
125 Documents

Publication numbers Title Current assignees

BR102018014019 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018013962 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102017017067 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018007552 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018007467 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018007510 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018007478 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018007226 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102018004701 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102017028116 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102017027559 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE CAMPINAS - UNICAMP,

...

BR102017026715 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102017020789 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102017020787 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102015031929 A1 Formulação tópica contento trans-chalcona para redução

dos danos cutâneos inflamatórios e oxidativos induzidos

pela radiação ultravioleta b

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102017012044 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102012029862 A2 Processo de preparo de um biocompósito para imobilização

de bactérias promotoras do crescimento vegetal para uso

como inoculante em cultivos agrícolas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016001275 A1 Processo para produção de bandejas biodegradáveis a base

de amido de mandioca e álcool polivinílico com ação

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers Title Current assignees

antimicrobiana

BR102017006725 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SAO JOAO DEL REI, ...

BR102017006630 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016031050 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE CAMPINAS - UNICAMP,

...

BR102016029062 A1 Processos de aplicações agrícolas utilizando 
nanopartículas doadoras de óxido nítrico

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102016028865 A1 Método de ensino de química com estruturas 
orgânicas para alunos deficientes visuais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016028681 A1 Sistema assistivo para comunicação e controle de 
dispositivos por comandos de sopro e sucção

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016026403 A1 Processo para desinfecção de casca de ovos com óleo de

orégano e seu uso

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016021667 A1 Formulação semissólida contendo nanopartículas de prata

biológica e sinvastatina, processo de obtenção e uso

antimicrobiano

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE CAMPINAS, ...

BR102016018975 A1 Processo e kit para a detecção rápida de formaldeído em

leite utilizando 2 reagentes

LONDRILAB COMERCIO DE

PRODUTOS

MICROBIOLOGICOS EPP, ...

BR102016018864 A1 Processo e kit para a detecção rápida de formaldeído em

leite utilizando um reagente

LONDRILAB COMERCIO DE

PRODUTOS

MICROBIOLOGICOS EPP, ...

BR102016018421 A1 Composição contendo méis de abelhas européia e

indígenas com atividade antimicrobiana

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016017923 A1 Kit para diagnóstico de escherichia coli diarreiogênica

através da detecção múltipla da reação em cadeia da

polimerase

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016017870 A1 Processo biotecnológico utilizando melaço de cana-de-

açúcar para produção de ácido hialurônico microbiano

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016015220 A1 Utilização de metabólitos de origem bacteriana como

microbiocida no processo de produção de etanol de diversas

fontes

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014022994 A1 Motorização de cadeiras de rodas por motores de indução

trifásicos com controle vetorial e comando por joystick e

sopro/sucção

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014022512 A1 Processo de produção de superfícies não têxteis a partir de

retraços têxteis de poliamida 6.6 com ou sem elastano

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014022505 A1 Desenvolvimento de um sabonete íntimo liquido com

propriedade antisséptica contendo mel produzido pelas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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abelhas indígenas sem ferrão

BR102014008827 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014021567 A1 fotobiorreator tubular e vertical em polietileno de baixa

densidade para cultivo de microalgas

INSTITUTE AGRONOMICO

DO PARANA, ...

BR102013015911 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014018375 A1 Cadeira de rodas movida por sopro e sucção UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014018368 A1 estimulador de caminhada para reabilitação de pacientes

paraplégicos

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014017392 A1 Processo de síntese de polímero híbrido quimicamente

impresso e sua aplicação como adsorvente de colesterol em

matriz alimentícia

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014013042 A1 Sistema e método de orientação a objetos para sistema

computacional

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013014877 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200117522 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201015808 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR198303523U U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201101880 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102013022177 A1 Atividade antimicrobiana e composição sinérgica de méis de

abelhas indígenas sem ferrão (meliponíneos)

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014030250 A1 Prótese de disco intervertebral cervical UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014024439 A1 Carroceria de caminhão para o bem estar animal e

qualidade da carne

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102012018218 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102016003373 A1 Composição contendo nanopartículas de prata biológica e

um pigmento produzido por chromobacterium violaceum

com atividade antibacteriana

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102015004549 A1 Sistema microencapsulado contendo rutina para terapeutica

analgesica

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014032375 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers Title Current assignees

BR102014032991 A1 Processo de obtenção e recuperação de vlps recombinantes

obtidas do papilomavírus bovino tipo 2 expressas em células

de mamíferos e o uso para composição vacinal

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102014032364 A1 kit para detecção imunológica de fusarium verticillioides em

milho e derivados

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014032345 A1 Formulação tópica contendo hesperidina metil chalcona para

redução dos danos cutâneos induzidos pela radiação

ultravioleta b

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014032319 A1 Composição com atividade antimicrobiana contendo

nanopartículas de prata e óleo essencial de orégano

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014032344 A1 Formulação tópica contendo naringenina para redução dos

danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela radiação

ultravioleta b

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014017174 A1 processo para produção de meio de cultura indutor da

biossíntese de biomoléculas por bactérias do genero

azospirillum e método para preparação do meio

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014017173 A1 processo de produção, obtenção e purificação de metabólito

secundário microbiano da família das indolinonas produzido

por uma cepa selvagem de pseudomonas aeruginosa

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201015654 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014022489 A1 composto natural da família das indolinonas modulador da

expressão de genes relacionados ao processo de

carginogênese

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102014022265 A1 microdispositivo para extração sortiva UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014020701 A1 formulação tópica contendo rutina microencapsulada para

redução dos danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela

irradiação uvb

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013023645 A1 régua codificada para padronização de imagens UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102014021569 A1 Composição contendo nanopartículas de prata e um

antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua utilização

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE CAMPINAS - UNICAMP,

...

BR102013027049 A1 Modelo dark house para produção de frangos de corte UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102014017389 A1 processo de produção e inoculação de fungos micorrízicos

arbusculares

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013032146 A1 processo para obtenção de isolado de colágeno de

subprodutos de animais de frigorifico

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201106913 A1 dispositivo filtrante para retenção de gás amônia UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers Title Current assignees

BR102013032157 A1 processo de produção de material sólido rígido a partir de

poliamida; elastano e glicerina

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013032153 A1 processo de produção de material sólido em pó a partir de

poliamida; elastano e glicerina

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013032159 A1 processo de produção de material sólido flexível a partir de

poliamida; elastano e glicerina com adição de amido

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013032164 A1 processo para obtenção de suco probiótico líquido e

desidratado extraído a partir de grãos de juçara

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013032152 A1 sistema microencapsulado contendo d-frutose-1,6-difosfato

para melhora da eficácia analgésica e anti-inflamatória do

fármaco

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102013027232 A1 Equipamento mecânico, portátil e desmontável, que mostra

todas as posições aparentes do sol, ao longo de um ano e

para qualquer local da terra

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013025308 A1 Processo de obtenção de carbonato de cálcio através de

mexilhão dourado (limnoperna fortunei) como fonte de cálcio

na alimentação de animais não ruminantes e organismos

aquáticos

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013017958 A1 Utilização benzoiltioureias como inibidores de ureases UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102013020788 A1 Tratamento natural do bambu com tanino UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013015905 A1 Processo de germinação de soja para obtenção de

isoflavonas agliconas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013001783 A1 Processo de síntese de polímero orgânico e sua aplicação

como adsorvente de íons níquel em meio aquoso

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102013001784 A1 Processo de preparação de um fotocatalisador

nanoestruturado, fotocatalisador nanoestruturado e seu uso

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR102012026426 A1 Processo de obtenção da substância de 5,7-dihidroxi-6,4' -

dimetoxiflavona e desenvolvimento de produto com potencial

citostático contra câncer de ovário humano

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102012024253 A1 Composição compreendendo quercetina microencapsulada

para liberação modificada na região colônica intestinal

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201105654 A1 processo de detecÇço molecular de microorganismo por

semi-nested pcr em um tubo

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201106683 A1 processo de preparaÇço de farinhas de cascas de frutas e

filtro obtido por tal processo

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201101883 A1 Processo de produção de beta-glucanases microbianas

utilizando-se biomassa micelial de botryosphaeria spp. como

fonte de beta-glucana

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201100814 A1 Sistema de diagnostico e monitoração, em tempo real, de

disfunção cardíaca através de análise de sinais de ecg

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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BR201003645 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201009947 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201001541 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR201002399 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR201000215 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200904250 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200904226 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200904251 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200904224 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200903298 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200903288 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200902812 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200903750 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200900708 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200806023 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200806046 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200804912 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200803350 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200804782 A2

Title

identificador visual de gás amônia

hibridaÇço de antraquinonas com Ácidos tri Terpênicos para 
obtenção de pró-fármacos

Processo para preparo de produto simbiótico a partir de soro 
de leite em pó, grãos de Kefir, cultura de Kefir liofilizada e 
bagaço de laranja, e, o produto simbiótico obtido

dispositivo automatizado para abertura de invólucros 
metálicos

silagem ácida de frango

produto formulado para reposição hormonal feminina

indicador de velocidade de ventos em tiras

indicador de velocidade do vento cilíndrico vertical

indicador de velocidade do vento em faixa vertical

sistema de higienização para pacientes dependentes

processo para obtenção de extrato e avaliação da atividade 
antinociceptiva da vernonia condesata baker

equipamento e método para análise, triagem e restauração 
do desempenho de baterias recarregáveis

equipamento e processo para determinação da sensibilidade 
das aves frente ao gás halotano acarretando a formação das 
carnes pse (pale, soft, exudative)

loção fotoprotetora cremosa com fps-28 anti uva e uvb

óleo essencial antisséptico nasal

melhoramento do processamento de produtos cárneos 
salgados e desidratados como o charque e similares pelo 
uso de ingredientes alimentícios

solução eletrolítica balanceada intravenosa para a correção 
de acidose metabólica em animais

processo de produção, purificação e obtenção de 
substâncias com atividades antibióticas para o controle de 
doenças causadas por bactérias em plantas

processo de obtenção de biopolímero utilizando UNIVERSIDADE ESTADUAL
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DE LONDRINA - UEL

BR200803857 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200804893 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200801331 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200800099 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200706447 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200605178 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR8602168U U UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200603512 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200602617 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR8502813U U UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200505804 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR200403017 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200307137 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR200105585 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR8100425U U UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR9901807 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL

BR7900870U U

Title

botriosferana e polipirrol

método para determinação do fator de proteção solar fìsico 
em bloqueadores solares

produtos de moda desenvolvidos por meio da moulage com 
total aproveitamento de matéria-prima

sistema portátil de fluorescência de raios x

processo e sistema de coleta utilizados para lavagem estéril 
de hemocomponentes

sistema construtivo leve de alto desempenho para vedação 
vertical

processo de produção de beta-glucana botriosferana, por via 
fermentativa e suas propriedades antimutagênicas e 
hipoglicemiantes

analisador de parboilização de arroz com imageamento 
digital

processo para o armazenamento e utilização a campo do 
fungo entomopatogênico beauveria bassiana

Processo e produtos utilizados para lavagem estéril de 
concentrado de hemácias

dispositivo de recobrimento de superfícies -disprec

ingrediente alimentar contendo fibra solúvel e xilo-

algossacardeos obtido a partir de fibra de milho e processo 
de produção

sistema automatizado de leitura em braile

Formulações farmacêuticas de bioinseticida à base de 
bacillus thuringiensis e processos envolvidos nas suas 
preparações

Sistema de resfriamento e controle de temperatura de 
circuitos integrados através de placas termoelétricas

Substância volátil para atração e captura de diabrotica 
speciosa

Processo de disposição de componentes modulares para 
construção de alvenaria estrutural

Processo de disposição de componentes modulares para 
construção de alvenaria estrutural

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL
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Family 1/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018014019

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2018-07-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 2/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018013962

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2018-07-09

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃ**O PAULO ITAL

Family 3/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017017067

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2017-08-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 4/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018007552

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 5/125 - FAMPAT - ©Questel
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Publication numbers

BR102018007467

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 6/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018007510

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 7/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018007478

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 8/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018007226

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 9/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018004701
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Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-03-20

Earliest priority date

2018-03-09

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 10/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017028116

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2017-12-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 11/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017027559

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-20

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 12/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017026715

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 13/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017020789

Publication kind codes
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A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 14/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017020787

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 15/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031929

BR102015031929

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-07-11

2018-03-13

Earliest priority date

2015-12-17

Title

(BR102015031929)

Formulação tópica contento trans-chalcona para redução dos danos cutâneos inflamatórios e oxidativos induzidos pela

radiação ultravioleta b

Abstract

(BR102015031929)

formulação tópica contendo trans-chalcona para redução dos danos cutâneos inflamatórios e oxidativos induzidos pela

radiação ultravioleta b. campo da invenção: saúde, farmacotecnia e farmacologia a presente invenção consiste em uma

emulsão para aplicação na pele contendo o flavonóide trans-chalcona, como um produto com grandes perspectivas de

uso no combate do fotoenvelhecimento e câncer de pele, destacando sua ação inibitória sobre o estresse oxidativo e

inflamação cutâneas induzidos pela radiação uvb.

Inventors

FELIPE ALMEIDA PINHO-RIBEIRO

MARCELA MARIA BARACAT

RENATA MICHELE MARTINEZ

RUBIA CASAGRANDE

SANDRA REGINA GEORGETTI

©Questel - FAMPAT Page 11 2018/07/30



VINICIUS SOARES STEFFEN

WALDICEU APARECIDO VERRI JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 16/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017012044

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2017-06-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 17/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012029862

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2012-11-23

Title

(BR102012029862)

Processo de preparo de um biocompósito para imobilização de bactérias promotoras do crescimento vegetal para uso

como inoculante em cultivos agrícolas

Abstract

(BR102012029862)

processo de preparo de um bíocompõsíto para imobilização de bactérias promotoras oo crescimento vegetal para uso

como inoculante em culti vos agricolas 5 a presente invenção refere-se a um sistema de veiculação de bactérias

promotoras do crescimento vegetal, dito inoculante, constituldo por um biocompósito obtido pelo processo de extrusão a

quente a partir de biopolímeros e nutrientes minerais. a formulação biocompôsito da presente invenção proporciona a

estabilidade e viabilidade das células bacterianas imobilizadas nesta matriz previamente ao seu uso como inoculante, e

oferece uma fonte de nutrientes que favorecem a pronta proliferação das células veiculadas quando aplicado como

inoculante agrícola, aumentando a eficiência da inoculação e diminuindo a necessidade de aplicação de fertilizantes. 1ó

Inventors

ANDRE LUIZ MARTINEZ DE OLIVEIRA

PAULO RICARDO FRANCO MARCELINO

SUZANA MALI DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 18/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016001275

BR102016001275
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-05-02

2017-10-17

Earliest priority date

2016-01-19

Title

(BR102016001275)

Processo para produção de bandejas biodegradáveis a base de amido de mandioca e álcool polivinílico com ação

antimicrobiana

Abstract

(BR102016001275)

processo para produção de bandejas biodegradáveis a base de amido de mandioca e álcool polivinílico com ação

antimicrobiana. campo da invenção: embalagens biodegradáveis a presente invenção descreve um processo de produção

de bandejas biodegradáveis a base de amido de mandioca e álcool polivinílico, com ação antimicrobiana, para ser

empregada como embalagem de alimentos. as bandejas obtidas apresentam ação antimicrobiana comprovada contra os

seguintes microrganismos: bactérias gram positivas: staphylococcus aureus atcc 6538, methicillin - resistant

staphylococcus aureus (mrsa) n315, bacillus cereus, streptococcus mutans atcc 25175 e enterococcus faecalis atcc 6569;

bactérias gram negativas: escherichia coli atcc 8739, salmonella entérica subsp. entérica serovar typhimurium (s.

typhimurium) atcc 14028; levedura: candida albicans atcc 90028; fungos: aspergillus viger e penicillium sp.

