moda; polpa, extratos e concentrados de frutas regio-
nais; produção e beneficiamento de pescado; produtos e serviços 
ambientais; turismo ecológico e rural nas mesorregiões do Ama-
zonas; tecnologia da informação e comunicações; biotecnologia; 
metrologia; e engenharia de processos.

O Pappe Integração visa agregar empresários individuais, socieda-
des empresariais e sociedades simples enquadrados nas categorias 
de microempresas ou empresas de pequeno porte, que realizem, 
ou queiram realizar, atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação (P,D&I) no Estado. As empresas contempladas devem ter o 
objeto social compatível com o escopo do projeto e/ou com as ativi-
dades a ele inerentes e podem participar isoladamente ou por meio 
de parceria com uma ou mais empresas como coexecutoras.

ConheçA o pAppe integrAção

O edital para recebimento de projetos foi lançado em 12 de abril de 
2011 e disponibilizou recursos da ordem de R$ 6 milhões, sendo R$ 
4 milhões oriundos do Governo Federal por meio da Finep e R$ 2 
milhões do Governo do Amazonas através da Fapeam.

Os recursos disponibilizados pelo programa servem para dar apoio 
prioritário aos seguintes itens: contratação de serviços de terceiros de 
pessoa física ou pessoa jurídica para desenvolvimento de tecnologia 
de produto/processo; aquisição de material de consumo, nacional ou 
importado; despesas com obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis, destinados ao desenvolvimento do projeto; salários e encar-
gos da equipe de P&D, desde que especificadas as horas dedicadas ao 
projeto de inovação. A remuneração dos sócios não é aplicável; diárias, 
passagens e despesas com locomoção; e solicitação de patentes.

O programa é específico para apoiar o desenvolvimento de pro-
dutos inovadores, portanto, não serão financiados projetos ba-
seados em trabalhos de assistência técnica, construção de plan-
tas-piloto, revisões de literatura; pró-labore, água, segurança, 
serviços gerais, luz, telefone (celular e fixo), internet, pagamento 
de juros e multas, tarifas bancárias e indenizações; apoio para ati-
vidades de rotina ou administrativas; despesas com a contratação 
ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo; 
aquisição de equipamentos e material permanente; e construção 
e reforma de instalações.
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CONTRAPARTIDA DA EMPRESA

As empresas que vierem a ser beneficiárias da subvenção econômica 
devem aportar ao projeto uma contrapartida financeira mínima de 
acordo com tabela que segue:

Os projetos aprovados devem ter duração máxima de 24 (vinte e qua-
tro) meses e as solicitações terão o valor mínimo de R$ 100 mil e 
máximo de até R$ 300 mil com os recursos da Subvenção Econômica.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O projeto é aprovado e acompanhado pela Fundação de Amparo 
e seus parceiros até o final de sua vigência, por meio de relatórios 
técnicos parciais e de execução enviados pela empresa à FAP. Re-
latórios de prestação de contas financeira e visitas in loco com a 

Empresa com receita bruta anual em 2009 de 

Até R$ 240.000,00 

Até R$ 2,4 milhões 

20% de contrapartida, sendo deste valor
 10% de contrapartida financeira 

30% de contrapartida, sendo deste 20% 
de contrapartida financeira 

Contrapartida mínima exigida (% do valor solicitado) 

participação de técnicos e/ou consultores do Comitê Gestor, tam-
bém serão realizados. E, ao término, o coordenador do projeto 
deve encaminhar à Fapeam, em até 60 dias após o prazo de en-
cerramento, o relatório técnico final, apresentando os resultados, 
conclusões e produtos obtidos.

É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as 
providências que envolvam permissões especiais de caráter ético ou 
legal, necessárias à execução do projeto.

A divulgação da relação final das propostas aprovadas no Edital 
003/2011 ocorreu em março de 2012. Aguarde o novo catálogo para 
conhecer outros produtos/processos inovadores.

(Informações retiradas do Edital 003/2011 do Pappe Integração Fapeam/Finep)
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Os produtos da Bombons Finos da Amazônia já chegaram a ser compara-
dos com algumas marcas europeias, não só pelo sabor inigualável de seu 
chocolate, mas também por seus recheios de frutas nativas da região, como 
a castanha, o cupuaçu, o açaí, entre outros. Essas frutas são consideradas 
exóticas e levam o consumidor a experimentar os sabores incomparáveis da 
maior floresta tropical do planeta.

Objetivo
Desenvolver núcleos produtores de embalagens artesanais confeccio-
nadas a partir de subprodutos da floresta e núcleos de fornecedores de 
polpa de frutas regionais.

Valor Aprovado: R$ 199,2 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Bombons Finos da Amazônia 
Empresário: Jorge Alberto Coelho da Silva
Status do Projeto: Encerrado

Rua Cine Odeon, 68, Cj. Abílio Nery
Adrianópolis – Manaus – AM
(92) 3646-0974 | 3646-1901
bombonsfinos@bombonsfinos.com.br

Bombons Finos da Amazônia

núcleos de embalagens e  
polpas regionais
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Cupuama – Cupuaçu do Amazonas Indústria  
Comércio e Exportação Ltda. 

Empresária: Francisca Fátima Barreto Sales
Status do Projeto: Encerrado

Rua Cambixe, 163
Centro – Careiro – AM

(92) 3362-1419 | 9191-6116 | 3642-3443
fatima@cupuama.com.br

Cupuama – Cupuaçu do Amazonas indústria 
Comércio e exportação ltda.

Aproveitamento da “torta” resultante 
do processo de extração de gordura de 
cupuaçu para produção do achocolatado 
cupuama em pó

A Cupuama é especializada na produção e venda de ingredientes e maté-
rias-primas para as indústrias alimentícia e cosmética. A empresa tem no 
cupuaçu, fruta típica da Região Amazônica, seu maior patrimônio. Da fruta 
é extraída a polpa para produção de néctar, sucos e doces; sua semente é 
utilizada para extração de gordura, chocolate e ração; e sua casca serve para 
fabricação de adubo orgânico. 

Objetivo
Fazer o aproveitamento da “torta” resultante do processo de extração de gor-
dura de cupuaçu para produção do achocolatado cupuama em pó. O produ-
to é feito a partir da mistura do pó da amêndoa do cupuaçu desengordurada 
(torta), com açúcar, aroma e outros ingredientes constantes da formulação. 

