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COMBATE E MONITORAMENTO 

a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela,
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Apoio às Secretarias de Saúde 
no monitoramento e combate 
a epidemia nas comunidades.

O projeto Combate e Monitoramento a Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela nas comunidades, consiste 

em um plano municipal na luta contra o epidemia, em áreas 

de difícil acesso utilizando inovação dos processos e novas 

tecnologias.
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www.Fumajet.com.br

Assista o vídeo de demonstração

Fumacê

http://www.fumajet.com.br/
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O Motofog Fumacê é uma 
ferramenta inovadora no 
combate a vetores urbanos 
e pragas agrícolas.

• Instalado em uma motocicleta de 125cc a 150cc,;

• Utilizando o próprio motor da moto para gerar toda a 

energia necessária;

• Sistema de injeção eletrônica de múltipla vazão;

• Ação em áreas de difícil acesso : Favelas, morros, 

becos, terrenos baldios,   ferros-velhos, beiras de 

canais, etc.

• 86% mais econômico que o carro fumacê e 72% 

menos poluente;

• Manutenção simples e barata;

FAPERJ – Edital 02/2010

Processo E-26/190.084/2010

PI - 0800 655-5 

Fumacê
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• Baixo custo de aquisição;

• Manutenção, simples, rápida e barata;

• Capacitação operacional simples;

• Baixo consumo de combustível;

• Utiliza apenas de 1 operador

• Áreas urbanas e agrícolas

• Facilidade de transporte

• Trabalha em áreas de difícil acesso

(ex: favelas, morros, becos, etc)

• Autonomia de trabalho

• Área de armazenamento pequena 

• Recarga simples e rápida

Vantagens
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• Sistema de triagem e identificação de  pessoas 

infectadas, endereços de contaminação e corte de 

transmissão; 

• Automatização do sistema de coleta de dados das 

ações de campo dos agentes de endemias; 

• Gerenciamento de ordens de serviços;

• Monitoramento em tempo real;

• Análises e estratégias;

• Tecnologia móvel;
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Plataforma de monitoramento 
pessoas infectadas, endereços de 
contaminação e corte de transmissão

Monitoramento Estratégico de Controle de Endemias
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Módulo de Gerenciamento
de Dados via GPS

• Automatização de todo o sistema de coleta 

de dados, relatórios das ações de campo, 

controle de insumos e índices gerais.

• Monitoramento em tempo real;

• Análises e estratégias de ação de campo;

• Tecnologia móvel;
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Sistema de Gerenciamento de Dados Fjet 
(SGDF). Plataforma de gerenciamento 
das operações de campo.
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Comparativo técnico FOG x UBV

Equipamentos
*Tamanho de 

Gota (diâmetro 
em µm)

*Tempo 
Média de 

Queda (3m)
Vazão Aplicação

Visualização 
da aplicação

Custo de 
manutenção

Necessidade 
de 

manutenção

Capacitação 
técnica 

(Manutenção)

Motofog
Fumacê

5 a 17 16,9 min.

N1- 130ml
N2- 170ml
N3- 190ml
N4-210ml

Focal e ampla Alta Baixa Baixa Baixa

Carro  Fumacê 
(UBV)**

20 a 30 4,2 min 530ml Ampla Baixa Alta Alta Alta

* Fonte: Ministério da Saúde

**Modelo Leco 1800 E-OHV 
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Laudos de eficácia LACENN
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Laudos de eficácia FVS
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EPI – Equipamento de Proteção Individual
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Clientes

AngolaMangaratiba - RJCariacica - ES
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Ciclo de 
Operação

treinamento

ações
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manutenção

Gestão do      

plano de ação e 

distribuição

Capacitação e 

Mapeamento das 

regiões alvo

Ações de campo e 

Suporte técnico

Gerenciamento de 

dados e emissão 

de relatórios
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Execução
FASE 1 - Gestão do Plano de Ação e distribuição para as comunidades do município.

Junto com a secretaria da saúde, estruturar um plano de ação e distribuição para as comunidades 

determinadas como área de risco.
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Execução
FASE 2 – Capacitação e mapeamento das regiões alvo.

Apresentação, capacitação e implantação do plano de ação nas secretarias de saúde definindo as 

áreas de ações de campo e análise de infestação.
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Execução
FASE 3 - Execução das ações de campo e suporte técnico

Operação, suporte técnico e manutenção do Motofog.
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Execução
FASE 4 – Monitoramento, gerenciamento de dados on line e suporte TI. 

Implantação do sistema e capacitação dos gestores para o monitoramento, emissão de relatórios e 

gerenciamento on line. O suporte técnico será continuo para as demandas de TI e operacional.
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Objetivos

• Implantar um projeto inovador de monitoramento e 

combate a epidemias nos municípios;

• Garantir a presença da secretaria de saúde nas 

regiões críticas, proporcionando visibilidade e bem 

estar da população local;

• Diminuir o índice de contaminação na população;

• Reduzir os custos em tratamento e a superlotação em 

postos de saúde;

• Produzir relatórios analíticos e monitoramento das 

operação no controle de epidemias no Brasil.
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Estrutura do projeto

– Motofog (Moto + Sistema + Personalização)

– SGDF - Sistema de Monitoramento GPS

– Implantação e gestão do projeto

– Capacitação dos operadores

– Relatórios mensais (Monitoramento e dossiê)

Serviços incluídos:

- Manutenção Preventiva e Corretiva

- EPI - Equipamento de Proteção Individual

- Licença, servidor, suporte T.I. e plano de dados

- Seguro + IPVA

Cronograma de implantação: 1 mês
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A FUMAJET é uma empresa especializada 

em soluções tecnológicas inovadoras 

para o controle de epidemias, pragas 

agrícolas e atendimento a saúde pública.