Inventors

ANA PAULA BILK

FABÍOLA AZANHA DE CARVALHO

FLÁVIA DEBIAGI

FÁBIO YAMASHITA

LÉA RITA PESTANA FERREIRA MELLO IVANO

MARIA VICTÓRIA EIRAS GROSSMANN

SUZANA MALI DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 19/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017006725

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-04-18

Earliest priority date

2017-03-31

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS FAPEMIG

Family 20/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017006630

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-04-18

Earliest priority date

2017-03-30

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 21/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016031050

BR102016031050

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-04-18

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-22

Title

(BR102016031050)

Composiã**ã**o contendo nanopartã**culas de prata biogã**nica e oleo de copaã**ba com atividade antibacteriana

Inventors

CAMARGO SUELI FUMIE YAMADA OGATTA LUCY MEGUMI YAMAUCHI LIONI GERSON NAKAZATO RENATA

KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI CELSO VATARU NAKAMURA NELSON EDUARDO DURÃ**N CABALLERO

VALDIR FLORÃ**NCIO DA VEIGA JUNIOR ALEXANDRE TADACHI MOREY RENATA PERUGINI BIASI GARBIN

ELIANE SAORI OTAGUIRI ELIANDRO REIS TAVARES ANA ELISA BELOTTO MORGUETTE LARISSA CIAPPINA DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 22/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029062

BR102016029062

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-12

Title

(BR102016029062)

Processos de aplicaã**ã**es agrã**colas utilizando nanopartã**culas doadoras de ã**xido nã**trico

Inventors

PELEGRINO HALLEY CAIXETA DE OLIVEIRA AMEDEA BAROZZI SEABRA BRUNA CRISTINA RODRIGUES GOMES

MILENA TREVISAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

FUNDAÃ**Ã**O UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC

Family 23/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028865

BR102016028865

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028865)

Mã**todo de ensino de quã**mica com estruturas orgã**nicas para alunos deficientes visuais

Inventors

NIXDORF AGERDANIO ANDRADE DE SOUZA ANA CAROLINA GARCIA DE OLIVEIRA JONAS ONIS PESSOA

JONATAN ONIS PESSOA SUZANA LUCY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 24/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028681

BR102016028681

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-07

Title

(BR102016028681)

Sistema assistivo para comunicaã**ã**o e controle de dispositivos por comandos de sopro e sucã**ã**o

Inventors

GERMANOVIX JOSÃ** CLAUDIO DA SILVA JUNIOR WALTER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 25/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016026403

BR102016026403

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-22

2018-05-29

Earliest priority date

2016-11-10

Title

(BR102016026403)

Processo para desinfecção de casca de ovos com óleo de orégano e seu uso

Abstract

(BR102016026403)

processo para desinfecção de casca de ovos com óleo de orégano e seu uso. campo de aplicação: granjas de aves

poedeiras a presente invenção trata-se de um processo para desinfeção dos ovos com óleo essencial de orégano (0,1 a

2%) e seu uso como agente antimicrobiano, na etapa de descontaminação de casca de ovos destinados à alimentação

humana. o uso desse óleo em uma nova etapa do processo demonstrou uma redução significativa no número da

população de salmonela presente nos ovos. o novo processo pode ser aplicado na área da veterinária e zootecnia

Inventors

ANA ANGELITA BAPTISTA

ANA MARIA BIRDI

ANGELICA MAYUMI SAITO

GERSON NAKAZATO

KERLEI CRISTINA MEDICI

LARISSA CIAPPINA CAMARGO

MARIELEN DE SOUZA

MEIRIELE DA SILVA DAS NEVES

RENATA KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI

SARA SCANDORIEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

©Questel - FAMPAT Page 17 2018/07/30



Images

©Questel - FAMPAT Page 18 2018/07/30



©Questel - FAMPAT Page 19 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102016026403&ekey=1729&xpn=BR102016026403&kind=A1


Family 26/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016021667

BR102016021667

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-04

2018-04-10

Earliest priority date

2016-09-21

Title

(BR102016021667)

Formulação semissólida contendo nanopartículas de prata biológica e sinvastatina, processo de obtenção e uso

antimicrobiano

Abstract

(BR102016021667)

a presente invenção trata-se de uma formulação semissólida de uso tópico, na forma de um gel contendo uma mistura de

sinvastatina (composto anti-lipidêmico) e nanopartículas de prata produzidas por ação de enzimas do fungo fusarium

oxysporum (biogênica) apresentando atividade antibacteriana e antifúngica. a mistura dos compostos ativos em

baixíssimas concentrações mostrou o mesmo efeito antibacteriano (sinérgico ou potencializado) de quando testados

isoladamente. o gel pode ser utilizado em diferentes setores industriais (farmacêutico, alimentício, veterinário e hospitalar)

para o tratamento e prevenção de infecções e contaminações microbianas.

Inventors

AUDREY ALESANDRA STINGHEN GARCIA LONNI

ERICA PELEGRIN FIGUEIREDO

ERICK KENJI NISHIO

GERSON NAKAZATO

JHONATAN MACEDO RIBEIRO

KARLA CAROLINA PAIVA BOCATE

LARISSA CIAPPINA DE CAMARGO

LUCIANO APARECIDO PANAGIO

NELSON EDUARDO DURÁN CABALLERO

RENATA KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 27/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018975

BR102016018975

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-30
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2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-17

Title

(BR102016018975)

Processo e kit para a detecção rápida de formaldeído em leite utilizando 2 reagentes

Abstract

(BR102016018975)

campo de aplicação: indústrias de laticínios e de alimentos. a adição substâncias conservantes, como o formol, é uma

fraude que tem como objetivo principal a redução ou eliminação de microrganismos presentes no leite, prevenindo as

alterações decorrentes de sua multiplicação e aumentando sua vida útil. a presente invenção descreve um processo para

detecção de formol no leite, através de ácido sulfúrico, sem a utilização de solução de cloreto férrico e sem a necessidade

de aquecimento, acompanhado de um kit que permite triar todo o leite recebido pelas indústrias, com baixo custo e

facilidade na execução.

Inventors

JULIANA MAREZE

NATALIA GONZAGA

RONALDO TAMANINI

SUZANA LUCY NIXDORF

VANERLI BELOTI

YURI RENAN BOVOLENTA

Latest standardized assignees - inventors removed

LONDRILAB COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOLOGICOS EPP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 28/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018864

BR102016018864

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-30

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-16

Title

(BR102016018864)

Processo e kit para a detecção rápida de formaldeído em leite utilizando um reagente

Abstract

(BR102016018864)

campo de aplicação: indústrias de laticínios e de alimentos. a adição substâncias conservantes, como o formol, é uma

fraude que tem como objetivo principal a redução ou eliminação de microrganismos presentes no leite, prevenindo as

alterações decorrentes de sua multiplicação e aumentando sua vida útil. a presente invenção descreve um processo para

detecção de formol no leite, através de um reagente contendo acetato de amônio, ácido acético glacial e acetilacetona,

acompanhado de um kit que permite triar todo o leite recebido pelas indústrias, com baixo custo e facilidade na execução.

Inventors

JULIANA MAREZE
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LYCIO SHINJI WATANABE

NATALIA GONZAGA

RONALDO TAMANINI

SUZANA LUCY NIXDORF

VANERLI BELOTI

Latest standardized assignees - inventors removed

LONDRILAB COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOLOGICOS EPP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 29/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018421

BR102016018421

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-23

2018-02-27

Earliest priority date

2016-08-10

Title

(BR102016018421)

Composição contendo méis de abelhas européia e indígenas com atividade antimicrobiana

Abstract

(BR102016018421)

composição contendo méis de abelhas européia e indígenas com atividade antimicrobiana campo da invenção:

cosméticos, farmacêutica, alimentícia, e veterinário. a presente invenção compreende a utilização de uma composição

com atividade antimicrobiana através da uma mistura dos méis de abelha europeia e abelha tubuna em solução aquosa. a

combinação com baixas concentrações desses méis demonstrou uma eficiente atividade antimicrobiana (contra bactérias

patogênicas e esporulação de fungos filamentosos). na mistura, a quantidade de mel da abelha indígena (custo elevado

de produção e alto valor de mercado) foi reduzida consideravelmente, para obter a mesma atividade biológica.

Inventors

EDSON APARECIDO PRONI

ERICK KENJI NISHIO

GERSON NAKAZATO

KARLA CAROLINA PAIVA BOCATE

LUCIANO APARECIDO PANAGIO

LUCY MEGUMI YAMAUCHI LIONI

LUIS EDUARDO DE SOUZA GAZAL

MEIRIELE DA SILVA DAS NEVES

RENATA KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI

SARA SCANDORIEIRO

SUELI FUMIE YAMADA OGATTA

VICTOR HUGO CLÉBIS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 30/125 - FAMPAT - ©Questel
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Publication numbers

BR102016017923

BR102016017923

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-16

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-02

Title

(BR102016017923)

Kit para diagnóstico de escherichia coli diarreiogênica através da detecção múltipla da reação em cadeia da polimerase

Abstract

(BR102016017923)

kit para diagnóstico de escherichia coli diarreiogênica através da detecçâo múltipla da reação em cadeia da polimerase. a

presente invenção compreende no desenvolvimento de um kit para diagnóstico molecular de 7 patótipos de e. coli

diarreiogênica. a padronização da multiplex pcr para identificação de 7 genes mostrou que todas as condições da reação

são específicas na identificação dos patótipos. o kit é constituído de todos os reagentes para a realização do diagnóstico,

devendo o usuário acrescentar somente o dna bacteriano extraído. cinco dos sete primers (oligonucleotídeos) do kit foram

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa e são específicos para o gene de cada patótipo.

Inventors

ANGÉLICA MARIM LOPES DAMBROZIO

ELIANA CAROLINA VESPERO

GERSON NAKAZATO

JACINTA SANCHEZ PELAYO

JEANNE WEBER VENDRUSCOLO

JUAN JOSUE PUNO SARMIENTO

LEONARDO PINTO MEDEIROS

RENATA KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI

SERGIO PAULO DEJATO DA ROCHA

TAYNARA DE LACQUA WALDRICH

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 31/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016017870

BR102016017870

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-16

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-02

Title
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(BR102016017870)

Processo biotecnológico utilizando melaço de cana-de-açúcar para produção de ácido hialurônico microbiano

Abstract

(BR102016017870)

processo biotecnológico utilizando melaço de cana-de-açúcar para produção de ácido hialurônico microbiano . a presente

invenção refere-se à produção de ácido hialurônico por streptococcus zooepidemicus em melaço de cana-de-açúcar

visando à economia e o aumento na produção do polímero. as inúmeras aplicações do ácido hialurônico justificam os

esforços na busca por uma produção economicamente mais viável e sustentável. a produção de ácido hialurônico

utilizando o melaço de cana-de-açúcar vem sendo estudada por nosso grupo, e mostrou ser uma fonte de carbono

promissora para a produção do polímero. a produção do polímero em melaço de cana-de-açúcar superou a obtida em

sacarose, demonstrando o alto valor do substrato e a eficiência do processo desenvolvido. o ah produzido em melaço de

cana-de-açúcar foi caracterizado, comprovando a qualidade do produto e a elevada atividade antioxidante.

Inventors

CRISTIANI BALDO DA ROCHA

HANNY CRISTINA BRAGA PEREIRA

JOSIANE ALESSANDRA VIGNOLI

MARIA ANTONIA PEDRINE COLABONE CELLIGOI

NICOLE CALDAS PAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 32/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015220

BR102016015220

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-07-12

2018-01-16

Earliest priority date

2016-06-28

Title

(BR102016015220)

Utilização de metabólitos de origem bacteriana como microbiocida no processo de produção de etanol de diversas fontes

Abstract

(BR102016015220)

utilização de metabólitos secundários de pseudomonas aeruginosa como microbiocida para controle de contaminantes

bacterianos no processo de fermentação alcoólica de fontes amiláceas e / ou outros açúcares fermentescíveis de cana-de-

açúcar, milho, sorgo, trigo, cevada, batata, mandioca, arroz, malte, uvas, sucos e de frutas diversas, podendo ainda ser

utilizadas fontes lignocelulósicas, tais como folhas, madeiras, bagaços, farelos, capim, cascas, sementes, após tratamento

químico e/ou enzimático, para obtenção de etanol combustível de 1a e 2a gerações. a utilização de metabólitos

secundários de pseudomonas aeruginosa como microbiocida para controle de contaminantes bacterianos no processo de

fermentação alcoólica, ora proposta, aplica-se também a processos de fermentação para produção de etanol destinado ao

consumo humano, tais como álcool de cereais e de milho, além de bebidas fermentadas e/ou destiladas como cerveja,

vinho e cachaça.

Inventors

ADMILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
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ANDRÉ RIEDI BARAZETTI

ANE STÉFANO SIMIONATO

GALDINO ANDRADE FILHO

GLENDA CAVALARI SIMÕES

IGOR MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

JANAINA EMILIANO

MIGUEL OCTAVIO PÉREZ NAVARRO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 33/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022994

BR102014022994

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2017-12-19

Earliest priority date

2014-09-17

Title

(BR102014022994)

Motorização de cadeiras de rodas por motores de indução trifásicos com controle vetorial e comando por joystick e

sopro/sucção

Abstract

(BR102014022994)

motorização de cadeiras de rodas por motores de indução trifásicos com controle vetorial e comando por joystick e

sopro/sucção. campo da invenção: saúde, mecânica, eletrônica a presente invenção é caracterizada pelo fato das

cadeiras de rodas serem acionadas por motores de indução de alto rendimento. proporcionando a deficientes físicos um

meio de locomoção por cadeiras de rodas controlada tanto por joystick, quanto por uma interface de sopro e sucção

abrangendo assim pacientes tetraplégicos e oferecendo assim a eles um menor esforço físico.

Inventors

ANTÔNIO P LEÔNCIO JUNIOR

MÁRCIO ROBERTO COVACIC

NEWTON DA SILVA

RUBERLEI GAINO

WILLIAN RICARDO BISPO MURBAK NUNES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 34/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022512

BR102014022512

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2017-09-26

Earliest priority date

2014-09-11

Title

(BR102014022512)

Processo de produção de superfícies não têxteis a partir de retraços têxteis de poliamida 6.6 com ou sem elastano

Abstract

(BR102014022512)

processo de produção de superfícies não têxteis a partir de retraços têxteis de poliamida 6.6 com ou sem elastano. campo

de aplicação: construção civil, utilidades domésticas, indústrias automobilísticas e moda. a presente invenção refere-se ao

processo de fusão de resíduos têxteis da indústria de vestuário compostos por poliamida e elastano de forma a criar uma

nova superfície não têxtil a partir destes. o processo desenvolvido se baseia na completa fusão do resíduo do material

têxtil transformando-o em um novo material de aspecto plastificado. dessa forma criou-se uma nova matéria prima a partir

de resíduos têxteis de origem sintética com aplicação nas áreas de construção civil, arquitetura, design de interiores,

design de produto (móveis, luminárias, utilitários para escritório, mesa, cozinha, produtos de moda) dentre outras.