Valor Aprovado: R$ 197,4 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção: 
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS
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A empresa, utilizando-se de tecnologias avançadas e pioneiras, atua no de-
senvolvimento de produtos à base de pescado, utilizando-o como matéria-
prima na elaboração e comercialização de diversos alimentos prontos para 
o consumo. Atualmente, a Delicatessem Pescado tem um vasto catálogo 
de parcerias com empresas que levam até seus consumidores o que há de 
melhor em congelados de pescado dos rios da Amazônia.

Objetivo
Criar e desenvolver uma linha de produção de alimentos congelados prontos 
para o consumo, a partir de produtos extraídos do pescado regional, como 
almôndegas defumadas, picadinhos, “steacks”, quibes de peixe, “nuggetts”, etc.

Valor Aprovado: R$ 191 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Delicatessem Pescado
Empresária: Maria Auxiliadora Fonseca Carvalho 
Status do Projeto: Encerrado

Avenida Tarumã, 525
Centro – Manaus – AM
(92) 9602-1399 | 9984-1332 | 3238-0702
cilinha_auxiliadora@hotmail.com

Delicatessem pescado

industrialização e comercialização da linha 
de alimentos congelados prontos para 
consumo, elaborados a partir de produtos à 
base de pescados regionais
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Além de agregar valores a carnes de peixes, a Lauschner Alimentos Ltda. possui 
tradição na fabricação de carnes derivadas de aves e suínos, entre outras ativi-
dades. O Pirarucu Defumado Lauschner e o Fischburger de Pirarucu Defumado 
– produtos exclusivos da empresa – chegaram a ser expostos e degustados em 
grande parte do País e no exterior. A comercialização é  feita em bufês, lan-
chonetes e restaurantes bem conceituados. Porém, o Fischburger desenvolvido 
pela Lauschner conta com recursos oriundos de convênio com a Fapeam, e é 
destinado à classe social menos favorecida.

Objetivo
Pesquisar, desenvolver, produzir e inserir nos mercados local e nacional um 
hambúrguer à base de carne de peixe defumada, utilizando peixes de baixo 
valor comercial e aparas do processo produtivo de peixes nobres.

Valor Aprovado: R$ 171,9 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Lauschner Alimentos Ltda.
Empresário: Graubem Lauschner

Status do Projeto: Encerrado

Rua Rio Jaguarão 609 
Distrito Industrial – Manaus – AM

(92) 3657-7434 | 8175-4139 | 8118-7989
manaus-amlauschner@uol.com.br

lauschner Alimentos ltda.

Desenvolvimento de hambúrguer de peixe 
defumado a partir de carne mecanicamente 
separada de peixes de baixo valor comercial 
e aparas defumadas de peixes nobres
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A Nexa Alimentos da Amazônia foi criada no ano de 2008 e desde então, 
atua na fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos. O principal 
foco da empresa é tornar-se líder no mercado de fabricação e comercializa-
ção de concentrados de frutos regionais, sobretudo de cubiu. O mercado 
está constantemente à procura de novos produtos e esta fruta, descoberta 
pelos índios da Amazônia, é rica em minerais e vitaminas, que ajudam na 
recuperação de doenças como diabetes e colesterol.

Objetivo
Obter a polpa refinada do concentrado de cubiu na forma de xarope, fazen-
do com que mais um produto da flora amazônica seja mostrado ao mercado 
nacional e internacional.

Valor Aprovado: R$ 135,6 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Nexa Alimentos da Amazônia
Empresário: Gustavo Alberto Dantas Rocha
Status do Projeto: Encerrado

Av. Danilo de Matos Aerosa 690
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 4141-4697 | 9100-1940
gustavo@rocha.com

nexa Alimentos da Amazônia

Xarope concentrado de cubiu 
da Amazônia
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A Oiram é uma empresa de bebidas e alimentos derivados, gerados através 
de pesquisas e buscas constantes por inovação em biotecnologia utilizando 
frutas regionais do Amazonas. Com parcerias, a empresa foi pioneira na 
produção e comercialização de produtos de chocolate com recheio de geleia 
de frutas regionais do Amazonas, gerados através de pesquisas. Por meio da 
experiência na manipulação de frutas da região, a Amazon Store avançou 
nas pesquisas e lançou os licores de cupuaçu, araçá-boi, açaí e jenipapo.

Objetivo
Desenvolver pesquisas para geração de vinho de cupuaçu e criar protótipos 
do mesmo.

Valor Aprovado: R$ 199,9 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Oiram
Empresário: Adelia Maria Menezes Pena/Mario Fogaça

Status do Projeto: Em andamento

Av. do Turismo – Dimpe – Distrito Industrial de 
Micro e Pequenas Empresas

 Bloco 3/Unidade Fabril 6 – Manaus – AM
 (92) 9136-8448 | 3585-0927 | 3584-6525

oiram_adelia@hotmail.com

oiram industria de produtos alimentícios ltda.

Bebida alcoólica fermentada de cupuaçu - 
vinho de cupuaçu
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A AGA Móveis implantou um novo conceito de cabeceira de cama box, com 
modificações em relação ao box tradicional. Além disso, a empresa passou a 
utilizar o material courino (napa) em seus produtos, para facilitar a limpeza. 
Assim buscando continuamente melhorias em seus processos e participando 
em associações empresariais, que ajudaram a inovar na aplicação de detal-
hes em estofados e cabeceiras, agregando couro de peixe e outros produtos 
regionais.

Objetivo
Desenvolver móveis e complementos residenciais ou empresariais inova-
dores, com maior valor agregado, a partir da aplicação de matérias-primas 
naturais e renováveis, utilizando ferramentas e processos de ecodesign.

Valor Aprovado: R$136,2 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

AGA Móveis Comércio Varejista de Móveis Ltda.
Empresários: Gilberto Tavares e Abnildo Sousa da Silva   
Status do Projeto: Encerrado

Av. Turismo s/n Km 07 – Dimpe – Distrito Industrial de 
micro e Pequenas Empresas
Tarumã – Manaus – AM
(92) 3232-8093 | 9199-9643
agamoveis@ig.com.br

AgA móveis Comércio 
Varejista de móveis ltda.

Aplicação de materiais naturais para 
agregação de valor e inovação 
em mobiliário
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A Alô Som da Amazônia atua no segmento eletroeletrônico no projeto e 
manufatura de transdutores acústicos, mais especificamente os microfones 
em suas diversas aplicações como captadores de ruídos acústicos proveni-
entes da voz (vocal), instrumentos musicais (sopro, corda), e outros meios de 
comunicação que requeiram sua utilização. A empresa é a idealizadora do 
microfone que utiliza em sua configuração os resíduos de madeira.