MISSÃO: 

Preservar a saúde do ser humano por 

meio de produtos e serviços inovadores, 

atendendo áreas em que soluções vigentes 

são inviáveis ou ineficientes.

Quem Somos
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Parcerias
A Fumajet está em constante desenvolvimento de parcerias estratégicas.

• 80% dos investimento em PDI da Fumajet são 

de verbas de editais, não reembolsáveis;

• A FAPERJ aprovou mais de 6 projetos, 

totalizando mais de R$ 1 Milhão;

• O SEBRAE é o grande parceiro de gestão, com 

o programa SEBRAE Mais / FGA;

• A Fumajet  foi a 1ª EPP a ser aprovada no 

programa EMBRAPII no Brasil.

Instituições de fomento

• No INT são desenvolvidos os protótipos 

volumétricos da Fumajet;

• A AddTech é sócia da Fumajet no 

desenvolvimento de TI;

• Cooperação tecnológica no 

desenvolvimento agrícola;

• A UNIGRANRIO parceira no programa de 

integração da academia e governo no 

combate a Dengue.

Parceiras Tecnológicas

• Empresa investida no Fundo CRIATEC 2;

• A Fumajet se associou a ANPEI em 2013;

• Selecionada para o programa ENDEAVOR / 

Plugme em 2013;

• ABIMAQ apoio nas consultorias industriais;

• Programa Global SAP Expoentes 

(selecionada entre as 5 primeiras do 

mundo).

Associações

EMBRAPII
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Patentes
Nº TÍTULO PATENTE PAÍS PI DATA DEPÓSITO

4 Adega térmica portátil para Geladeiras BR PI 0704515-8 10/05/2007

6
Sistema para termonebulização de líquido, de métodos de funcionamento 

e um método de instalação deste sistema.
BR PI 0800 655-5 12/03/2008

9 Sistema de Fumigação Motorizado BR PI 1003535-4 22/07/2010

11 Powered Fumigation System PCT WO2012/009771 A1 27/10/2011

12 Sistema de fumigación motorizado AR PI4869 - AR 13/12/2011

13 Sistema Móvel de Geração e fornecimento de Energia Elétrica em veiculo leve BR BR 10 2012 023597 8. 19/09/2012

14 Motorised Fumigation System IND E-101/19325/2012-DEL 11/06/2012

15 Motorised Fumigation System USA CNA-001US183 20/12/2012

16
Equipamento para controle de vetores urbanos em áreas intradomiciliares

e de confinamento.
BR BR 10 2013 01522650. 17/06/2013

17 Equipamento Pulverizador Agrícola Não Tripulado BR 0000221408771114 17/11/2014

18 Sistema Nebulizador Eletrostático BR BR 10 2015 025583 7 07/10/2015
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Premiações e Editais
PREMIAÇÕES

• Desafio Brasil Intel / FGV 2010 – 1º lugar nacional

• The Intel®+UC Berkeley Technology Entrepreneurship

• Challenge 2010- (entre as 15 melhores na etapa mundial);

• Latin Moot Corp - 2011;

• Prêmio MPE Brasil 2013 - Finalistas

• SAP / Endeavor Expoentes

• Prêmio FINEP 2014

• Prêmio MPE Brasil (Categorias: Industria e Inovação)

EDITAIS DE TECNOLOGIA

• FAPERJ - Apoio ao Desenvolvimento de Modelos de 

Inovação Tecnológica Social – 2010

• FAPERJ - Apoio à Inovação Tecnológica no Estado do           

Rio de Janeiro – 2011

• SEED Forum FINEP - 2011

• FAPERJ - Apoio ao Desenvolvimento de Modelos de 

Inovação Tecnológica Social – 2012

• FAPERJ - Apoio ao Desenvolvimento de Modelos de 

Inovação Tecnológica Social – 2013

• EMPRAPII– 1ª EPP a ser contemplada no EMBRAPII em 

âmbito nacional – 2013

• TECNOVA - Subvenção Econômica à Inovação 2014
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Certificados

• PNCD Ofício / MS

• LACENN / FUNASA

• INMETRO

• ABIMAQ

• INEA – Licença Ambiental

• ANVISA

• IBAMA

• PCMSO / PPRA

• SMS / MPOP

• NR12

• NR18

• NR33
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Ações Sociais

Integração das Universidades (2013) 

Academia, Tecnologia e Formação de mão de obra. 

O objetivo do projeto foi promover ações de combate a Dengue 

nos municípios, integrando as universidades e órgãos públicos, 

promovendo ações educacionais, formação de mão de obra 

qualificada e desenvolvimento tecnológico.
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Ações Sociais

Aplicação de novas tecnologias para o controle 

epidêmico da dengue no quarto distrito (Xerém) de 

Duque de Caxias, RJ. (2015)
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Mídias
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www.fumajet.com.br

FUMAJET 

INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Av. dos Italianos, 1355. Coelho Neto          

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 21510-104

Tel: +55 (21) 3472-4283 / +55 (21) 2495-5602

E-mail: info@fumajet.com.br