Inventors

CLÁUDIO PEREIRA DE SAMPAIO

MARCELA ALMEIDA BRASIL

SUZANA BARRETO MARTINS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 35/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022505

BR102014022505

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2018-02-06

Earliest priority date

2014-09-11

Title

(BR102014022505)

Desenvolvimento de um sabonete íntimo liquido com propriedade antisséptica contendo mel produzido pelas abelhas

indígenas sem ferrão

Abstract
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(BR102014022505)

desenvolvimento de um sabonete íntimo liquido com propriedade antisséptica contendo mel produzido pelas abelhas

indígenas sem ferrão. a presente invenção compreende a utilização de uma formulação com ação antimicrobiana, através

do uso de méis de abelhas indígenas sem ferrão (scaptotrigona bipunctata lepeletier e scaptotrigona postica

latreille).visando isso e sabendo da potente atividade antibacteriana e antifúngica dos méis produzidos por estas abelhas,

foi elaborado um sabonete íntimo líquido com propriedade antisséptica contendo mel produzido pelas abelhas

hymenoptera:apídae, apresentando atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, levedura

candida albicans e fungos filamentosos. a presente formulação é importante no controle e prevenção de infecções de pele

e mucosas

Inventors

AUDREY ALESANDRA STINGHEN GARCIA LONNI

BRIANI GISELE BIGOTTO

EDSON APARECIDO PRONI

ERICK KENJI NISHIO

GERSON NAKAZATO

KARLA CAROLINA PAIVA BOCATE

LUCIANO APARECIDO PANAGIO

LUCY MEGUMI YAMAUCHI LIONI

MARINA ANDREA BOSINI

RENATA KATSUKO TAKAYAMA KOBAYASHI

SUELI FUMIE YAMADA OGATTA

VANESSA DALA POLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 36/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008827

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-12-23

Earliest priority date

2014-04-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 37/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014021567

BR102014021567

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-30

2017-01-31

Earliest priority date

2014-08-29
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Title

(BR102014021567)

fotobiorreator tubular e vertical em polietileno de baixa densidade para cultivo de microalgas

Abstract

(BR102014021567)

fotobiorreator tubular e vertical em polietileno de baixa densidade (pebd) para cultivo de microalgas campo de aplicação:

agropecuária, saúde, alimentos e produção de energia a presente invenção visa oferecer uma opção de fotobiorreator

destinado para o cultivo de microalgas em sistema fechado, reduzindo assim a presença de contaminantes, de fácil

instalação, economicamente viável porque é de baixo custo, buscando a produção de biomassa de microalga, bem como

a extração de substâncias de interesse biotecnológico.

Inventors

CARMEM LUISA BARBOSA GUEDES

DIVA DE SOUZA ANDRADE

HELDER SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTE AGRONOMICO DO PARANA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 38/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013015911

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-05-13

Earliest priority date

2013-06-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 39/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014018375

BR102014018375

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2018-01-02

Earliest priority date

2014-07-25

Title

(BR102014018375)

Cadeira de rodas movida por sopro e sucção

Abstract

(BR102014018375)

cadeira de rodas movida por sopro e sucção campo de aplicação: saúde humana, para tetraplégicos com a r~dução de

dependência para deslocamentos. a presente invenção consiste de um sistema micro controlado que permite a
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movimentação de uma cadeira de rodas através de sopros e sucções realizadas através de um bocal, visando uma melhor

qualidade de vida para pacientes.trata-se de um dispositivo que funciona através de interface com o usuário e controle dos

motores, e poderá ser instalado em qualquer cadeira de rodas movida por motores elétricos. para dirigir a cadeira o

usuário usará apenas comandos de sopros e/ou sucções em um bocal plástico acoplado a um suporte próximo à boca.

Inventors

EDNO GENTILHO JUNIOR

MÁRCIO ROBERTO COVACIC

RUBERLEI GAINO

SILVIA GALVÃO DE SOUZA CERVANTES

WALTER GERMANOVIX

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 40/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014018368

BR102014018368

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2016-05-17

Earliest priority date

2014-07-25

Title

(BR102014018368)

estimulador de caminhada para reabilitação de pacientes paraplégicos

Abstract

(BR102014018368)

estimulador de caminhada para reabibilitação de pacientes paraplégicos. campo de aplicação: reabilitação de pacientes

paraplégicos. a presente invenção propõe suspender uma pessoa sobre uma esteira, simular uma caminhada e ao mesmo

tempo fazer eletroestimulação nos membros inferiores para por o paciente em marcha. a diferença está na

eletroestimulação dos músculos do paciente, a ser realizadas por um neuroestimulador.

Inventors

BIAZETO ANDRESON ROSS

COVACIC MÁRCIO ROBERTO

GAINO RUBERLEI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 41/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014017392

BR102014017392

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2017-09-05

Earliest priority date

2014-07-15

Title

(BR102014017392)

Processo de síntese de polímero híbrido quimicamente impresso e sua aplicação como adsorvente de colesterol em

matriz alimentícia

Inventors

TARLEY CESAR RICARDO TEIXEIRA

CLAUSEN DÉBORA NOBILE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 42/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014013042

BR102014013042

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2016-07-12

Earliest priority date

2014-05-29

Title

(BR102014013042)

Sistema e método de orientação a objetos para sistema computacional

Abstract

(BR102014013042)

sistema e método de orientação a objetos para sistema computacional. campo de aplicação: ferramenta de apoio ao

ensino. a presente invenção refere-se a um sistema e método aplicado nos cursos de computação (tecnologia em análise

e desenvolvimento de sistema, ciência da computação, sistema de informação, técnico em informática para internet e

áreas afins), o método se trata de uma nova ferramenta de apoio ao ensino aprendizagem do paradigma da orientação a

objetos.

Inventors

OLIVEIRA EDER DIEGO DE

BARROS RODOLFO MIRANDA DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 43/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013014877

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-05-13

Earliest priority date

2013-06-14

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Family 44/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0117522

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-24

Earliest priority date

2001-03-14

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 45/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1015808

Publication kind codes

A1

Publication dates

2012-10-16

Earliest priority date

2010-12-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 46/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU8303523

BRMU8303523

Publication kind codes

U2

U1

Publication dates

2012-06-26

2014-04-22

Earliest priority date

2003-05-28
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 47/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1101880

BRPI1101880

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2011-12-20

2013-03-26

Earliest priority date

2011-02-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

TECHNOLOGY FOODS CONSULTORIA EM ALIMENTOS

Family 48/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013022177

BR102013022177

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-11-17

2016-05-24

Earliest priority date

2013-08-30

Title

(BR102013022177)

Atividade antimicrobiana e composição sinérgica de méis de abelhas indígenas sem ferrão (meliponíneos)

Abstract

(BR102013022177)

atividade antimicrobiana e composição sinérgica de méis de abelhas indígenas sem ferrão (meuponineos). a presente

invenção trata-se de uma composição contendo uma mistura de méis obtidos de duas abelhas indígenas sem ferrão

(scaptotrigona bipunctata lepeletier e scaptotngona postica latreilie) com efeito antimicrobiano. os méis foram obtidos

através da coleta em ninhos pertencentes ao meliponário da universidade estadual de londrina (cadastro técnico federal

n0 2009394), e também na unidade de conservação rppn fazenda monte sinai (portaria iap/gp -162/07), mauá da serra-pr.

a composição apresentou maior ação antibacteriana contra algumas bactérias de interesse médico, quando comparada

com a ação dos méis separados. os méis também apresentaram efeito antifúngico (leveduras e fungos filamentosos). a

invenção é importante para o controle microbiano podendo ser utilizada nas áreas da saúde humana e veterinária,

preferencialmente nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos, e antimicrobianos naturais para o controle e

prevenção de infecções em humanos e outros animais.

Inventors

ANDREI CÉSAR CORNÉLIO

PRONI EDSON APARECIDO
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NAKAZATO GERSON

PANAGIO LUCIANO APARECIDO

LIONI LUCY MEGUMI YAMAUCHI

FACCIONE MILTON

KOBAYASHI RENATA KATSUKO TAKAYAMA

OGATTA SUELI FUMIE YAMADA

FARIA TEREZINHA DE JESUS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images

Family 49/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014030250
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BR102014030250

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2016-06-07

Earliest priority date

2014-12-03

Title

(BR102014030250)

Prótese de disco intervertebral cervical

Abstract

(BR102014030250)

resumo prótese de disco intervertebral cervical campo de aplicação: saúde animal a presente invenção é fundamentada

no desenvolvimento de uma prótese de disco intervertebral cervical que visa tratar cães que apresentam a afecção

espondilomielopatia cervical (síndrome de wobbler) disco associada. a prótese foi idealizada com o principal objetivo de

manter mobilidade intervertebral enquanto proporciona distração vertebral. a principal vantagem da invenção é a criação

de duas placas (abas) que repousam sobre os corpos vertebrais cranial e caudal, e recebem parafusos bloqueados.

Inventors

MACEDO ANA PAULA

SHIMANO ANTÔNIO CARLOS

SAMPAIO CLAUDIO PEREIRA DE

ARIAS MÔNICA VICKY BAHR

MARINHO PAULO VINICIUS TERTULIANO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 50/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014024439

BR102014024439

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-01

2017-10-10

Earliest priority date

2014-09-30

Title

(BR102014024439)

Carroceria de caminhão para o bem estar animal e qualidade da carne

Abstract

(BR102014024439)

carroceria de caminhão para o bem estar animal e a qualidade da carne. carroceria destinada ao transporte de animais

vivos capaz de melhorar o bem-estar por meio da instalação de flaps e nebulizadores, que efetivamente reduzem a

temperatura e aumentam o conforto experimentado pelos animais. refere-se a presente invenção a um processo de

criação ou adaptação e/ou modificação de carrocerias que aumentam a ventilação e circulação de ar, vaporiza água

durante o transporte e reduzem a temperatura do ambiente onde estão os animais, aumentando o bem-estar, e processos

que envolvem a melhoria do bem estar animal. mais especificamente, o novo produto compreende uma carroceria que é

capaz de obter o ar em movimento para ventilar os animas e refrescá-los pela própria ventilação e por nebulização, o que

aumenta o bem-estar e índices de produtividade, o produto reduz morte por transporte, incidência de carnes pse em

frangos e perdas diretas e indiretas pela indústria. o processo envolve ainda um banho na saída da granja e um período

de descanso no abatedouro em galpão sombreado, ventilado, com a aplicação de nebulização. tal como pode ser

observado, a carroceria pode sair pronta da indústria automotiva ou ser adaptada por terceiros por procedimentos

posteriores.

Inventors

ADRIANA LOURENÇO SOARES

ALESSANDRO ROSSA

MASSAMI SHIMOKOMAKI

RAFAEL SANCHES SPURIO

VIVALDO SILVEIRA JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 51/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012018218

Publication kind codes

A1

Publication dates
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2013-01-08

Earliest priority date

2012-07-23

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 52/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016003373

BR102016003373

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-01

2017-08-22

Earliest priority date

2016-02-16

Title

(BR102016003373)

Composição contendo nanopartïculas de prata biológica e um pigmento produzido por chromobacterium violaceum com

atividade antibacteriana

Inventors

NAKAZATO GERSON

KOBAYASHI RENATA KATSUKO TAKAYAMA

CABALLERO NELSON EDUARDO DURAN

BROCCHI MARCELO

CARDOZO VIVIANE FERREIRA

SARMIENTO JUAN JOSUE PUNO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Family 53/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015004549

BR102015004549

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-13

2016-09-06

Earliest priority date

2015-03-02

Title

(BR102015004549)

Sistema microencapsulado contendo rutina para terapeutica analgesica

Abstract
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(BR102015004549)

sistema microencapsulado contendo rutina para terapêutica analgésica campo de aplicação: saúde humana, indústria

farmacêutica. a presente invenção consiste em rutina microencapsulada para liberação modificada do fármaco, um

produto com grandes perspectivas de uso na terapêutica frente a inúmeras patologias. este novo produto é obtido por um

processo de baixo custo e sem utilização de solventes orgânicos, por meio da microencapsulação da rutina. é descrita o

preparo das microcápsulas contendo rutina e apresentados os resultados das análises desta nova formulação no que diz

respeito à morfologia, distribuição do tamanho de partícula e perfil de dissolução das microcápsulas em condições que

simulam o ph estomacal e intestinal.

Inventors

MEDEIROS DANIELA CRISTINA DE

BARACAT MARCELA MARIA

FREITAS OSVALDO DE

CASAGRANDE RUBIA

MIZOKAMI SANDRA

GEORGETTI SANDRA REGINA

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 54/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032375

Publication kind codes

A1

Publication dates

2016-01-19

Earliest priority date

2014-12-17

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 55/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032991

BR102014032991

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-08-09

Earliest priority date

2014-12-30

Title

(BR102014032991)

Processo de obtenção e recuperação de vlps recombinantes obtidas do papilomavírus bovino tipo 2 expressas em células

de mamíferos e o uso para composição vacinal

Abstract

(BR102014032991)

recombinantes obtidas do papilomavírus bovino tipo 2 expressas em células de mamíferos e o uso para composição

vacinal. a presente invenção refere-se ao processo de obtenção e recuperação de partículas semelhantes ao vírus (virus-

like particles - vlps) recombinantes obtidas do papilomavírus bovino tipo 2 (2bovine papillomavirus type 2 - bpv2)

produzidas em células de mamíferos inoculadas com vírus vaccinia recombinante . a tecnologia também trata da produção

de imunógenos baseados nas vlps recombinantes e a utilização dessas partículas para a produção de vacina profilática

contra a papilomatose em bovinos e a hematúria enzoótica bovina. por fim, a invenção compreende o uso das vlps e da

composição vacinai para a prevenção, diagnóstico e estudo da papilomatose bovina.

Inventors

ALFIERI ALICE FERNANDES

ALFIERI AMAURI ALCINDO

FONSECA FLAVIO GUIMARÃES DA

LUNARDI MICHELE

OTONEL RODRIGO ALEJANDRO ARELLANO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

Images
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Family 56/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032364

BR102014032364

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2017-01-31

Earliest priority date

2014-12-17

Title

(BR102014032364)

kit para detecção imunológica de fusarium verticillioides em milho e derivados

Abstract

(BR102014032364)

kit para detecção imunológica de fusarium verticillioides em milho e derivados. campo de aplicação: química, biologia e

agricultura a presente invenção é caracterizado por um kit para detecção imunológica, que permitirá a detecção da

contaminação de milho e produtos derivados pelo fungo micotoxigênico fusarium verticil/ioides. a invenção permite a
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análise simultânea de dezenas de amostras em menos de 24 horas e além de quantificar a contaminação o método

apresenta uma alta correlação positiva com a produção de fumonisina, a principal micotoxina produzida pelo f.

verticillioides.