Objetivo
Produzir microfones profissionais inovadores, tendo como base a madeira 
que iria para os lixões da cidade, cuja sustentação seja confeccionada com 
um anel de vedação feito de garrafa PET e fazer a substituição do modelo 
local que é o bocal e que, atualmente, é importado por um feito a partir 
do caroço de tucumã seco.

Valor Aprovado: R$182,5 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Alô Som da Amazônia - Microfones Ecológicos
Empresário: Job Cruz de Pinho

Status do Projeto: Encerrado

Rua Professor Marciano Armond, 894-A 
Adrianópolis – Manaus – AM
(92) 3233-6761 | 3236-3563

jobpinho@uol.com.br

Alô som da Amazônia 
microfones ecológicos

Falando com a floresta
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Com uma linha de produtos diversificada e utilizando materiais ecologica-
mente corretos, a Amazon Rose desenvolve atividades voltadas para o co-
mércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos, com criatividade, bom 
gosto e sofisticação, de acordo com a legislação ambiental vigente, objeti-
vando minimizar os impactos ambientais e gerar alternativas de renda para a 
população ribeirinha. 

Objetivo
Desenvolver biojoias, a partir de recursos naturais da região como: resíduos 
madeireiros de manejo florestal, madeiras certificadas, gemas orgânicas e 
escamas de peixes, associados a metais preciosos, para serem comercializa-
das no mercado interno e externo. 

Valor Aprovado: R$ 98,2 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Amazon Rose
Empresária: Rosineide da Silva Dias
Status do Projeto: Encerrado

Rua Ipixuna, 746 B
Centro – Manaus – AM
(92) 3643-3070 | 3635-0845 | 9116-4538
amazonrosejoias@gmail.com

Amazon rose

Joias com a cara da Amazônia fabricadas  
com originalidade e certificação
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A linha de produtos desenvolvidos pela Empresa Puro Amazonas está di-
recionada exclusivamente a instrumentos musicais de cordas, fazendo uso 
de madeiras amazônicas e tradicionais. Quanto aos serviços, atualmente é 
oferecido curso livre de lutheria na própria oficina, como também manuten-
ção e restauração de instrumentos. O projeto foi desenvolvido em parceria 
com o Inpa e proporcionou aos empresários beneficiamentos relacionados 
aos seguintes aspectos: autoafirmação, geração de empregos e melhores 
oportunidades com madeiras da Amazônia, como também a confecção dos 
produtos em grande escala.

Objetivo
Valorizar madeiras da Amazônia com incremento de espécies alternativas, 
pouco conhecidas comercialmente, para dispor de produtos de qualidade 
para comercialização. 

Valor Aprovado: R$ 136,7 mil
Empresa participante do Pappe:
EDITAL 001/2004 - PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA 
EM EMPRESAS – PAPPE

Puro Amazonas
Empresário: Edson Ribeiro da Silva

Status do Projeto: Encerrado

Rua Rio Envira, 14, Qd 24 
Armando Mendes – Manaus – AM

(92) 9196-5855 | 3232-9012
puroamazonas@hotmail.com

puro Amazonas

Artefatos com madeiras certificadas 
da Amazônia empreendedorismo e 
comercialização
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A Green Obsession é pioneira no uso de matéria-prima regional, fazendo do 
couro de peixe, das fibras naturais e das sementes da Amazônia materiais 
duráveis, confortáveis e de grande beleza. A empresa desenvolve produtos 
para o público feminino, com criatividade, bom gosto e sofisticação, e, ao 
mesmo tempo, na parte de produção, visa minimizar os impactos ambien-
tais e gerar alternativas de renda à população ribeirinha.

Objetivo
Desenvolver a técnica de transformação de peles de peixes da bacia 
amazônica em couro, para confecção de calçados, bolsas e acessórios, ge-
rando emprego e renda às famílias ribeirinhas.

Valor Aprovado: R$ 73,7 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Green Obsession 
Empresário: Aidson Ponciano Dias
Status do Projeto: Encerrado

Rua Ipixuna, 746
Centro – Manaus – AM
(92) 3635-0845 | 9191-1294
www.greenobsession.com.br | greenobsession@hotmail.com

green obsession

substituição de metais e plásticos por 
madeira e sementes em calçados e bolsas
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A Ponto Certo iniciou suas atividades com a compra e venda de madeiras 
e logo começou a fazer o beneficiamento desse produto. Com a crescente 
procura pelos móveis e artefatos beneficiados a empresa passou a oferecer 
somente produtos já concluídos deixando de trabalhar com a venda de 
madeira. 

Objetivo
Atualmente a empresa caminha no sentido de inaugurar uma nova fase 
através do reaproveitamento das sobras de madeiras de diversas marce-
narias, serrarias e tilheiros. Visando agregar valor aos produtos com 
atividades de marchetaria e fazendo o beneficiamento legal dos produtos, 
como forma de adaptação às novas demandas de mercado.

Valor Aprovado: R$ 103 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Ponto Certo 
Empresária: Raimunda Ferreira Nakauth

Status da Pesquisa: Em andamento

Rua Desembargador João Correia, no 485
Parintins – Santa Clara – AM

(92) 3533-5772
raynakauth@hotmail.com

ponto Certo 

Biomóveis – móveis de Fino Acabamento 
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A Refiam é uma empresa semi-industrial com especialização em reciclagem 
de papel e fabricação de mantas de fibras vegetais geradas através de pes-
quisas de transformação de resíduos orgânicos em fibras. A empresa tem a 
possibilidade de confeccionar uma ampla variedade de produtos, que vão 
desde artigos de papelaria até brindes promocionais e institucionais, como 
convites, cartões, pastas, etc.

Objetivo
Desenvolver um papel reciclado formado por 30% de resíduo (casca e cas-
quilho) do guaraná e seu pigmento, em grande escala, e fabricar um lote pi-
loto de produtos (kit de evento, kit de treinamento, kit corporativo executivo, 
embalagens e caixas), a partir do papel desenvolvido.

Valor Aprovado: R$ 106,2 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Refiam - Reciclagem e Fibras da Amazônia
Empresária: Maria Salete Rocha
Status do Projeto: Encerrado

Rua 9 de Maio, 106
Lagoa Verde – Manaus – AM  
(92) 3237-6039 | 9162-4146
saletefibras@yahoo.com.br

refiam - reciclagem de  
Fibras da Amazônia

papel de guaraná
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Fundada em 2005, a Revestimentos da Amazônia atua em três áreas prin-
cipais em seu plano de negócios: serviços agroambientais, comércio de 
produtos florestais não madeireiros, (principalmente óleos vegetais) e pes-
quisa e desenvolvimento de produtos, a partir de matérias-primas amazôni-
cas, objetivando gerar produtos inovadores para que a empresa possa in-
dustrializar as matérias-primas da Região Amazônica.