Inventors

ALINE MYUKI OMORI

ELISA YOKO HIROOKA

ELISABETE YURIE SATAQUE ONO

JAQUELINE GOZZI BORDINI

MARIO AUGUSTO ONO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 57/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032345

BR102014032345

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-07-05

Earliest priority date

2014-12-17

Title

(BR102014032345)

Formulação tópica contendo hesperidina metil chalcona para redução dos danos cutâneos induzidos pela radiação

ultravioleta b

Abstract

(BR102014032345)

formulação tópica contendo hesperidina metil chalcona para redução dos danos cutâneos induzidos pela radiação

ultravioleta 8. campo de aplicação: farmacotecnia e farmacologia a presente invenção refere-se a uma formulação,

constituída de emulsão para aplicação na pele, de forma tópica, contendo preferencialmente a hesperidina metil chalcona

como princípio ativo que proporciona melhora significativa dos danos cutâneos causados pela radiação ultravioleta b,

dessa forma é uma nova abordagem para prevenir e/ou tratar o fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese decorrentes da

inflamação e estresse oxidative induzidos pela radiação ultravioleta

Inventors

PINHO-RIBEIRO FELIPE ALMEIDA

BARACAT MARCELA MARIA

MARTINEZ RENATA MICHELE

CASAGRANDE RUBIA

GEOGETTI SANDRA REGINA

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 58/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032319

BR102014032319

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-08-02

Earliest priority date

2014-12-18

Title

(BR102014032319)

Composição com atividade antimicrobiana contendo nanopartículas de prata e óleo essencial de orégano

Abstract

(BR102014032319)

composição com atividade antimicrobiana contendo nanopartículas de prata e óleo essencial de orégano. campo de

aplicação: saúde humana e veterinária; principalmente nas indústrias farmacêuticas, incorporada em curativos, pomadas,

produtos odontológicos e outros, bem como na indústria de alimentos e embalagens, para aumentar tempo de prateleira

dos alimentos e evitar infecções de origem alimentar. inibidor do crescimento de bactérias importantes na contaminação

de alimentos e nas infecções hospitalares. a presente invenção compreende a utilização de uma composição com

atividade antibacteriana através de um efeito aditivo ou sinérgico entre uma mistura de óleo essencial de orégano e

nanopartículas de prata obtidas através do fungo fusariumoxysporum. a terapia combinada além de evitar a seleção de

bactérias resistentes, diminui a dose dos compostos, reduzindo assim os custos e efeitos adversos.

Inventors

LONNI AUDREY ALESANDRA STINGHEN GARCIA

NAKAZATO GERSON

CAMARGO LARISSA CIAPPINA DE

CABALLERO NELSON EDUARDO DURAN

KOBAYASHI RENATA KATSUKO TAKAYAMA

SCANDORIEIRO SARA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 59/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014032344

BR102014032344

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-07-05

Earliest priority date

2014-12-17

Title

(BR102014032344)

Formulação tópica contendo naringenina para redução dos danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela radiação

ultravioleta b

Abstract

(BR102014032344)

formulação tópica contendo naringenina para redução dos danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela radiação

ultravioleta b. campo de aplicação: farmacotecnia e farmacologia a presente invenção refere-se a uma formulação

constituída de emulsão para aplicação na pele contendo, preferencialmente a naringenina como princípio ativo que

proporciona melhora significativa dos danos causados pela irradiação ultravioleta b, dessa forma é uma abordagem

promissora para prevenir e/ou tratar o fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese decorrentes da inflamação e estresse

oxidative induzidos pela radiação ultravioleta.

Inventors

CAVIGLIONE CARLA VENTURELLI

PINHO-RIBEIRO FELIPE ALMEIDA

BARACAT MARCELA MARIA

MARTINEZ RENATA MICHELE

CASAGRANDE RUBIA

GEORGETTI SANDRA REGINA

STEFFEN VINICIUS

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 60/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014017174

BR102014017174

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2016-04-12

Earliest priority date

2014-07-17

Title

(BR102014017174)

processo para produção de meio de cultura indutor da biossíntese de biomoléculas por bactérias do genero azospirillum e

método para preparação do meio

Abstract

(BR102014017174)

processo para produção de meio de cultura indutor da biossíntese de biomoléculas por bactérias do gênero azospirillum e

método para preparação do meio. a produção de exopolissacarideo e polihidroxibutirato durante o crescimento bacteriano

e in?uenciada por fatores como: a composição do meio de cultura, concentração dos nutrientes presentes no meio e as

condições de cultivo. a presente invenção descreve o desenvolvimento de uma formulação de meio de cultura que

proporcione a produção desses metabolitos por bpcvs, que levará ao desenvolvimento de inoculantes com elevada

eficiência agronõmica, pela melhoria da sobrevivência da bactéria no produto ou apos sua aplicação em condições de

campo.

Inventors

OLIVEIRA ANDRÉ LUIZ MARTINEZ

MILANI KARINA MARIA LIMA

SILVA MAYARA BARBOSA

SANTOS ODAIR JOSÉ ANDRADE PAIS DOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 61/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014017173

BR102014017173

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2016-04-12

Earliest priority date

2014-07-11

Title

(BR102014017173)

processo de produção, obtenção e purificação de metabólito secundário microbiano da família das indolinonas produzido

por uma cepa selvagem de pseudomonas aeruginosa

Abstract

(BR102014017173)

processo de produção, obtenção e purificação de metabólito secundário microbiano da família das indolinonas produzido

por uma cepa selvagem de pseudomonas aeruginosa a presente invenção descreve um processo de produção, extração e

purificação de um metabolito secundário identificado como 2-carboxi-2- heptano-indolin-3-ona, produzido no metabolismo

de uma cepa selvagem de pseudomonas aeruginosa cepa lv. o bioativo 2-carboxi-2-heptano-indolin-3-ona, apresenta

provável ineditismo, uma vez que não foi encontrado na literatura esta proposição de molécula de origem natural. além do

possível ineditismo, a 2-carboxi-2-heptano-indolin-3-ona, está incluída uma classe de moléculas com grande potenciai de

uso no tratamento de câncer.

Inventors

OLIVEIRA ADMILTON GONÇALVES DE JUNIOR

ANDRADE GALDINO FILHO PROF DR

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images

Family 62/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1015654

BRPI1015654

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-09

2016-03-08

Earliest priority date

2010-12-22
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 63/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022489

BR102014022489

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2016-04-05

Earliest priority date

2014-09-11

Title

(BR102014022489)

composto natural da família das indolinonas modulador da expressão de genes relacionados ao processo de

carginogênese

Abstract

(BR102014022489)

composto natural da família das indolinonas modular da expressão de genes relacionados ao processo de carginogênese.

amplamente conhecidos por apresentarem diversas propriedades farmacológicas, os compostos derivados de indolinona,

encontrados em meios naturais distintos, são de grande interesse para a pesquisa médica. a presente invenção trata-se

do uso de 2-carboxi-2-heptano-indolin-3-ona, produto natural produzido por pseudomonas aeruginosa cepa lv, como

potencial terapia antícancer. foi observado que os efeitos citotóxicos e antiproliferativo da indolin-3-ona sobre a linhagem

celular hepg2 foram dose-tempo-dependentes, se intensificando de acordo com a variável em questão. foi possivel

observar também, que a 2-carboxi-2-heptano-indolin-3-ona modulou a expressão de genes chaves envolvidos no

processo de carcinogénese (met, c-myc, cdkn2a, cdk4, ccndi, ccna2, e2fi, birc5, bax, bcl-xl e tp53), reprimindo a

expressão gênica, principalmente de proto-oncogenes, e também se intensificando de forma dose-tempo-dependente.

Inventors

OLIVEIRA ADMILTON GONÇALVES DE JUNIOR

SIMIONATO ANE STEFANO

NOVELLO CLÁUDIO ROBERTO

MELLO JOÃO CARLOS PALAZZO DE

OLIVEIRA MARCELO TEMPESTA DE

NAVARRO MIGUEL OCTAVIO PÉREZ

ANDRADE GALDINO FILHO PROF DR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Publication numbers

BR102014022265

BR102014022265

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2014-10-14

2016-04-05

Earliest priority date

2014-09-09

Title

(BR102014022265)

microdispositivo para extração sortiva

Abstract

(BR102014022265)

microdíspositivo para extração sortiva . campo de aplicação: análise vestigial ( traços e ultra- traços).a presente invenção

refere-se a um dispositivo miniaturizado para extração sortiva de compostos de interesse da amostra, denominada aqui de

micro barra para extração sortiva (msbse). a complexidade na composição das matrizes de amostras ambientais,

alimenticias e biológicas, exige o uso de técnicas/dispositivos que permitam: limpeza (clean-up) conduzindo a redução de

interferentes; e/ou extração e/ou pré-concentração dos compostos de interesse, visando viabilizar ou facilitar a detecção e

quantificação de analitos nessas matrizes.

Inventors

ESGOTE JOÃO DINIZ JUNIOR

MARQUES LETÍCIA APARECIDA

ALMEIDA MARIANA BORTHOLAZZI

NIXDORF SUZANA LUCY

MADEIRA TIAGO BERVELIERI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 65/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014020701

BR102014020701

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-23

2016-03-15

Earliest priority date

2014-08-22

Title

(BR102014020701)

formulação tópica contendo rutina microencapsulada para redução dos danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela

irradiação uvb

Abstract

(BR102014020701)

formulação tópica contendo rutina microencapsulada para redução dos danos cutâneos foto-oxidativos induzidos pela

irradiação uvb. campo de aplicapão: saúde. a presente invenção refere-se à formulação tópica contendo rutina

microencapsulada que proporciona melhora dos danos cutâneos foto-oxidativos quando comparada com a rutina não

microencapsulada, como nova perspectiva para o tratamento do fotoenvelhecimento. este novo produto é obtido por um

processo de baixo custo e sem utilização de solventes orgânicos, por meio da incorporação da rutina microencapsulada
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em creme não iônico.

Inventors

MEDEIROS DANIELA CRISTINA DE

BARACAT MARCELA MARIA

MARTINEZ RENATA MICHELE

CASAGRANDE RUBIA

MIZOKAMI SANDRA

GEORGETTI SANDRA REGINA

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 66/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013023645

BR102013023645

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-07-29

2016-03-15

Earliest priority date

2013-09-16

Title

(BR102013023645)

régua codificada para padronização de imagens

Abstract

(BR102013023645)

régua codificada para padronização de imagens. a presente invenção atua como uma ferramenta para normalização de

cores com propriedades para identificação com unidade e limites de medida ajustáveis, como uma régua. também é

possível acrescentar informações diversas no formato qrcode embarcado no corpo da ferramenta.

Inventors

FELINTO ALAN SALVANY

BARBON SYLVIO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 67/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102014021569

BR102014021569

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-30

2016-03-22

Earliest priority date

2014-08-29

Title

(BR102014021569)

Composição contendo nanopartículas de prata e um antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua utilização

Abstract

(BR102014021569)

composição contendo nanopartículas de prata e um antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua utilização. campo de

aplicacão: áreas da saúde humana e veterinária, preferencialmente nas indústrias farmacêuticas, controle de infecções

humanas e de outros animais, embalagens, produtos veterinários e curativos. a presente invenção trata-se de uma

composição contendo um antibiótico obtido de cravo-da-índia, 4-alii-2-metoxifenol, e nanoparticulas de prata (prata

biológica obtida através da transformação da prata pelas enzimas do fusarium oxysporum), com atividade antimicrobiana

como alternativa para a antibioticoterapia, resultando em ação sinérgica contra bactérias e aditiva contra fungos, de

interesse médico. a combinação destes compostos apresentou um efeito antimicrobiano potencializado, reduzindo a dose

dos compostos, assim como os custos e seus efeitos adversos.

Inventors

MOREY ALEXANDRE TADACHI

NISHIO ERICK KENJI

NAKAZATO GERSON

BODNAR GIOVANA CAROLINA

LIONI LUCY MEGUMI YAMAUCHI

CABALLERO NELSON EDUARDO DURAN

GASPARI PRISCYLA DANIELY MARCATO

KOBAYASHI RENATA KATSUKO TAKAYAMA

BIASI RENATA PERUGINI

OGATTA SUELI FUMIE YAMADA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 68/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013027049
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BR102013027049

BR102013027049

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2014-01-21

2016-03-22

2018-05-29

Earliest priority date

2013-10-21

Title

(BR102013027049)

Modelo dark house para produção de frangos de corte

Abstract

(BR102013027049)

modelo dark house para produção de frangos de corte a presente invenção descreve um modelo dark house ou casa

(galpão) escura, para produção de frangos de corte, através de um isolamento entre as aves e o ambiente externo, com o

objetivo de disponibilizar melhores condições para as aves ganharem maiores índices de produção. as aves criadas no

sdh - sistema dark house - mostram melhora no desempenho caracterizado como: aumenta o ganho de peso médio diário

(gmd) em até 11,4%, melhora na conversão alimentar (ca) em até 3,8% e maior peso médio final (pmf) superior a 11,4%.

no ambiente interno do galpão, não se permite a entrada de luz e ao mesmo tempo fornece um maior controle das

condições internas no aviário (temperatura, umidade relativa do ar, renovação do ar interno).

Inventors

ADRIANA LOURENÇO SOARES

ALEXANDRE OBA

FABIO AUGUSTO GARCIA CORÓ

MASSAMI SHIMOKOMAKI

RAFAEL HUMBERTO DE CARVALHO

RAFAEL SANCHES SPURIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 69/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014017389

BR102014017389

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2016-02-16

Earliest priority date

2014-07-15

Title

(BR102014017389)

processo de produção e inoculação de fungos micorrízicos arbusculares

Abstract

(BR102014017389)

processo de produção e inoculação de fungos micorrízicos arbusculares . campo de aplicação: agricultura a presente

invenção trata do estabelecimento de um processo de multiplicação de fungos micorrizicos arbusculares (fma) associado a

raízes de cenoura transformadas in vitro. este processo inovador permite a redução do tempo e o aumento da
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multiplicação de propâgulos por indução da diferenciação celular, assim como a introdução de um substrato inerte de

argila expandida ou vermiculita que funciona como veículo do inoculante otimizando o processo de inoculação para o

cultivo intensivo agrícola de todas as plantas cultiváveis. além destes benefícios, a inoculação com fungos micorrízicos

arbusculares permite a total ou parcial substituição do fósforo da adubação com comprovada eficiência agronômica.

Inventors

OLIVEIRA ADMILTON GONÇALVES DE JUNIOR

ANDRADE GALDINO FILHO

CELY MARTHA VIVIANA TORRES

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 70/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032146

BR102013032146

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2016-02-02

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032146)

processo para obtenção de isolado de colágeno de subprodutos de animais de frigorifico

Abstract

(BR102013032146)

processo para obtenção de isolado de colágeno de subprodutos de animais de frigorífico. a presente invenção descreve

as melhores condições para extração e hidrólise de colágeno de túnica albugínea de testículos de animais imunocastrados

para obtenção de isolado de colágeno e caracteriza as propriedades químicas e funcionais do produto proteico. o

colágeno pode ser utilizado em diversas aplicações tanto na área de alimentos, cosméticos, farmacêutica e de

embalagens biológicas. isto se deve ao fato do colágeno possuir propriedades emulsionantes, formação de gel e espuma,

capacidade estabilizante e clarificante, capacidade para formar embalagens biodegradáveis e para microencapsulação de

substâncias.

Inventors

IDA ELZA IOUKO

SIMOES GISLAINE SILVEIRA

SHIMOKOMAKI MASSAMI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 71/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106913

BRPI1106913

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-04

2016-01-19

Earliest priority date

2011-11-29

Title

(BR201106913)

dispositivo filtrante para retenção de gás amônia

Abstract

(BR201106913)

dispositivo filtrante para retenção de gás amônia. a presente invenção refere-se a um dispositivo filtrante capaz de reter

amônia gasosa emara contaminado. o dispositivo filtrante é feito de um compósito que adsorve a amônia rapidamente

sobre sua superfície. o dispositivo da presente invenção pode ser empregado para sistema de tratamento de ar como

controle de emissões de gases tóxicos, emissão de odores e prevenindo processos de corrosão. após o uso, os flitros
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podem ser lavados com solução ácida tornando-se reutilizáveis e, portanto, tendo um custo mais baixo.