Objetivo
Desenvolver linhas de revestimentos ecológicos para serem utilizados em 
paredes e mobiliário em geral a partir do aproveitamento de matérias-pri-
mas amazônicas, especificamente as sementes de açaí, tucumã e jarina, bem 
como aperfeiçoar métodos de produção e equipamentos utilizados para a 
confecção de placas decorativas de castanha-do-brasil.

Valor Aprovado: R$ 199,8 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Agrocon - Revestimentos da Amazônia
Empresário: Aguimar Vasconcelos Simões

Status do Projeto: Encerrado

Av. do Turismo, s/n – Dimpe – Galpão 09
Tarumã – Manaus – AM

(92) 3641-3488
aguimarvs@yahoo.com.br

Agrocon – revestimentos da Amazônia

utilização de sementes e frutos 
amazônicos na produção de placas 
decorativas para revestimentos
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CQLAB – Consultoria e Controle de Qualidade Ltda.

ABN – Poliedro Ecoete Tecnologias de Preservação Ambiental

K2C Serviços de Consultoria Empresarial Ltda.

Litiara Indústria Cerâmica da Amazônia Ltda.

28

29

30

31

Construção
nAVAl, proDutos e serViços AmBientAis
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A CQLAB - Consultoria e Controle de Qualidade Ltda. atende com bastante 
versatilidade e competência as empresas do Polo Industrial de Manaus. Os 
serviços comercializados são basicamente ensaios de produtos e matérias-
primas, análises microbiológicas e fisicoquímicas para o controle de quali-
dade em águas, alimentos, cosméticos, fitoterápicos, ar climatizado, corpos 
hídricos e efluentes. 

Objetivo
Desenvolver e validar o processo de detecção e identificação de coliformes 
termotolerantes e Escherichia coli, através de método rápido, em amostras 
coletadas em swabs de manipuladores e superfícies.

Valor Aprovado: R$ 140,3 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

CQLAB Consultoria e Controle de Qualidade Ltda. 
Empresário: Fernando César Tirolli
Status do Projeto: Encerrado

Av. General Rodrigo Otávio, 1866
Distrito Industrial (CIDE) – Manaus – AM
(92) 3237-8592 | 3216-3878
cqlab@cqlab.com.br 

CQlAB Consultoria e Controle
de Qualidade ltda.

Desenvolvimento e validação de método 
rápido para detecção de coliformes 
termotolerantes e Escherichia coli em 
swabs de manipuladores e superfícies
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A Ecoete Tecnologias de Preservação Ambiental é uma empresa original-
mente constituída na cidade de São Paulo em 1991, que dedica-se a proje-
tos e construções industriais e gerenciamento de obras. Em 18 de julho de 
2003, teve suas atividades transferidas para Manaus, atuando desde esta 
data no gerenciamento técnico de usinas termoelétricas e manutenções in-
dustriais. A partir de 2007, passou a atuar na área de projetos e construção 
de estações de tratamento ecológico de efluentes, investindo tecnologias 
inovadoras inerentes a este processo.

Objetivo
Desenvolver um tratamento eficiente de efluentes de esgoto a partir da 
manipulação de plantas, aplicável a escolas, hospitais, conjuntos habitacio-
nais, entre outros, para diminuir o impacto ambiental do despejo de águas 
residuais sem tratamento em mananciais. 

Valor Aprovado: R$ 110,9 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

ABN – Poliedro
Ecoete Tecnologias de Preservação Ambiental

Empresário: Antônio Bento Neto
Status do Projeto: Encerrado

Rua Dr. Aprigio, 99 – Galpão 3  
Aparecida – Manaus – AM

(92) 3637-6696 | 9129-1357 | 3302-8661
36-contato@ecoed.com.br

ABn – poliedro
ecoete tecnologias de 
preservação Ambiental

estações para tratamento 
ecológico de esgotos
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A K2C Consultoria tem por objetivo trazer as tendências e inovações am-
bientais, sociais e tecnológicas que se destacam no mundo e podem ser 
aplicadas ao desenvolvimento da Amazônia. Desde seu início, as consul-
torias de que a empresa tem participado, abordam temas inovadores na 
gestão de florestas na Amazônia e que visam à sustentabilidade das ações 
aplicadas na gestão florestal e ambiental.

Objetivo
Desenvolver e avaliar a viabilidade e aplicabilidade de pequenas embarca-
ções fluviais (voadeiras) movidas por motores elétricos de popa que possam 
ser abastecidos pelos sistemas fotovoltaicos de energia. 

Valor Aprovado: R$ 128,5 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

k2C serviços de Consultoria
 empresarial ltda.

K2C Serviços de Consultoria Empresarial Ltda.
Empresário: Carlos Gabriel Koury
Status do Projeto: Encerrado

Rua Rainha Elizabeth, 13, Cj. Nova Friburgo
Parque 10 de Novembro – Manaus – AM
(92) 8127-9750 | 3302-6734
carloskoury@gmail.com

Voadeira solar: alternativa energética 
para a movimentação de pequenas 
embarcações na Amazônia
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A Litiara Indústria Cerâmica da Amazônia iniciou, em 1986, atividades no 
setor cerâmico-oleiro dentro do município de Itacoatiara e imediatamente a 
empresa tornou-se referência na região do Médio-Baixo Amazonas, expor-
tando grande parte de sua produção para a capital Manaus e demais mu-
nicípios, sendo co-nhecida principalmente pela qualidade dos seus produtos.

Objetivo
Apresentar uma metodologia para a fabricação de agregado artificial de ar-
gila calcinada, considerando as diversas etapas envolvidas no processo, inclu-
indo a seleção da matéria-prima, o sazonamento do material, a preparação 
da massa, a extrusão, a secagem e, finalmente, a calcinação ou queima, entre 
outros beneficiamentos do produto.

Valor Aprovado: R$ 192,7 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Litiara Indústria Cerâmica da Amazônia Ltda.
Empresário: Murilo Yuji Kavati
Status do Projeto: Encerrado

Rodovia AM 010, Km 20
Itacoatiara – AM
(92) 3521-1476

murilo_yuji@yahoo.com.br 

litiara indústria Cerâmica da
Amazônia ltda.

produção de agregado sintético de argila 
calcinada para utilização em concreto 
cimento portland
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CEHIC – Centro de Higiene e Controle de Qualidade Ltda. 34

Controle
De QuAliDADe
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A Cehic está em atividade desde 2002 e fica localizada no centro do coração 
empresarial de Manaus, no Cide – Centro de Incubação e Desenvolvimento 
Empresarial, incubadora ligada à Suframa, ao Sebrae e à Fieam. A Cehic foi for-
mada por profissionais ligados à área acadêmica e laboratorial no controle de 
qualidade de águas, alimentos, cosméticos, ar climatizado e gestão ambiental.

Objetivo
Selecionar quatro comunidades produtoras de óleos com características 
de produção coletiva, visando estabelecer parâmetros de qualidade que 
resultem em benefícios a todos os envolvidos, desde o fornecedor da 
matéria-prima até o consumidor final.

Valor Aprovado: R$ 199,9 mil
Empresa participante do Pappe:
EDITAL N. 001/2004 - PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA 
EM EMPRESAS – PAPPE

CEHIC – Centro de Higiene e 
Controle de Qualidade Ltda.
Empresária: Guajarina Melo Pereira
Status do Projeto: Encerrado

Avenida General Rodrigo Otávio , 1866 – CIDE 
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 3216-3878
cehic@cehic.com.br

Fortalecimento da infraestrutura tecnológica 
de empresa produtora e desenvolvedora 
de óleos amazônicos através da pesquisa e 
desenvolvimento de um sistema para controle 
de qualidade nos seus processos produtivos

CehiC – Centro de higiene e  
Controle de Qualidade ltda.
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Amazoe Nutri Flore

Magama Industrial Ltda.

Pharmakos D’Amazônia

38

39

40

Pronatus do Amazonas Indústria e Comércio de Produtos
Fármaco-Cosméticos Ltda. 41

FitoFármACos
e CosmétiCos



38

Os produtos da Amazoe Nutri Flore resultam da combinação de vários ingredi-
entes processados à base de farinha de soja. Eles foram inspirados na sabedoria 
dos povos indígenas e em pesquisas realizadas sobre elementos utilizados na 
matéria-prima de cada composto. Aliadas a essas fontes de sabedoria, as for-
mulações das misturas são também resultados dos conhecimentos adquiridos 
ao longo de vários anos de experiência da equipe empreendedora.

Objetivo
Oferecer um produto diferenciado, que proporcione qualidade de vida e uma 
saúde melhor aos usuários, mantendo o foco na proposta de oferecer um 
produto 100% natural.

Valor Aprovado: R$ 130 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Amazoe Nutri Flore 
Empresária: Maria Alderi Lima 
Status do Projeto: Encerrado

Rua Alexandre Amorim, 167
Aparecida – Manaus – AM
(92) 3232-4003 | 8219-5588
contatos@amazoe.com.br

Amazoe nutri Flore

Composto nutricional à base 
de soja com ervas amazônicas: 
bioexcelência em qualidade de vida
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A Magama Industrial Ltda. tem seu foco de atuação na elaboração de pro-
dutos naturais com base em matérias-primas renováveis da biodiversidade 
amazônica para utilização nas indústrias alimentícia, de cosméticos, farma-
cêutica, de fitofármacos, dentre outras. 

Objetivo
Desenvolver processos que possam ser aplicados industrialmente para a 
preparação de insumos cosméticos de ampla utilização, usando como ma-
terial de partida óleos amazônicos, tais como muru-muru, amêndoa de tu-
cumã e babaçu.

Valor Aprovado: R$ 182,3 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Magama Industrial Ltda. 
Empresário: Daniel Israel do Amaral

Status do Projeto: Encerrado
Rua Guiana Francesa, 75

Mauazinho – Manaus – AM
(92) 9136-0259 | 3618-5113

diretoria@magama.com.br

magama industrial ltda.

Desenvolvimento de insumos derivados de 
óleos graxos da  biodiversidade amazônica 
aplicáveis a formulações de produtos de hppC - 
higiene pessoal, perfumaria e Cosméticos
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A Pharmakos D’Amazônia, a partir de insumos oriundos da Floresta Amazônica, 
faz o aproveitamento do ouriço e da casca da castanha-da-amazônia na fabri-
cação de creme, gel, sabonetes em barra, líquido e esfoliante, a partir da casca 
da castanha manufaturada artesanalmente, acondicionada em embalagem 
orgânica biodegradável. 

Objetivo
Criar, desenvolver e comercializar produtos fitocosméticos inovadores, a 
partir de subprodutos da castanheira (Bertholletia excelsa), em embala-
gem orgânica biodegradável (ouriço) e também, promover a sustentabi-
lidade das comunidades ribeirinhas.

Valor Aprovado: R$ 131,7 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Pharmakos D’Amazônia
Empresários: Shubert Pinto/Samara Teixeira Pinto
Status do Projeto: Encerrado

Estrada do Turismo, Km 7, Rua 1, Unidade 1, s/n
Tarumã (Dimpe) – Manaus – AM
(92) 3635-0845 | 3613-3120 | 3216-3885
schubert@argo.com.br | samara@pharmakos.com.br

pharmakos D’Amazônia

Fitocosmético a partir  de subprodutos da 
castanha-da-amazônia
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A Pronatus é pioneira na transformação dos recursos da biodiversidade do 
Amazonas, produzindo três linhas de produtos: cosméticos, medicamentos e 
alimentos funcionais. A empresa entende que um fator competitivo atual é a 
industrialização e comercialização de produtos inovadores com certificação.  

Objetivo
Avaliar o potencial de ação e uso do extrato das cascas do mulateiro (Ca-
lycophyllum spruceanum (Benth) Hook F. ex Schum) como agente despig-
mentante no clareamento da pele, nos casos de hiperpigmentação e sua 
aplicação na forma cosmética como creme clareador com vistas ao registro 
desta atividade junto à Anvisa. 

Valor Aprovado: R$ 125,8 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Pronatus do Amazonas Indústria e Comércio de 
Produtos Fármaco-Cosméticos Ltda.  

Empresário: Evandro de Araújo Silva
Status do Projeto: Encerrado

Rua Visconde de Porto Alegre, 440, Centro
(92) 3635-1735 | 8137-9378

diretoria@pronatus.com.br

pronatus do Amazonas indústria e Comércio 
de produtos Fármaco-Cosméticos ltda.  

Avaliação do efeito despigmentante sobre 
a pele do creme clareador com extrato de 
mulateiro (Calychophylum spruceanum (Benth) 
Hook. F. ex. Schum) 



42



43
Cerâmica Montemar Ltda.

Cerâmica Rio Negro Ltda.