Inventors

ALFAYA ANTONIO ALBERTO DA SILVA

GIAROLA DANILO ANTONIO

SOLCI MARIA CRISTINA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 72/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032157

BR102013032157

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-18

2015-12-08

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032157)

processo de produção de material sólido rígido a partir de poliamida; elastano e glicerina

Abstract

(BR102013032157)

processo de produção de material sólido rígido a partir de poliamida; elastano e glicerina. a presente invenção refere-se ao

processamento de resíduos têxteis da indústria do vestuário compreendendo poliam ida, elastano e glicerina para obter

produto sólido rígido, diferenciado a partir desta transformação. o processo desenvolvido se baseia na completa

dissolução do resíduo de material têxtil e a formação de um material com aspecto plastificado, pela ação da glicerina do

resíduo da produção de biodiesel, comumente denominada "glicerina loira". esse processo permitiu a criação de uma nova

matéria prima a partir de resíduos têxteis de origem sintética, para aplicação na construção civil, arquitetura, design de

interiores, design de produto (móveis, luminárias, utilitários para escritório, mesa, cozinha, produtos de moda) dentre

outras.

Inventors

GUEDES CARMEN LUISA BARBOSA

SAMPAIO CLAUDIO PEREIRA DE

BAUMI JONATHAN

MARTINS SUZANA BARRETO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 73/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032153

BR102013032153

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-12-08

Earliest priority date

2013-12-13

Title
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(BR102013032153)

processo de produção de material sólido em pó a partir de poliamida; elastano e glicerina

Abstract

(BR102013032153)

processo de produção de material sólido em pó a partir de poliamida; elastano e glicerina. a presente invenção refere-se

ao processamento de resíduos têxteis da indústna de vestuário, compreendendo poliamida, elastano e glicerina para obter

produto sólido em pó. diferenciado a partir desta transformação. o processo desenvolvido se baseia na completa

dissolução do resíduo de material têxtil, e a formação de um material com aspecto plastificado, pela ação da glicerina do

resíduo da produção de biodiesel, comumente denominada "glicerina loira'. esse processo permitiu a criação de uma nova

matéria prima a partir de resíduos têxteis de origem sintética, para aplicação na construção civil, arquitetura, design de

interiores, design de produto (móveis, luminárias, utilitários para escritório, mesa, cozinha, produtos de moda) dentre

outras.

Inventors

GUEDES CARMEN LUISA BARBOSA

SAMPAIO CLAUDIO PEREIA DE

BAUMI JONATHAN

MARTINS SUZANA BARRETO

Latest standardized assignees - inventors removed
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BR102013032159

Publication kind codes

A1

A2
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2015-12-08

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032159)

processo de produção de material sólido flexível a partir de poliamida; elastano e glicerina com adição de amido

Abstract

(BR102013032159)

processo de produção de material sólido flexível a partir de poliamida; elastano e glicerina com adição de amido. a

presente invenção refere-se ao processamento de resíduos têxteis da indústria do vestuário compreendendo poliamida,

elastano e glicerina para obter produto sólido flexível, diferenciado a partir desta transformação. o processo desenvolvido

se fundamenta na compteta dissolução do resíduo de material têxtil, e a formação de um material com aspecto

plastificado, pela ação da glicerina do resíduo da produção de biodiesel, comumente denominada "glicerina loira". esse

processo permitiu a criação de uma nova matéria prima a partir de resíduos têxteis de origem sintética, para aplicação na

construção civil, arquitetura, design de interiores, design de produto (móveis, luminárias, utilitários para escritório, mesa,

cozinha, produtos de moda) dentre outras.

Inventors

GUEDES CARMEN LUISA BARBOSA

SAMPAIO CLAUDIO PEREIRA DE

BAUMI JONATHAN

MARTINS SUZANA BARRETO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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A1
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Publication dates
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2015-10-13

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032164)

processo para obtenção de suco probiótico líquido e desidratado extraído a partir de grãos de juçara

Abstract

(BR102013032164)

processo para obtenção de suco probiótico líquido e desidratado extraído a partir do grão de juçara. o hábito de consumo

de sucos de frutas processadas tem aumentado no brasil e no mundo devido à falta de tempo dos consumidores em

preparar o suco das frutas in natura, pela praticidade oferecida pelos produtos e pela substituição do consumo de bebidas

carbonatadas que contém um menor valor nutritivo. considerando as tendências atuais por alimentos saudáveis e de fácil

preparo, a desidratação de sucos de frutas para utilização em bebidas instantâneas desponta como uma interessante

alternativa. algumas frutas, por exemplo, contêm quantidades apreciáveis de compostos fenólicos como as antocianinas

que, por apresentarem atividade antioxidante, podem combater a oxidação celular prevenindo diversas patologias. além

destes, os alimentos contendo micro-organismos probióticos são capazes de trazer benefícios ao hospedeiro pelo balanço

da microbiota gastrointestinal. entretanto a maioria dos produtos problóticos encontrados no mercado são matrizes

lácteas, tomando restrito o consumo por pessoas alérgicas ou intolerantes a este alimento, o que faz das fontes de origem

vegetal, como as frutas, uma excelente opção para diversificação. diante disso, a presente invençâo descreve um

processo, a partir de suco extraído das frutas da juçara, de obtenção de suco probiático por apresentarem uma

composição química rica em compostos bioativos e elevada capacidade antioxidante.

Inventors

GUERGOLETTO KARLA BIGUETTI

GARCIA SANDRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 76/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032152

BR102013032152

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-10-13

Earliest priority date

2013-12-13

Title

(BR102013032152)

sistema microencapsulado contendo d-frutose-1,6-difosfato para melhora da eficácia analgésica e anti-inflamatória do

fármaco

Abstract

(BR102013032152)

sistema microencapsulado contendo d-frutose-1,6-difosfato para melhora da eficácia analgésica e anti-flamatória do

fármaco. a presente invenção consiste em f1 ,6bp microencapsulada para liberação modificada do fármaco, um produto

com grandes perspectivas de uso na terapêutica frente a inúmeras patologias. este novo produto e obtido por um

processo de baixo custo e sem utilização de solventes orgânicos, por meio da microencapsulação da f1 ,6bp. além disso,

©Questel - FAMPAT Page 76 2018/07/30



a f1 ,6bp é um intermediário da via glicolítica com expressiva atividade antioxidante, analgésica e anti-inflamatória, de

baixo custo e isenta de efeitos tóxicos nas doses farmacologicamente ativas.

Inventors

MEDEIROS DANIELA CRISTINA DE

VIGNOLI JOSIANE ALESSANDRA

BARACAT MARCELA MARIA

CELLIGOI MARIA ANTONIA PEDRINE COLABONE

FREITAS OSVALDO DE

CASAGRANDE RUBIA

MIZOKAMI SANDRA

GEORGETTI SANDRA REGINA

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSITY ESTADUAL DE SAO PAULO USP

Images

Family 77/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013027232

BR102013027232

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-01-21

2015-09-01

Earliest priority date

2013-10-22

Title

(BR102013027232)

Equipamento mecânico, portátil e desmontável, que mostra todas as posições aparentes do sol, ao longo de um ano e

para qualquer local da terra

Abstract

(BR102013027232)

Equipamento mecânico, portátil e desmontável, que mostra todas as posições aparentes do sol, ao longo de um ano e

para qualquer local da terra.A presente invenção refere-se a um equipamento mecânico que mostra rapidamente a

posição aparente do sol ou a sua trajetória aparente, para um observador localizado em qualquer local da superfície

terrestre e para qualquer época no período de um ano sideral.Essas posições aparentes do sol ao longo de um período de

um ano e para qualquer habitante terrestre são conforme as visões cotidianas, isto é, sempre com o ponto de vista para as

observações exclusivamente na superfície terrestre.

Inventors

NOZAWA AIRTON

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images

Family 78/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013025308

BR102013025308

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-23

2015-08-18

Earliest priority date

2013-09-27

Title

(BR102013025308)

Processo de obtenção de carbonato de cálcio através de mexilhão dourado (limnoperna fortunei) como fonte de cálcio na

alimentação de animais não ruminantes e organismos aquáticos

Abstract

(BR102013025308)

Processo de obtenção de carbonato de cálcio através de mexilhão dourado (limnoperna fortunei) como fonte de cálcio na

alimentação de animais não ruminantes e organismos aquáticos.A presente invenção trata-se de um processo de

utilização de mexilhão dourado (limnoperna fortunei) como fonte de carbonato de cálcio na alimentação de animais não
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ruminantes e organismos aquáticos.O produto vai ter como matéria prima o l.Fortunei, molusco considerado atualmente

como praga e que impacta negativamente o meio ambiente e a aquicultura brasileira.

Inventors

BARRERO NELSON MAURICIO LOPERA

BUCK ELDER LUIS

MIZUBUTI IVONE YURIKA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 79/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013017958

BR102013017958

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-30

2015-08-11

Earliest priority date

2013-07-12

Title

(BR102013017958)

Utilização benzoiltioureias como inibidores de ureases

Abstract

(BR102013017958)

Utilização de benzoiltioureias como inibidores de ureases.A presente invenção descreve a utilização de benzoiltioureias

como inibidores de ureases.Algumas benzoiltioureias apresentaram níveis de inibição da atividade de urease que variaram

de satisfatórios a excelentes, quando testadas em experimentos in vitro contendo ureia como substrato e a enzima isolada

de "jack bean".Especificamente, o potencial destas benzoiltiouréias para serem empregadas como aditivos em

formulações contendo ureia como fertilizante agrícola foi demonstrado através de experimentos de inibição da atividade de

ureases em solos cultiváveis.Ressalta-se o ineditismo da capacidade de inibição exibida por estas benzoiltioureias sobre a

atividade de ureases.Todas as benzoiltioureias sintetizadas foram obtidas em excelentes rendimentos e alto grau de

pureza após duas etapas de reação empregando materiais de partida disponíveis comercialmente a baixos custos.As

benzoiltioureias foram facilmente purificadas por recristalização, sem perda significativa de rendimento viabilizando assim

a aplicação do processo em escala industrial.

Inventors

JÚNIOR FERNANDO CÉSAR DE MACEDO

MODOLO LUZIA VALENTINA

FÁTIMA ÂNGELO DE

SOUZA LEANDRO TORRES DE

HORTA LÍVIA PEREIRA

ARAUJO DÉBORA PEREIRA

BRITO TIAGO DE OLIVEIRA

NASCIMENTO CLEBIO SOARES JUNIOR

GUIMARÃES LUCIANA

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSITY FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI

FAPEMIG FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

Family 80/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020788

BR102013020788

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-22

2015-07-14

Earliest priority date

2013-08-15

Title

(BR102013020788)

Tratamento natural do bambu com tanino

Abstract

(BR102013020788)

Tratamento natural do bambu com tanino a presente invenção descreve a utilização de um preservativo para aumento da

vida útil (durabilidade) dos colmos (varas) de bambu por meio de um tratamento natural com tanino, inibindo a ação dos

agentes agressivos (carunchos e fungos). 4

Inventors

CARBONARI GILBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 81/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013015905

BR102013015905

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-13

2015-07-14

Earliest priority date

2013-06-21

Title

(BR102013015905)

Processo de germinação de soja para obtenção de isoflavonas agliconas

Abstract

(BR102013015905)

Processo de germinação de soja para obtenção de isoflavonas agliconas.A presente invenção descreve um processo de

germinação de soja sob condições especificas de tempo, temperatura, ph, umidade relativa e luminosidade que

proporcionam ativação da enzima b-glicosidase e conversão de isoflavonas glicosiladas em agliconas.Para melhor

aproveitamento pelo corpo humano a melhor forma de isoflavona é a não ligada á molécula de glicose e é denominada de

isoflavona aglicona.Quando consumidas sob a forma aglicona, ou seja, a forma mais biodisponível, as isoflavonas são

absorvidas na metade do tempo das suas formas glicosídicas correspondentes.O processo de germinação da soja

provoca alterações na composição química, ativação de enzimas e mudanças das diferentes formas de isoflavonas.
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Inventors

IDA ELZA IOUKO

YOSHIARA LUCIANE YURI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 82/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013001783

BR102013001783

BR102013001783

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2014-07-29

2015-06-09

2018-05-15

Earliest priority date

2013-01-24

Title

(BR102013001783)

Processo de síntese de polímero orgânico e sua aplicação como adsorvente de íons níquel em meio aquoso

Abstract

(BR102013001783)

processo de síntese de polímero orgânico e sua aplicação como adsorvente de íons níquel em meio aquoso processo de

síntese de um polimero orgânico, o poli(ácido metacrilico) contendo ligações cruzadas e duplamente impresso, e sua

aplicação como adsorvente de lons níquel em meio aquoso. através da presente invençáo e dados apresentados pode se

afirmar que o polimero orgânico duplamente impresso possui uma alta capacidade adsortiva para os tons ni2. além disto,

apresenta-se altamente seletivo ao níquel em relaçio aos polimeros orgânicos sem impressão e, o ph ótimo de adsorçlo se

encontra próximo da neutralidade o que favorece o uso do mesmo para o tratamento de efluentes industriais.

Inventors

CESAR RICARDO TEIXEIRA TARLEY

FERNANDA MIDORI DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 83/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013001784

BR102013001784

BR102013001784

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2014-07-29
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2014-11-04

2018-05-22

Earliest priority date

2013-01-24

Title

(BR102013001784)

Processo de preparação de um fotocatalisador nanoestruturado, fotocatalisador nanoestruturado e seu uso

Abstract

(BR102013001784)

processo de preparação de um fotocatalisador nanoestruturado, fotocatalisador nanoestruturado e seu uso a presente

invenção descreve a preparação de uma família de fotocatalisadores nanoestruturados, de utilização permanente, que

funciona na mineralização de substâncias orgânicas dissolvidas em água com o uso da luz solar natural. o fotocatalisador

da presente invenção é utilizado no fundo de um tanque raso exposto à luz do sol, que oxidará as substâncias orgânicas

dissolvidas e irá transformá-las em gás carbônico, água e alguns sais minerais solúveis em água. o material não sofre

envenenamentos, nem perde as suas propriedades de fotodegradação com o passar do tempo. o fotocatalisador da

presente invenção não gasta energia elétrica para a irradiação, não usa lâmpadas da região visível ou da região do

ultravioleta e não se utiliza rotineiramente substâncias oxidantes associadas ao processo, as quais causam problemas

ambientais no descarte dos resíduos oxidantes de forma definitiva e aumentam os custos de processo.