QLuz Econergia

44

45

46

gerAção De
energiA
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Atualização constante, capacitação profissional dos funcionários e adequa-
ção do seu processo produtivo às normas de preservação ambiental tem 
sido os pontos diferenciáveis da Cerâmica Montemar para competir no mer-
cado. A empresa vem apostando em soluções cada vez mais completas para 
seus clientes e adequadas às necessidades de seu público, sem nunca abrir 
mão da qualidade dos seus produtos.

Objetivo
Desenvolver opções energéticas sustentáveis para o polo cerâmico-
oleiro de Iranduba, a partir do cultivo de espécies regionais para a 
produção de biomassa vegetal.

Valor Aprovado: R$ 164,4 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Cerâmica Montemar Ltda.
Empresário: Sandro Augusto Lima dos Santos
Status do Projeto: Encerrado

Estrada Manuel Urbano, Km 36, s/n
Centro – Manaus – AM
(92) 3321-7955 | 9225-7741
ceramicamontemar@hotmail.com

Cerâmica montemar ltda.

Fontes alternativas para a produção de 
bioenergia para o polo cerâmico-oleiro 
de iranduba-Am
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As atividades do polo oleiro de Iranduba, interior do Am, têm hoje grande 
importância socioeconômica para esse município, que é o maior consumi-
dor industrial de lenha do Estado do Amazonas e é responsável pelo aten-
dimento quase total da demanda por tijolos e telhas da construção civil de 
Manaus. Atualmente, o recurso florestal utilizado como lenha provém de 
áreas de floresta primária ou secundária.

Objetivo
Avaliar sistemas de produção com as espécies florestais Acacia mangium, 
Acacia auriculiformes,  Bambusa vulgaris e Sclerolobium paniculatum para 
fins energéticos, em projeto demonstrativo, para satisfazer parte da de-
manda de lenha e outros bens e serviços, de forma constante e sustentável, 
incorporando-os à economia da região.

Valor Aprovado: R$ 118,7 mil
Empresa participante do Pappe:
EDITAL 001/2004 - PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA 
EM EMPRESAS – PAPPE

Cerâmica Rio Negro Ltda.
Empresário: Antônio da Silva
Status do Projeto: Encerrado

Estrada do Brito, s/n
Iranduba – AM 

(92) 3311-1121 | 9985-0764
roberval.lima@globo.com | roberval.lima@cpaa.embrapa.br 

Cerâmica rio negro ltda.

sistema de produção de lenha para a 
região de iranduba - Am
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A QLuz Econergia tem em sua linha de produtos luminárias de emergência, 
montagem de placas de circuito impresso, lâmpadas de alta pressão e lâm-
padas fluorescentes compactas e, desde novembro de 2008, desenvolve o 
Sistema de Geração de Energia Solar para atendimento ao programa “Luz 
para Todos” e consumidores autônomos.

Objetivo
Desenvolver, testar e comercializar um sistema de geração de energia elétrica 
utilizando como fonte a energia solar em consonância com a Resolução 83, 
de 20 de setembro de 2004 da Aneel.

Valor Aprovado: R$ 102,6 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 008/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

QLuz Econergia
Empresário: Roberto Bacellar Alves Lavor
Status do Projeto: Encerrado

Rua Antúrio Cristalino, 1193
Redenção – Manaus – AM
(92) 3652-2820 | 3654-2620
rlavor@argo.com.br

Qluz econergia

projeto de desenvolvimento de sistema
de geração de energia solar
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L.M. da Amazônia Ltda (Telhas Leve) 50

reCiClAgem
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A empresa L.M. da Amazônia Ltda., preocupada com o meio ambiente e dis-
posta a colaborar com a sustentabilidade do planeta, inova com a fabricação 
de telhas e coberturas a partir de garrafas PET. Presente apenas no  Amazo-
nas, mas distribuindo o seu produto para todo o País, a empresa vem con-
quistando o mercado com um produto competitivo e de tecnologia avança-
da, sempre buscando atender às necessidades e exigências de seus clientes. 

Objetivo
Buscar a melhoria na qualidade do produto Telhas Leve de PET reciclado, 
a partir de estudo e consequente criação de uma estrutura de fixação 
para telhas através de cabos de aço que atendam às condições de uso das 
telhas plásticas de PET reciclado.

Valor Aprovado: R$ 200 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

L.M. da Amazônia Ltda. (Telhas Leve)
Empresário: Luiz Antonio Pereira Formariz
Status do Projeto: Encerrado

Avenida do Turismo, 6319
Tarumã – Manaus – AM
(92) 3238-2471 | 3631-7562
leve@telhasleve.com.br

l.m. da Amazônia ltda.
telhas leve

inovação de processo de reciclagem de 
pet para aplicação em sistemas de 
cobertura ecológica
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Ciclo Soluções de Engenharia Ltda

FabriQ Informática

ICON Soluções e Treinamentos

Infosigma

WHG Engenharia e Consultoria Ltda.

54

55

56

57

58

teCnologiA
DA inFormAção
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O Sistema Informatizado de Apoio à Construção Civil foi desenvolvido pela 
Ciclo Soluções de Engenharia Ltda. respeitando as peculiaridades de cada 
região do País, em especial a Região Norte. O sistema originou-se motivado 
pela falta de ferramentas adequadas para o uso dos recursos locais, já que 
os processos para a execução dos trabalhos de construção civil na Região 
Norte, especificamente no Amazonas, diferem dos processos adotados por 
outras regiões, principalmente no uso dos materiais e da produtividade da 
mão de obra.

Objetivo
Disponibilizar ao setor da Construção Civil do Estado do Amazonas, um 
sistema de orçamentos e cronogramas para a construção de obras contem-
plando os custos de insumos compatíveis com os existentes no Estado.

Valor Aprovado: R$ 200 mil
Empresa participante do Pappe:
EDITAL 001/2004 - PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA EM 
EMPRESAS – PAPPE 

Ciclo Soluções de Engenharia Ltda.
Empresário: Francisco de Assis da Silva Furtado
Status do Projeto: Encerrado

Avenida Tancredo Neves, 620, Sala 3
Parque 10 de Novembro – Manaus – AM
(92) 3646-2002 | 9126-3197
ciclo@ciclosys.com.br

Ciclo soluções de engenharia ltda.

Desenvolvimento de um sistema 
informatizado de apoio à construção civil 
do estado do Amazonas
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A FabriQ Informática desde sua criação vem desenvolvendo projetos sob 
medida para diversas instituições. Criada para melhorar a gestão do de-
senvolvimento de novos produtos, a partir da adoção de uma estrutura to-
talmente projetada, sua função atual é administrar atividades de processo, 
relacionadas a custos e clientes fixos (pesquisa, comercialização, administra-
ção, suporte e manutenção de sistemas).

Objetivo
Desenvolver um software comercial para gerir os processos internos de laborató-
rios de análises de controle de qualidade, com base na Norma 17025, que define 
as melhores práticas de gestão laboratorial, de modo a aumentar a produtividade 
e a confiabilidade dos resultados, através da sistematização de todos os procedi-
mentos produtivos. 

Valor Aprovado: R$ 182,9 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

FabriQ Informática
Empresário: Fredson Andrade da Encarnação

Status do Projeto: Encerrado
Rua do Comércio II, 86

Parque dez – Manaus – AM
(92) 3213-8309 | 3302-6886

www.fabriq.com.br

FabriQ informática

Desenvolvimento de software para
gestão de laboratórios
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A Icon Soluções e Treinamentos é uma empresa que atua no mercado de Tec-
nologia da Informação (TI), desenvolvendo softwares com as mais modernas 
tecnologias existentes, tais como Flex, Java e Web 2.0. Sua missão consiste 
em desenvolver a Região Norte de forma sustentável através da criação de 
soluções em TI com baixo custo e alto grau de inovação. Além disso, pro-
move cursos de capacitação prática em gestão de projetos e disciplinas de 
Tecnologia da Informação.

Objetivo
Construir um sistema integrado de gestão de projetos, capaz de interligar 
automaticamente processos de planejamento, monitoração e controle do 
tempo, custo, recursos humanos, aquisições, riscos, qualidade, escopo, co-
municação e integração.

Valor Aprovado: R$ 195,2 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Icon Soluções em Tecnologia da Informação e Consultoria Ltda.
Empresário: Rayfram Rocha Lima
Status do Projeto: Encerrado

Rua Gualter Batista, 166
Petropolis– Manaus – AM
(92) 3611-2173 | 3663-1483  
iconsolucoes@gmail.com

icon soluções e treinamentos

sistema integrado de 
gestão de projetos (sigp)
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A Infosigma é uma empresa de Tecnologia da Informação e Automação In-
dustrial que está inserida no Programa AmazonSoft do Polo de Software 
do Amazonas. Dentre outros projetos, a empresa desenvolveu o Sistema 
de Controle de Teste Automático de Dispositivos Antiestáticos utilizados 
para proteção contra ESD – Descarga Eletroestática (pulseiras, sapatos e cal-
canheiras), através da leitura de cartão magnético para a Nokia do Brasil.

Objetivo
Desenvolver e lançar, no mercado brasileiro de empresas eletroeletrônicas, 
um testador automático de dispositivos antiestáticos (pulseiras, sapatos e cal-
canheiras) através do reconhecimento biométrico da digital dos usuários com 
acompanhamento dos resultados dos testes em tempo real e online.

Valor Aprovado: R$ 199,9 mil 
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Infosigma
Empresária: Elisângela dos Santos Aguiar

Status do Projeto: Encerrado

Av. General Rodrigo Otávio, 1866 
Distrito Industrial – Manaus – AM

(92) 3237-1354
elisangela@infosigma.com.br | sara.martins@infosigma.com.br

infosigma

testador Automático de esD através
da leitura de digital
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A WHG Consultoria é uma empresa líder no mercado de consultoria téc-
nica voltada para a implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade com 
base nas Normas da ISO 9000, atuando há mais de 13 anos no mercado 
regional com uma filial em Belém-PA. A empresa vem trazendo tecnologias 
inovadoras para a Região Norte através de parcerias com outras empresas 
líderes nos seus segmentos na área de Tecnologia da Informação (TI) e no 
segmento da saúde, em particular, os hospitais.

Objetivo
Desenvolver, testar e validar um sistema corporativo-software, com base na 
linguagem Java, aplicados especificamente ao Sistema de Gestão da Quali-
dade. O software em discussão neste projeto vem completar o segmento de 
hospitais, de modo a disponibilizar uma opção que complementa as já exis-
tentes.

Valor Aprovado: R$ 48,4 mil
Empresa participante do Pappe:
EDITAL 001/2004 - PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA EM 
EMPRESAS – PAPPE EMPRESAS

WHG Tecnologia Ltda.
Empresário: Aldenir Alencar
Status do Projeto: Encerrado

Rua Visconde de Porto Alegre, 149
Centro  - Manaus - AM
(92) 9981-2318 | 3633-5818 | 3633-5814 | 3232-8552
aldeniralencar@gmail.com | aldenir@whgconsultoria.com.br

Whg engenharia e Consultoria ltda.

software para sistema de gestão 
da qualidade hospitalar
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A Turismo Nativo da Amazônia Ltda. é uma operadora de turismo que pro-
cura uma interação entre a cultura, a natureza e os cenários paisagísticos, ali-
ando a preservação ambiental ao desenvolvimento sustentável da Amazô-
nia. A empresa é dona do Hostel Amazonas, que fica dentro de Manaus e do 
Eco-Hostel Amazonas, que fica no município de Iranduba. 

Objetivo
Desenvolver os dois primeiros eco-hostels do Brasil dentro do Estado do Am-
azonas e criar módulos fixos de permacultura com a finalidade de diminuir 
os custos funcionais na manutenção das duas unidades turísticas, incluindo 
a redução de custos energéticos e alimentares por meio da reutilização de 
materiais que são normalmente descartados. 

Valor Aprovado: R$ 182 mil
Empresa participante do Pappe Subvenção:
EDITAL 017/2008 - PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS

Turismo Nativo da Amazônia Ltda.
Empresária: Dalziza Maria do Rosário
Status do Projeto: Encerrado
Rua Barão de Jaceguai, 5 – Parque das Laranjeiras
Flores – Manaus – AM
(92) 3634-6057 | 9186-6267 
contato@hostelamazonas.com.br
belanativa@hotmail.com

hostel Amazonas - turismo nativo 
da Amazônia ltda.

o Desenvolvimento de 
eco-hostels na Amazônia Central
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guiA DAs empresAs

AGA Móveis Comércio Varejista de Móveis Ltda.
Av. Turismo s/n Km 7 – Dimpi – Distrito Industrial de Micro 
e Pequenas Empresas
Tarumã – Manaus – AM
(92) 3232-8093 
agamoveis@ig.com.br

Alô Som da Amazônia - Microfones Ecológicos
Rua Professor Marciano Armond, 894-A 
Adrianópolis – Manaus – AM
(92) 3233-6761 | 3236-3563
jobpinho@uol.com.br

Amazoe Nutri Flore 
Rua Alexandre Amorim, 167
Aparecida – Manaus – AM
(92) 3232-4003 | 8219-5588
contatos@amazoe.com.br