Inventors

ANTONIO ALBERTO DA SILVA ALFAYA

CAMILA SUEMI INAGAKI

NAYARA MELQUIADES DE OLIVEIRA

RENÍ VENTURA DA SILVA ALFAYA

VITOR HUGO PASCHOAL

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 84/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012026426

BR102012026426

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-09-30

Earliest priority date

2012-10-16

Title

(BR102012026426)

Processo de obtenção da substância de 5,7-dihidroxi-6,4' - dimetoxiflavona e desenvolvimento de produto com potencial

citostático contra câncer de ovário humano

Abstract

(BR102012026426)

PROCESSO DE OBTENÇÃO DA SUBSTÂNCIA DE 5,7-DIHIDROXI-6,4' - DIMETOXIFLAVONA E DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTO COM POTENCIAL CITOSTÁTICO CONTRA CÂNCER DE OVÁRIO HUMANO.A presente invenção se

enquadra no setor químico-farmacêutico, referindo-se ao desenvolvimento de uma metodologia de obtenção de uma

substância química da classe dos flavonóides agliconas ativa em produto formulado contra células de câncer de ovário
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humano.A presenteinvenção mostra um processo de obtenção da substância 5,7-dihidroxi-6,4<39>-dimetoxiflavona

(princípio ativo) a partir dos tecidos da orquídea miltonia flavescens cultivada em estufa, utilizando-se de procedimentos

de extração, partição, purificação cromatográfica e recristalilzação.Esta invenção também apresenta o uso de uma

formulação contra sarcoma de ovário humano (linhagem NCI/ADR-RES) ativa como agente citostático na concentração de

GI~ 50~ = 2,1 <109>g/mL de princípio ativo.A formulação apresentou menor toxicidade contra células humanas normais

de controle (linhagem HaCat, GI~ 50~= 18,5 <109>g/mL).Outrossiim, A formulação objeto da presente invenção é

consideravelmente menos tóxica às células normais se comparada à formulação contendo o quimioterápico padrão do

experimento (doxorrubicina, GI~ 50~ = 0,028 <198>g/mL) e apresenta princípio ativo com estrutura química menos

complexa se comparada ao paclitaxel, o quimioterápico de referência no tratamento do câncer de ovário disponível no

mercado.

Inventors

POMINI ARMANDO MATEUS

PORTE LETICIA DELA

SILVA CLEUZA CONCEICAO DA

SANTIN SILVANA MARIA OLIVEIRA

FARIA TEREZINHA DE JESUS

FARIA RICARDO TADEU DE

RUIZ ANA LUCIA TASCA GOIS

CARVALHO JOAO ERNESTO DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 85/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012024253

BR102012024253

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-19

2014-06-17

Earliest priority date

2012-09-25

Title

(BR102012024253)

Composição compreendendo quercetina microencapsulada para liberação modificada na região colônica intestinal

Abstract

(BR102012024253)

COMPOSIÇÃO COMPREENDENDO QUERCETINA MICROENCAPSULADA PARA LIBERAÇÃO MODIFICADA NA

REGIÃO COLÔNICA INTESTINAL A presente descreve uma composição contendo microcápsulas de quercetina para

liberação de fármaco na região colônica do intestino.O núcleo da microcápsula é composto pela quercetina e o polímero

utilizado como filme protetor é o complexo polimérico pectina/caseína.Este complexo polimérico é uma alternativa na

constituição de sistemas de liberação modificada, visando liberação colônica do fármaco, já que a pectina é um

polissacarídeo capaz de resistir à ação das proteases e amilases presentes no trato gastro-intestinal superior, porém pode

ser digerida por pectinases presentes no cólon.Além disto, a utilização deste sistema de liberação multiparticulado tem

como vantagem maior reprodutibilidade no tempo de trânsito intestinal em relação ao monolítico, pois ele se distribui de

maneira mais uniforme, minimizando locais de alta concentração do fármaco, além de reduzir a variação inter e intra-

individuais na respota ao tratamento.

Inventors

VERRI WALDICEU APARECIDO JUNIOR

BARACAT MARCELA MARIA

GUAZELLI CARLA FABIANA SOUZA

FATTORI VICTOR

CASAGRANDE RUBIA

FREITAS OSVALDO DE

GEORGETTI SANDRA REGINA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 86/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1105654

BRPI1105654

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-05

2013-09-10

Earliest priority date

2011-11-09

Title

(BR201105654)

processo de detecÇço molecular de microorganismo por semi-nested pcr em um tubo

Abstract

(BR201105654)

PROCESSO DE DETECÇçO MOLECULAR DE MICROORGANISMOS POR SEMI NESTED PCR EM UM TUBO.A

presente invenção descreve um processo de detecção molecular de microorganismos por uma reação em cadeia da

polimerase do tipo semi-nested (semi-nested PCR) em um tubo, onde a gelatina purificada para análises microbiológicas é

utflizada para que não ocorra diminuição na sensibilidade da reação em comparação com as reações de nested e semi-

nested PCR tradicionais.Os Ols foram especialmente desenhados para permitirem uma diferença na temperatura de

anelamento (TA) que possibilite a utilização de uma TA mais baixa na primeira etapa da reação em relação à segunda

etapa.Adicionalmente são descritos Ols específicos para as espécies de fungos Blastomyces dermatitides, Coccidioides

immitis, Paracoccidioides brasillensis e Histoplasma capsulatum.

Inventors

VENANCIO EMERSON JOSE

TAVARES ELIANDRO REIS

KOISHE ANDREIA CRISTINE

PITZ AMANDA DE FAVERI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 87/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106683

BRPI1106683

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2013-07-30
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Earliest priority date

2011-08-05

Title

(BR201106683)

processo de preparaÇço de farinhas de cascas de frutas e filtro obtido por tal processo

Abstract

(BR201106683)

PROCESSO DE PREPARAÇçO DE FARINHAS DE CASCAS DE FRUTAS E FILTRO OBTIDO POR TAL PROCESSO.A

presente invenção refere-se a um processo de preparação de farinhas de cascas de frutas, preferencialmente banana,

maracujá amarelo e mexerica, modificadas ou não com ácido cítrico, misturadas ou não, obtendo um filtro para remoção

de metais pesados de efluentes aquosos industriais.O processo da presente invenção utiliza-se de matérias primas,

extremamente baratas, e por serem resíduos agro-industriais e domésticos, ajudam na preservação do meio ambiente,

pois seu descarte será de baixo impacto ambiental.

Inventors

DA SILVA ALFAYA ANTONIO ALBERTO

RODRIGUES FROIS DA CRUZ MARIA APARECIDA

DE OLIVEIRA CARETTA TALITA

VENTURA DA SILVA ALFAYA RENI VENTURA

SUEMI INAGAKI CAMILA

ROLIM GUERRA ALVARO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 88/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1101883

BRPI1101883

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-07-23

2014-04-29

Earliest priority date

2011-02-21

Title

(BR201101883)

Processo de produção de beta-glucanases microbianas utilizando-se biomassa micelial de botryosphaeria spp. como fonte

de beta-glucana

Abstract

(BR201101883)

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BETA-GLUCANASES MICROBIANAS UTILIZANDO-SE BIOMASSA MICELIAL DE

BOTRYOSPHAENA SPP.COMO FONTE DE BETA-GLUCANA.A presente invenção tem por objetivo o processo de

produção de beta-glucanase por micro-organismos (bactérias, fungos leveduriformes e filamentosos), por fermentação

submersa ou em estado sólido, utilizando-se biomassa micelial de espécies de Botiyosphaeria e de sua forma assexuada

como fonte de beta-glucana.

Inventors

BARBOSA ANELI DE MELO

DEKKER ROBERT FRANS HUIBERT
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BAUERMEISTER ANELIZE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 89/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1100814

BRPI1100814

BRPI1100814

Publication kind codes

B1

A1

A2

Publication dates

2010-11-09

2013-03-26

2014-03-04

Earliest priority date

2011-02-21

Title

(BR201100814)

Sistema de diagnostico e monitoração, em tempo real, de disfunção cardíaca através de análise de sinais de ecg

Abstract

(BR201100814)

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO E MONITORAÇÃO, EM TEMPO REAL, DE DISFUNÇÃO CARDÍACA ATRAVÉS DE

ANÁLISE DE SINAS DE ECG.A presente mvençL trata-se da monitoraçio e pré-diagnóstico (análise), do sinal ECG, de

modo contínuo, isto é, em tempo real, com o resultado da análise mostrado em display e/ou envio imediato de

emaillcomunicaçio ao médico/clínica responsável pelo paciente.

Inventors

GERMANOVIX WALTER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 90/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1003645

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-06-05

Earliest priority date

2010-09-09

Title

(BR201003645)

identificador visual de gás amÈnia

Abstract

(BR201003645)

IDENTIFICADOR VISUAL DE GáS AMÈNIA.A presente invenção refere-se a preparação de um compósito com base de

fibras de algodão natural capaz de adsorver gás amónia e mudar de cor identificando um ambiente com altas
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concentrações de amónia, pode ser utilizado em granjas para indicar a melhor hora da abertura das cortinas das janelas

de aviários para dissipação do gás amónia produzido pela "cama de frango" que é letal para as aves, O material produzido

é um algodão modificado que modifica a sua coloração com o aumento de amónia gasosa no ambiente, sendo um

indicador visual para o granjeiro abrir as janelas do galpão e eliminar o excesso de amónia que é produzido pela "cama de

frango".

Inventors

DA SILVA ALFAYA ANTONIO ALBERTO

MUXEL ALFREDO ALBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 91/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1009947

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-01-15

Earliest priority date

2010-09-01

Title

(BR201009947)

hibridaÇço de antraquinonas com Ácidos triterpÊnicos para obtenÇço de prà-fÁrmacos

Abstract

(BR201009947)

HIBRIDAÇçO DE ANTRAQUINONAS COM ÁCIDOS TRITERPÊNICOS PARA OBTENÇçO DE PRà-FÁRMACOS.A

presente invenção trata das associações por meio de reações químicas de antraquinonas com ácidos triterpênicos

resultando em pró-fármacos.Os produtos resultantes após reações de biotransformações [metabolismo] liberam os

princípios ativos que são clinicamente eficazes como: Antivirais, antibacterianos, antifúngicos, antineoptásicos,

antiinflamatórios, adstringentes, laxativos, diuréticos antioxidantes, antilipidêmicos, hipoglicêmicos, hepatoprotetores,

cardioprotetores em anormalidades etanol-induzidas, gastroprotetores, antiateroesclerose, efeitos imunoreguladores e

previnem a hipertensão.Apresentam propriedades regeneradoras, anti-envelhecimento e anti-inflamatórias, que os tornam

eficientes em aplicações cosméticas para uso na pele e nos cabelos.Apresentam ação inibitória em tumores na pele de

ratos.

Inventors

FERREIRA DALVA TREVISAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 92/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1001541

BRPI1001541

Publication kind codes

A2

B1

Publication dates

2011-12-27

2011-12-27
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Earliest priority date

2010-05-06

Title

(BRPI1001541)

Processo para preparo de produto simbiótico a partir de soro de leite em pó, grãos de Kefir, cultura de Kefir liofilizada e

bagaço de laranja, e, o produto simbiótico obtido

Abstract

(BRPI1001541)

Desenvolvimento de um novo produto desidratado a base de subprodutos da agroindústria com característica simbiática,

fermentado com grãos de keflr e cultura liofilizada (MT 036 LV).A presente invenção descreve um processo para produção

de produto simbiótico, para consumo humano, a partir da utilização de resíduos industriais de laticínios e citros, utilizando

como fonte de matéria-prima soro de leite em pó e bagaço de laranja.Os microrganismos probiáticos e os ingredientes

prebióticos podem ser potencializados, através de sua associação, dando origem aos alimentos funcionais simbióticos.

Inventors

BAPTISTA EDUARDO VINICIUS

GARCIA SANDRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 93/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1002399

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-16

Earliest priority date

2010-04-28

Title

(BR201002399)

dispositivo automatizado para abertura de invàlucros metÁlicos

Abstract

(BR201002399)

DISPOSITIVO AUTOMATIZADO PARA ABERTURA DE INVàLUCROS METÁLICOS - O Dispositivo automatizado para

bertura de invólucros mtálicos, compreende um dispositivo para corte automatizado de baterias desenvolvido

especialmente para aumentar a segurança e diminuir o tempo do processo de abertura das mesmas, auxiliando o resgate

do seu conteúdo de forma intacta e preservada, possibilitando dominuição de etapas dos processos de reciclagem dos

seus elementos químicos.

Inventors

SCARMINIO JAIR

URBANO ALEXANDRE

FLORIANO RICARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

FUNDACAO ARAUCARIA

Images
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Family 94/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1000215

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-09-06

Earliest priority date

2010-01-12

Title

(BR201000215)

silagem ácida de frango

Abstract

(BR201000215)

SILAGEM áCIDA DE FRANGO O processo da silagem ácida de Frango é uma técnica simples, sem a necessidade de

equipamentos onerosos, e que elimina os agentes patogênicos quando presentes no material.O produto final pode ser

utilizado como ingrediente protéico para a formulação de ração para monogástricos, sobretudo para peixes.A silagem

ácida de frango tem como matéria-prima, carcaças de frangos mortos durante o processo de criação.Os frangos mortos

são processados inteiros com vísceras e penas.Essas carcaças passam por moagem em moedor de carne.Em seguida, a

massa moída é acondicionada em recipientes plásticos sendo adicionando ácido acético e fosfórico.A adição dos ácidos

fará o abaixamento do pH.Assim, as enzimas presentes principalmente nas vísceras dos animais farão a liquefação da

massa tornando a silagem pastosa.A silagem tem por característica consistência pastosa, odor ácido e produção de

óleo.Para manter a qualidade da silagem há necessidade da adição de antioxidantes.A silagem deverá permanecer nos

silos de plástico por pelo menos 7 dias e no máximo 30 dias

Inventors

MIZUBUTI IVONE YURIKA
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INOCENTE CLOVIS JR

MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS BRUNO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 95/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0904250

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-06-28

Earliest priority date

2009-10-22

Title

(BR200904250)

produto formulado para reposição hormonal feminina

Abstract

(BR200904250)

Produto formulado para Reposição Hormonal Feminina.A presente invenção trata-se de uma especialidade farmacêutica a

base de uma substância de origem natural a curcumina associada a dois minerais o Zn e o Mg estes na forma de quelatos

de amino ácidos que clinicamente são eficazes para atenuar os sintomas da menopausa.A utilização desta especialidade

é por via oral na forma de cápsulas para o tratamento produzindo uma ação corretiva resultante da diminuição dos

hormónios esteróides diminuindo ou eliminando os fogachos, os riscos cardiovasculares, agir como antidepressivo,

melhoria nas funções da memória, suprir as necessidades minerais dos receptores dos estrógenos, restaurar o equilíbrio

mineral aumentando a densidade óssea e atenuando a osteoporose e melhorando o sistema imune.

Inventors

FERREIRA DALVA TREVISAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 96/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0904226

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-16

Earliest priority date

2009-10-06

Title

(BR200904226)

indicador de velocidade de ventos em tiras

Abstract

(BR200904226)

INDICADOR DE VELOCIDADE DE VENTOS EM TIRAS - A presente tem por objetivo apresentar um equipamento

simples e de baixo custo para indicar a velocidade do vento no meio rural.O indicador proposto é uma solução prática,

para que o agricultor tenha referência na tomada de decisão sobre o momento adequado para a aplicação de

agrotóxicos.O indicador de velocidade de vento em tiras pode ser utilizado em situações em que é necessário saber se a
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velocidade do vento está dentro de faixas adequadas, com alguma restrição ou impróprias para as mais diversas

aplicações, principalmente naspulverizações de defensivos fitossanitários nas propriedades rurais.

Inventors

GRIGOLI ABI SAAB OTAVIO JORGE

DE OLIVEIRA DALZIZA

DOS SANTOS DIEGO HENRIQUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

INSTITUTE AGRONOMICO DO PARANA

Images

Family 97/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0904251

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-16

Earliest priority date

2009-10-06

Title

(BR200904251)

indicador de velocidade do vento cilÍndrico vertical
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Abstract

(BR200904251)

INDICADOR DE VELOCIDADE DO VENTO CILÍNDRICO VERTICAL - A presente invenção tem por objeto apresentar um

modelo simples e custo baixo para indicar a velocidade do vento no meio rural.O indicador proposto é uma solução

prática, para que o agricultor tenha alguma referência na tomada de decisão sobre o momento adequado para a aplicação

de agrotóxicos.O invento proposto é constituído de um suporte em arame que sustenta o cilindro na posição vertical.