Amazon Rose
Rua Ipixuna, 746 B – Centro – Manaus – AM
(92) 3643-3070 | 3635-0845 | 9116-4538
amarose1@hotmail.com | amazonrosejoias@gmail.com

Bombons Finos da Amazônia 
Rua Cine Odeon, 68, Cj. Abílio Nery
Adrianópolis – Manaus – AM
(92) 3646-0974 | 3646-1901
bombonsfinos@bombonsfinos.com.br

Cehic – Centro de Higiene e Controle 
de Qualidade Ltda.
Avenida General Rodrigo Otávio, 
1866 – CIDE – sala A
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 3216-3878 | 3237-8592 
cehic@cehic.com.br

Cerâmica Montemar Indústria e Serviço de
coleta de resíduos Ltda.
Estrada Manuel Urbano, Km 36, s/n
Centro – Manaus – AM
(92) 3321-7955 | 9225-7741
ceramicamontemar@hotmail.com

Cerâmica Rio Negro Ltda.
Estrada do Brito
Iranduba – AM
(92) 3311-1121 | 9985-0764
roberval.lima@globo.com 
roberval.lima@cpaa.embrapa.br 

Ciclo Soluções de Engenharia Ltda.
Avenida Tancredo Neves, 620, Sala 3
Parque 10 de Novembro – Manaus – AM
(92) 3646-2002 | 9126-3197
ciclo@ciclosys.com.br

CQLAB Consultoria e Controle de Qualidade Ltda.
Av. General Rodrigo Otávio, 1866
Distrito Industrial (CIDE) – Manaus – AM
(92) 3237-8592 | 3216-3878
cqlab@cqlab.com.br 

Cupuama – Cupuaçu do Amazonas Indústria 
Comércio e Exportação Ltda.
Rua Cambixe, 163
Centro – Careiro – AM
(92) 3362-1419 | 9191-6116 | 3642-3443
fatima@cupuama.com.br | www.cupuama.com.br

Delicatessem Pescado
Avenida Tarumã, 525 - Centro – Manaus – AM
(92) 9602-1399 | 9984-1332
nilson@inpa.gov.br

Ecoete Engenharia e Equipamentos para 
saneamento Ambiental Ltda.
Rua Dr. Aprigio, 99 – Galpão 3
Aparecida – Manaus – AM
(92) 3637-6696 | 3232-5114
contato@ecoed.com.br

FabriQ Processamento de dados
Rua do Comércio II, 86 
Parque Dez – Manaus – AM
(92) 3213-8309 | 3302-6886
www.fabriq.com.br

Green Obsession 
Rua Ipixuna, 746 - Centro – Manaus – AM
(92) 3635-0845 | 9191-1294
greenobsession.com.br

Icon Soluções e Treinamentos
Rua Gualter Batista, 166
Petropolis – Manaus – AM
(92) 3611-2173 | 3663-1483  
rayfran.rocha.lima@gmail.com

Infosigma
Av. General Rodrigo Otávio, 1866
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 3237-1354
elisangela@infosigma.com.br
sara.martins@infosigma.com.br

K2C Serviços de Consultoria Empresarial Ltda.
Rua Rainha Elizabeth, 13, Cj. Nova Friburgo
Parque 10 de Novembro – Manaus – AM
(92) 8127-9750 | 3302-6734
carloskoury@gmail.com
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Lauschner Alimentos Ltda.
Rua Rio Jaguarão, 609
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 3657-7434 | 8845-4134
manaus-amlauschner@uol.com.br 

L.M. da Amazônia Ltda. (Telhas Leve)
Avenida do Turismo, 6319 
Tarumã – Manaus – AM
(92) 3238-2471 | 3631-7562
leve@telhasleve.com.br

Litiara Indústria Cerâmica da Amazônia Ltda.
Rodovia AM 010, Km 20
Itacoatiara – AM
(92) 3237-6039 | 9162-4146
murilo_yuji@yahoo.com.br

Magama Industrial Ltda. 
Rua Guiana Francesa, 75
Mauazinho – Manaus – AM
(92) 9136-0259 | 3618-5113
gestao-adm@magama.com.br

Nexa Alimentos da Amazônia
Av. Danilo de Matos Areosa, 690
Distrito Industrial – Manaus – AM
(92) 4141-4697 | 9100-1940
gustavo@rocha.com

Oiram
Av. do Turismo s/n – Dimpe – Distrito 
Industrial de Micro e Pequenas 
Empresas – bloco 3/Unidade Fabril 6
Tarumã – Manaus – AM
(92) 9136-8448 | 3584-6525
oiram_adelia@hotmail.com

QLuz Econergia
Rua Antúrio Cristalino, 1193
Redenção – Manaus – AM
(92) 3652-2820 | 3654-2620
rlavor@argo.com.br

Phármakos D’Amazônia
Estrada do Turismo, Km 7, Rua 1, Unidade 1, s/n
Tarumã (DIMPE) – Manaus – AM
(92) 3216-3885 | 8414-3120 | 3216-3885
samara@pharmakos.com.br

Ponto Certo
Rua Desembargador João Correia, no 485
Parintins – Santa Clara – AM
(92) 3533-5772 
raynakauth@hotmail.com

Pronatus do Amazonas Indústria e Comércio de 
Produtos Fármaco-Cosméticos Ltda.  
Rua Visconde de Porto Alegre, 440, Centro
(92) 3635-1735 | 8137-9378
diretoria@pronatus.com.br

Puro Amazonas 
Rua Rio Envira, 14, Qd 24
Armando Mendes – Manaus – AM
(92) 9196-5855  | 3232-9012
puroamazonas@hotmail.com

Refiam - Reciclagem e Fibras da Amazônia
Rua 9 de Maio, 106
Lagoa Verde – Manaus – AM  
(92) 3237-6039 | 9162-4146
saletefibras@yahoo.com.br

Revestimentos da Amazônia
Av. do Turismo, s/n – DIMPE – Galpão 09
Tarumã – Manaus – AM
(92) 3641-3488
aguimarvs@yahoo.com.br

Turismo Nativo da Amazônia Ltda.
Rua Barão de Jaceguai, 5 – Parque das Laranjeiras
Flores – Manaus – AM
(92) 3634-6057 | 9186-6267
contato@hostelamazonas.com.br
belanativa@hotmail.com

WHG Tecnologia Ltda.
Rua Visconde de Porto Alegre, 149
Centro – Manaus – AM
(92) 9981-2318 | 3633-5818 | 3232-8552
aldeniralencar@gmail.com.br
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