Inventors

GRIGOLI ABI SAAB OTAVIO JORGE

DE OLIVEIRA DALZIZA

DOS SANTOS DIEGO HENRIQUE

GENTA WERNER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

INSTITUTE AGRONOMICO DO PARANA

Images

©Questel - FAMPAT Page 95 2018/07/30



Family 98/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BRPI0904224

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-06-14

Earliest priority date

2009-10-06

Title

(BR200904224)

indicador de velocidade do vento em faixa vertical

Abstract

(BR200904224)

Indicador de velocidade do vento em faixa vertical.A presente invenção tem por objeto apresentar um equipamento

simples e custo baixo para indicar a velocidade do vento no meio rural.O indicador proposto é uma solução prática, para

que o agricultor tenha alguma referência na tomada de decisão sobre o momento adequado para a aplicação de

agrotóxicos.O indicador de velocidade de vento pode ser utilizado em situações em que e necessário saber se a

velocidade do vento está dentro de faixas adequadas, com alguma restrição ou impróprias para as mais diversas

aplicações.

Inventors

SAAB OTAVIO JORGE GRIGOLI ABI

DE OLIVEIRA DALZIZA

DOS SANTOS DIEGO HENRIQUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

INSTITUTE AGRONOMICO DO PARANA

Images
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Family 99/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0903298

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-05-10

Earliest priority date

2009-09-02

Title

(BR200903298)

sistema de higienizaÇço para pacientes dependentes

Abstract

(BR200903298)

SISTEMA DE HIGIENIZAÇçO PARA PACIENTES DEPENDENTES.A presente invenção refere-se a um sistema, conjunto

de equipamentos, que visa o banho em pacientes dependentes, ao lado do leito, podendo ser aplicado em ambiente

hospitalar ou domiciliar.O objetivo principal deste sistema é propiciar aos pacientes dependentes um banho no leito com

melhor higienização, bem-estar e privacidade, propiciando uma melhor oxigenação tecidual, pois a água morna, na

epiderme, ativa a circulação e consequentemente a nutrição celular.

Inventors

SANTOS CESAR ANTONIO CAGGIANO

SEVAUX ROBERTO

DE MELLO CESAR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 100/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0903288

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-05-10

Earliest priority date
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2009-09-02

Title

(BR200903288)

processo para obtenÇço de extrato e avaliaÇço da atividade antinociceptiva da vernonia condesata baker

Abstract

(BR200903288)

PROCESSO PARA OBTENÇçO DE EXTRATO E AVALIAÇçO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA VERNONIA

CONDESATA BAKER.A presente invenção refere-se a um processo de obtenção de extrato da espécie vegetal, Vernonia

condensata Baker, a fim de avaliar a atividade antinociceptiva para a indústria de medicamentos e laboratórios de

manipulação de produtos medicinais.Atualmente os estudos farmacológicos das espécies do gênero Vernonia apontam

para ações de obtenção visando propriedades antiinflamatórias, diuréticas, antitussigenas e tratamento de problemas

digestivos.Nesta invenção, serão abordados os aspectos relacionados aos procedimentos para a obtenção dos extratos e

a atividade antinociceptiva das folhas de Vemonia condensata Baker.

Inventors

SCARMINIO IEDA SPACINO

MOREIRA ESTEFANIA GASTALDELLO

RISSO WAGNER ESEQUIEL

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 101/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0902812

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-05-03

Earliest priority date

2009-08-19

Title

(BR200902812)

equipamento e método para análise, triagem e restauração do desempenho de baterias recarregáveis

Abstract

(BR200902812)

EQUIPAMENTO E MéTODO PARA ANáLISE, TRIAGEM E RESTAURAçãO DO DESEMPENHO DE BATERIAS

RECARREGáVEIS A presente invenção proporciona uma solução para diversos problemas relacionados ao uso e/ou

gestão de baterias recarregáveis novas, em uso e descartadas.O equipamento e o método da invenção proporcionam, de

forma controlada, o carregamento e a descarga de baterias, controle este feito deacordo com os parâmetros construtivos

do tipo de bateria a ser analisado.A presente invenção proporciona uma forma de adquirir dados relativos à operação de

tais baterias e processar esses dados de modo a chegar a um resultado a respeito do estado de saúde da bateria

analisada, proporcionando uma triagem em lotes de baterias, separando aquelas em bom estado, com substancial

diminuição da disposição final de baterias descartadas.A presente invenção também realiza a restauração de baterias

prejudicadas por efeito memória.

Inventors

SCARMINIO JAIR

URBANO ALEXANDRE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0903750

Publication kind codes
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A2

Publication dates

2012-06-19

Earliest priority date

2009-06-04

Title

(BR200903750)

equipamento e processo para determinação da sensibilidade das aves frente ao gás halotano acarretando a formação das

carnes pse (pale, soft, exudative)

Abstract

(BR200903750)

EQUIPAMENTO E PROCESSO PARA DETERMINAçãO DA SENSIBILIDADE DAS AVES FRENTE AO GáS HALOTANO

ACARRETANDO A FORMAçãO DAS CARNES PSE (PALE, SOFT, EXUDATIVE).A presente invenção está relacionada

com a sensibilidade ao anestésico halotano, que na sua forma gasosa é utilizado em aves para verificar tal síndrome e

sua relação com a ocorrência de carnes PSE.O equipamento de detecção para determinação da sensibilidade das aves

frente ao gás halotano é necessário para especificar as espécies de aves que fornecerão carnes PSE e dessa forma obter

o controle da qualidade da carne de frangos.

Inventors

SHIMOKOMAKI MASSAMI

MARCHI DENIS FABRICIO

OBA ALEXANDRE

SOARES ADRIANA LOURENCO

ZIOBER IRIS LAMBERTI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0900708

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-12-14

Earliest priority date

2009-03-30

Title

(BR200900708)

loÇço fotoprotetora cremosa com fps-28 anti uva e uvb

Abstract

(BR200900708)

LOÇçO FOTOPROTETORA CREMOSA COM FPS-28 ANTI UVA E UVB.A presente invenção refere-se a uma nova

formulação de filtros solares para prevenção do câncer de pele, contendo uma associação de filtros de origem orgânica e

inorgânica, além de substâncias umectantes e emolientes.Trata-se de um protetor solar para uso diário, com as

características de agradabilidade e tolerabilidade de um cosmético destinado às pessoas com pele sensível e que podem

apresentar eritema.

Inventors

LONNI AUDREY ALESANDRA STINGHEN GARCIA

MANAIA ELOISA BERBEL

CAVALARI DANIELA MALDONADO
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MUNHOZ VANESSA MARQUITO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 104/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0806023

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-08-31

Earliest priority date

2008-11-25

Title

(BR200806023)

óleo essencial anti-séptico nasal

Abstract

(BR200806023)

ËLEO ESSENCIAL ANTI-SéPTICO NASAL A presente invencao trata-se de um produto formulado com oleos essenciais

que sao clinicamente eficazes para atenuar os sintomas nasais de rinite alérgica.O óleo Essencial Anti-séptico nasal é

uma especialidade farmaceutica resultante de plantas medicinais.A forma de utilizacao é de uso topico para tratamento de

problemas respiratorios, como rinites, processos nasais alérgicos, constipacao nasal, sinusite, asma, resfriados e dores de

cabeca.

Inventors

STINGHEN GARCIA LONNI AUDREY ALESANDRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 105/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0806046

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-09-14

Earliest priority date

2008-11-12

Title

(BR200806046)

melhoramento do processamento de produtos cárneos salgados e desidratados como o charque e similares pelo uso de

ingredientes alimentìcios

Abstract

(BR200806046)

MELHORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS CáRNEOS SALGADOS E DESIDRATADOS COMO O

CHARQUE E SIMILARES PELO USO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS.O charque é um produto cárneo cujo

processamento segue métodos tradicionais de produção.O processamento baseia-se na desidratação de peças cárneas

em sal, seja através de salmoura ou salga seca, retirada do excesso de sal por lavagem em água clorada e, por fim,

embalagem à vácuo.A inovação proposta refere-se ao setor de alimentos, no segmento da indústria cárnea, mais

especificamente no âmbito das empresas charqueadoras.A presente invenção compreende o uso de carragena em
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quaisquer tipos ou sais, utilizados individualmente ou na forma de mistura destes tipos ou combinados com diferentes

aditivos alimentícios e ao uso de proteína de soja nas formas de isolado ou concentrado protéico, utilizado individualmente

ou na forma de misturas ou ainda combinada com diferentes aditivos no processamento de charque e/ou similares.O uso

destes aditivos no charque e produtos secos e salgados similares promovem maior retenção de água, bem como aumento

do conteúdo de cloreto de sódio que o produto passa a suportar até a saturação, aumentando sua massa, melhorando sua

maciez e elevando o rendimento do processo.Enquanto a produção do charque original gera um rendimento ao redor de

73% em relação à matéria-prima, quando utilizada a inovação, o rendimento final do novo produto supera 90% da massa

utilizada como matéria-prima, gerando um produto de maior maciez, sem comprometer a estabilidade microbiológica em

temperatura ambiente.

Inventors

SHIMOKOMAKI MASSAMI

GARCIA CARLOS EDUARDO ROCHA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 106/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0804912

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-07-27

Earliest priority date

2008-11-07

Title

(BR200804912)

solução eletrolìtica balanceada intravenosa para a correção de acidose metabólica em animais

Abstract

(BR200804912)

A presente invenção trata-se de uma solução eletrolítica balanceada (cristalóide polilónica), ligeiramente hiposmolar, com

potencial alcalinizante a ser utilizada para o tratamento de animais acometidos por diferentes doenças que determinam

desequilíbrios hídrico e eletrolítico e acidose metabólica.

Inventors

LISBOA JULIO AUGUSTO NAYLOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0803350

BRPI0803350
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-01-13

2010-06-15

Earliest priority date

2008-09-10

Title

(BR200803350)

processo de produção, purificação e obtenção de substáncias com atividades antibióticas para o controle de doenças

causadas por bactérias em plantas

Abstract

(BR200803350)

A presente invenção trata-se de um processo de produção, purificação e obtenção de substâncias com atividades

antibiáticas para controle de doenças causadas por bactérias em plantas, uma vez que as formas atuais de controle não

atuam efetivamente nas doenças e podem contaminar o ambiente pelo uso de metais pesados.Diante disso, vários

experimentos foram conduzidos no sentido de avaliar os resultados da ação antibiótica de compostos produzidos por um

isolado de bactéria gram negativa no crescimento da Xac in vitro, e na formação de lesões em folhas de Plantas diversas,

uma vez que oferecem controles mais efetivos no aparecimento de doenças biológicas, maior segurança com o meio

ambiente e menor custo de produção.

Inventors

ANDRADE GALDINO JR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0804782

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-07-27

Earliest priority date

2008-07-21

Title

(BR200804782)

processo de obtenção de biopolìmero utilizando botriosferana e polipirrol

Abstract

(BR200804782)

Processo de obtenção de biopolímero utilizando Botriosferana e Polipirrol.A presente invenção tem por objeto o processo

de obtenção de bio-polímero utilizando-se a síntese e a caracterização de compósitos de polipirrol dopados com um

exopolissacarídeo, Botriosferana, produzido pelo fungo Botryosphaeria rhodina.Os resultados obtidos ao longo do

desenvolvimento deste bio-polímero apresentaram um novo tipo de material, membranas bio-compatíveis, com grande

importância e aplicação no campo tecnológico, evidenciando aplicações industriais com fins terapêuticos e imunológicos

nas áreas biomédicas, bem como na indústria de artefatos poliméricos.

Inventors

D'ANTONIA LUIZ HENRIQUE

BARBOSA ANELI DE MELO
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DEKKER ROBERT FRANS HUIBERT

TESTE FRANKE MERO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 109/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0803857

BRPI0803857

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-02-03

2010-03-09

Earliest priority date

2008-07-01

Title

(BR200803857)

método para determinação do fator de proteção solar fìsico em bloqueadores solares

Abstract

(BR200803857)

MéTODO PARA DETERMINAçãO DO FATOR DE PROTEçãO SOLAR FìSICO EM BLOQUEADORES SOLARES.O

método descrito nesta invenção tem como objetivo determinar a concentração de áxidos metálicos por Fluorescência de

Raios X por Dispersão de Energia (EDXRF) visando obter o fator de proteção solar (FPS) devido à barreira física na

composição de bloqueadores solares, assim como identificar possíveis metais presentes nas amostras.Para tanto foi

utilizado um equipamento portátil de EDXRF e analisadas 27 amostras comerciais de diferentes marcas e de diferentes

fatores de proteção solar de bloqueadores solares.Como resultado foi possível determinar a contribuição da proteção

física no FPS, associada à concentração de Ti, presente em algumas amostras de bloqueadores solares encontrados no

mercado.Foi possível ainda detectar a presença de vários metais em protetores solares, como Fe, Zn, Br e Sr, inclusive

identificando elementos químicos que não estavam citados em suas formulações.

Inventors

LONNI AUDREY ALESANDRA STINGHEN GARCIA

APPOLONI CARLOS ROBERTO

MELQUIADES FABIO LUIS

FERREIRA DIEGO DE DIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0804893
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Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-05-17

Earliest priority date

2008-05-05

Title

(BR200804893)

produtos de moda desenvolvidos por meio da moulage com total aproveitamento de matéria-prima

Abstract

(BR200804893)

Produtos de moda desenvolvidos por meio da moulage com total aproveitamento de matéria-prima.A presente invenção

tem por objeto o desenvolvimento de produtos de moda por meio da moulage (modelagem tridimensional) como forma de

auxiliar a criação, manipulando tecidos através de dobras, pregas e franzidos, visando o máximo aproveitamento da

matéria-prima sem gerar retraços.Manipulando o tecido através de dobras, pregas e franzidos, busca-se o ajuste das

peças ao corpo sem, necessariamente, utilizar-se de recortes, aliando os interesses individuais de cada cliente ao adquirir

uma peça de vestuário aos interesses coletivos da sociedade a fim de preservar o ambiente em que se vive para que

todas as gerações possam desfrutar desse meio sem que haja o esgotamento dos recursos naturais.Como a moda possui

ciclos muito rápidos, a obsolescência dos produtos é muito grande, por esse motivo propõe-se também a reutilização da

matéria-prima através da transformação das peças em acessórios, evitando odescarte do material.

Inventors

SOUZA PATRICIA DE MELLO

MUCCI ANA ELISA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 111/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0801331

BRPI0801331

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-06-10

2010-01-12

Earliest priority date

2008-05-05

Title

(BR200801331)

sistema portátil de fluorescência de raios x

Abstract

(BR200801331)

SISTEMA PORTáTIL DE FLUORESCêNCIA DE RAIOS X.A presente invenção consiste em um sistema portátil de

Fluorescéncia de Raios X, contendo suporte mecânico especialmente desenvolvido para acomodar um mini-tubo de raios

X e um mini-detector de raios X.O sistema foi desenvolvido para utilização tanto em laboratórios como in situ, para

realização de análises semi-quantitativas e quantitativas, abrangendo diversos setores.

Inventors

PARREIRA PAULO SERGIO

MELQUIADES FABIO LUIS

LOPES FABIO

FERREIRA DE OLIVEIRA VENANCIO

APPOLONI CARLOS ROBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Publication numbers

BRPI0800099

BRPI0800099

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-03-11

2009-09-29

Earliest priority date

2008-02-07

Title

(BR200800099)

processo e sistema de coleta utilizados para lavagem estéril de hemocomponentes

Abstract

(BR200800099)

Processo e sistema de coleta utilizados para Lavagem Estéril de Hemocomponentes.A presente invenção tem por objeto o

processo e sistema utilizados para lavagem estéril de concentrado de hemácias, que constitui-se em uma suspensão de

glóbulos vermelhos despiasmatizados lavados com soro fisiológico com a finalidade de remover as proteínas plasmáticas

e microagregados, como também plaquetas, restos celulares e leucócitos.Podendo-se utilizar também para concentrado

de plaquetas, outros hemocomponentes e células hematopoiéticas.

Inventors

SPINOSA ADRIANA APARECIDA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 113/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0706447

BRPI0706447

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-09-09

2009-08-25

Earliest priority date

2007-12-26

Title

(BR200706447)

sistema construtivo leve de alto desempenho para vedação vertical

Abstract

(BR200706447)

Sistema construtivo leve de alto desempenho para vedação vertical.A presente invenção consiste no desenvolvimento de

um sistema construtivo que se subdivide em: ossatura em madeira de reflorestamento, utilizado como estrutura, e placas

cimentícias leves, utilizadas em camada dupla para vedação vertical, destinado a Habitações de Interesse Social (HIS) e,

na avaliação deste em relação ao desempenho térmico, O sistema desenvolvido compõe-se de dois subsistemas

trabalhando em conjunto.O primeiro é a ossatura, executada em madeira, e o segundo são placas cimenticias, produzidas

em Concreto Celular Espumoso de Alto Desempenho (CCEAD).

Inventors

MARTINS TORALLES CARBONARI BERENICE

MANZANO REGINALDO DE MATOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 114/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0605178

WO2008067628

BRPI0605178

BRPI0605178

Publication kind codes

A1

A1

A

A2

Publication dates

2007-01-09

2008-06-12
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2008-07-22

2010-08-31

Earliest priority date

2006-12-05

Title

(BR200605178)

processo de produção de beta-glucana botriosferana, por via fermentativa e suas propriedades antimutagênicas e

hipoglicemiantes

Abstract

(BR200605178)

PROCESSO DE PRODUçãO DE BETA-GLUCANA BOTRIOSFERANA, POR VIA FERMENTATIVA E SUAS

PROPRIEDADES ANTIMUTAGêNICAS E HIPOGLICEMIANTES A presente invenção refere-se a um método específico

de produção de uma beta-(l?3) (l?6)-D-glucana (botriosferana) secretada por Botryosphaeria rhoctina e sua forma

imperfeita Laziodiplodia theobromae, que contém aproximadamente 22% de ramificações no carbono 6, constituídas por

resíduos de glucose e gentiobiose, através de fermentação submersa, na qual o pH do meio de cultivo é ajustado para 3,0

com HC1 (1M ) inóculo sendo concentrado 20 vezes, preparado em solução salina fisiológica previamente esterilizada, as

soluções de botriosferana preparadas nas concentrações entre 0,5 e 5,0 g/L, solubilizadas em solução salina fisiológica, e

autoclavadas a 121<198>C por 20 minutos após completa solubilização, isentas de atividade mutagênica, e apresentando

propriedades antimutagênica e hipoglicemiante.

Inventors

BARBOSA ANELI DE MELO

DEKKER ROBERT FRANS HUIBERT

DE MIRANDA CAROLINA CASTELLO BRANCO OTONI

COLUS ILCE MARA DE SYLLOS

ZAIA CASSIA THAIS BUSSAMRA VIE

SILVA MARIA DE LOURDES CORRADI

GIESE ELLEN CRISTINE

COVIZZI LUIZ GUSTAVO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

DE MIRANDA CAROLINA CASTELLO B

SILVA MARIA DE LOURDES CORR
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Family 115/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU8602168

BRMU8602168

BRMU8602168

Publication kind codes

U1

U

U2

Publication dates

2006-12-26

2008-05-20

2010-06-22

Earliest priority date

2006-10-05

Title

(BR8602168U)

analisador de parboilização de arroz com imageamento digital

Abstract

(BR198602168U)

ANALISADOR DE PARBOLIZAçãO DE ARROZ COM IMAGEAMENTO DIGITAL para equipamento de análise da

qualidade da parboilização de grãos de arroz utilizando imagens digitais dos grãos, composto de uma fonte de luz (10),

um difusor de luz (12), duas placas polaróides, uma móvel (15) embutida em uma bandeja de grãos (14) onde são

colocados os grãos de arroz a serem analisados e uma placa polaróide fixa (18), colocada acima da placa móvel e

apropriadamente distanciada de uma câmera de vídeo (6), que junto com sua unidade eletro-eletrónica (7) possibilita a

aquisição da imagem dos grãos na forma digitalizada, imagem esta que pode ser visualizada em um monitor de vídeo (8),

pode ser armazenada de modo permanente em arquivos de computador, em mídia magnética e eletrónica; pode ser

impressa em papel; pode ser enviada por meios eletrónicos junto com observações, pareceres e análises; pode ser

ampliada e reduzida e pode beneficiar-se de todas as possibilidades que o processamento de imagens digitais permite.

Inventors
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SCARMINIO JAIR

URBANO ALEXANDRE

OLIVEIRA VENANCIO FERREIRA DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 116/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0603512

BRPI0603512

BRPI0603512

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-10-24

2008-03-11

2010-08-24

Earliest priority date

2006-07-05

Title

(BR200603512)

processo para o armazenamento e utilização a campo do fungo entomopatogênico beauveria bassiana

Abstract

(BR200603512)

Processo para o armazenamento e utilização a campo do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, destinado a

aumentar a sua vida de prateleira ou seja, aumentar o tempo de armazenamento mantendo a viabilidade; melhorar a sua

suspensibilidade e homogeneidade na calda de aplicação e a sua eficiência no controle dos insetos a campo.

Inventors

NEVES PEDRO MANUEL OLIVEIRA JA

SILVA ROBERTA ZANI DA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 117/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0602617

BRPI0602617

BRPI0602617

BRPI0602617

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2006-08-22

2008-02-19
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2010-07-27

2016-09-06

Earliest priority date

2006-06-28

Title

(BR200602617)

Processo e produtos utilizados para lavagem estéril de concentrado de hemácias

Abstract

(BR200602617)

processo e produtos utilizados para lavagem estéril de concentrado de hemácias que constitui-se em uma suspensão de

glóbulos vermelhos desplasmatizados lavados com soro fisiológico com a finalidade de remover as proteínas plasmáticas

e microagregados, como também plaquetas, restos celulares e leucócitos. os produtos utilizados para a lavagem, objeto

do presente pedido de patente, constituem-se em uma bolsa e um kit para coleta de amostras para o controle de

qualidade de hemocomponentes.

Inventors

SPINOSA ADRIANA APARECIDA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images

Family 118/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU8502813

BRMU8502813

BRMU8502813
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Publication kind codes

U1

U

U2

Publication dates

2006-04-04

2007-07-31

2009-12-22

Earliest priority date

2005-10-25

Title

(BR8502813U)

dispositivo de recobrimento de superfìcies -disprec

Abstract

(BR198502813U)

DISPOSITIVO DE RECOBRIMENTO DE SUPERFìCIES - DISPREC sobre diversas superfícies e para o desenvolvimento

de artefatos de alta tecnologia utilizando a técnica do "spin-coating".Esta técnica é amplamente difundida na fabricação de

filmes finos sobre superfícies de materiais que possuem grande interesse tecnológico, pois está ligado a indústrias de

tecnologia de ponta na área de informática, produção de energia (células fotovoltaicas e células combustíveis), ótica,

semicondutores, sensores químicos e armazenamento de dados.

Inventors

ALFAYA ANTONIO ALBERTO DA SILV

MUXEL ALFREDO ALBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 119/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0505804

BRPI0505804

BRPI0505804

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-03-07

2006-09-19

2012-08-14

Earliest priority date

2005-01-24

Title

(BR200505804)

ingrediente alimentar contendo fibra isolúvel e xilo- algossacarìdeos obtido a partir de fibra de milho e processo de

produção

Abstract

(BR200505804)

"INGREDIENTE ALIMENTAR CONTENDO FIBRA INSOLúVEL E XILO-OLGOSSACARìDEOS OBTIDO A PARTIR DE

FIBRA DE MILHO E PROCESSO DE PRODUçãO".Através de solução de solubilização e hidrólise enzimática da
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hemicelulose.Aplicável na formulação de alimentos e bebidas.Inclui também o processo de obtenção do ingrediente, que

compreende as operações de extração da hemicelulose com pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino e

hidrólise com endoxilanase para produção de xilo-oligossacarídeos.

Inventors

GROSSMANN MARIA VICTORIA EIRAS

BRAMBILLA EDERSON MOROZ

SILVA ANA MARIA DA

BUCKERIDGE MARCOS SILVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

KOWALSKI ALIMENTOS

Family 120/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0403017

BRPI0403017

BRPI0403017

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2004-10-19

2006-02-21

2016-01-26

Earliest priority date

2004-07-07

Title

(BR200403017)

sistema automatizado de leitura em braile

Abstract

(BR200403017)

"SISTEMA AUTOMATIZADO DE LEITURA EM BRAILE".Composto por software e hardware que permite ao Deficiente

Visual interpretar os textos (caracteres produzidos), através da automatização de celinhas, como solução para a inserção

da comunicação de um deficiente visual com o mundo da computação, internet, movimentação bancária, visitas a

instalações públicas, galerias de artes e museus, e ainda aumenta sua segurança em seu caminhar pelas ruas da cidade,

com informações em semáforos, hora certa, e outras informações relevantes, através de um hardware em conjunto com

softwares, para que toda a comunicação a ser absorvida pelo deficiente visual, seja codificada em uma interface fixa

composta por um conjunto de seis agulhas, normalmente denominadas de celinhas, composta de três linhas e duas

colunas.

Inventors

GERMANOVIX WALTER

FERRAZOLI SERGIO RICARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Images
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Family 121/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0307137

BR0307137

BRPI0307137

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2004-10-19

2005-03-08

2011-06-28

Earliest priority date

2003-07-16

Title

(BR200307137)
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Formulações farmacêuticas de bioinseticida à base de bacillus thuringiensis e processos envolvidos nas suas preparações

Abstract

(BR200307137)

"FORMULAçõES FARMACêUTICAS DE BIOINSETICIDA à BASE DE <UM>BACILLUS THURINGIENSIS<MV> E

PROCESSOS ENVOLVIDOS NAS SUAS PREPARAçõES".A presente invenção relata a produção de dois tipos de

formulações de bioinseticidas, sendo uma em forma de grânulos secos e outra em suspensão concentrada, garantindo a

atividade larvicida das endotoxinas produzidas por Bt no final do processo fermentativo.Estas formulações são

caracterizadas pela praticidade, pelo baixo custo e pela eficiência no controle de larvas de insetos em ambientes aquosos,

sem prejuízo do meio ambiente.

Inventors

ARANTES OLIVIA MARCIA NAGY

LOPES JOSE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 122/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0105585

BR0105585

BRPI0105585

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2002-02-05

2003-08-26

2016-04-19

Earliest priority date

2001-11-14

Title

(BR200105585)

Sistema de resfriamento e controle de temperatura de circuitos integrados através de placas termoelétricas

Abstract

(BR200105585)

"SISTEMA DE RESFRIAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA DE CIRCUITOS INTEGRADOS ATRAVéS DE

PLACAS TERMOELéTRICAS".Sistema de resfriamento e controle da temperatura de circuitos integrados planares através

do uso de placas termoelétricas com o objetivo de resfriar circuitos integrados planares através da refrigeração

termoelétrica utilizando-se de um bloco espaçador de metal entre o circuito e a placa termoelétrica, um sistema de

vedação, para evitar a condensação e o refluxo de calor para o circuito, e um conjunto de dissipação, sendo o controle da

temperatura realizado através de um sensor de temperatura ligado a um circuito de controle.

Inventors

SEVAUX ROBERTO

RAMOS GINEZ JUNIOR

VERRI LUIS FABIANO

QUEIROZ MARC ANTONIO VIEIRA DE

SANTOS CESAR ANTONIO CAGGIANO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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Family 123/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU8100425

BR8100425

BRMU8100425

Publication kind codes

U1

U

U2

Publication dates

2001-04-24

2002-12-10

2012-05-02

Earliest priority date

2001-03-14

Title

(BR8100425U)

Subst‰ncia volátil para atração e captura de diabrotica speciosa

Abstract

(BR198100425U)

"SUBST‰NCIA VOLáTIL PARA ATRAçãO E CAPTURA DE DIABROTICA SPECIOSA".O composto 1,4-dimetoxibenzeno

demonstrou-se atrativo para Diabrotica speciosa mediante sua utilização em armadilhas capazes de capturar

massalmente os besouros, com o aumento da dosagem de composto na armadilha.Logrou-se, assim, oferecer alternativa

viável para a pulverização de inseticidas químicos para o controle da praga, que implicações ambientais decorrentes da

baixa seletividade desses últimos compostos, da recorrência de sua aplicação para obter efeitos duradouros e

economicamente viáveis, e da sua permanência e dispersão no ambiente natural.

Inventors

VENTURA MAURICIO URSI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 124/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI9901807

BR9901807

Publication kind codes

A1

A

Publication dates

2000-11-21

2001-01-16

Earliest priority date

1999-05-19

Title

(BR9901807)

Processo de disposição de componentes modulares para construção de alvenaria estrutural

Abstract

(BR9901807)
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PROCESSO DE DISPOSIçãO DE COMPOENTES MODULARES PARA CONSTRUçãO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

com vistas a racionalizar, aumentar a produtividade e baratear os custos totais na área de construção civil comparado às

alternativas de produtos existentes no mercado, caracterizado pela utilização de um conjunto de blocos modulares,

modulados em cerâmica, concreto, solo-cimento ou materiais similares, para aplicação na construção civil, moldados por

metades sucessivas (Fig. 1) composto pelos seguintes blocos: Bloco Básico (Fig. 2), Meio Bloco (Fig. 3), Bloco

Transpassador (Fig. 4), Bloco 3/4 (Fig. 5), Bloco 1/4 (Fig. 5) obtido através do corte do Bloco Transpassador, Bloco J (Fig.

6), Bloco Canaleta (Fig. 7), Bloco Contoneira (Fig. 6), Bloco Compensador (Fig. 7), utilizados em amarrações de paredes

(Fig. 10), em junção T (Fig. 8), em amarrações em cruzamento de parede (Fig. 9), na junção das cintas de amarração (Fig.

11), na forma lateral com uso da cantoneira (Fig. 11), no uso do Bloco Compensador no ajuste do nivelamento da parede

(Fig. 12), na utilização do Bloco Canaleta para adaptação da caixa de saída de eletrodutos (Fig. 14), na construção de

paredes duplas e muro de arrimo (Fig. 18), no acabamento para lajes pré-moldadas ou maciças (Fig. 13), na construção

de vergas e contra vergas (Fig. 17), na utilização de componentes especiais com uso de Plaquetas para fechamento das

superfícies dos Blocos (Fig. 15), em Plaquetas Utilizadas em pisos e Cantoneiras utilizadas em rodapé (Fig. 16) e outras

aplicações análogas utilizando-se dos componentes acima descritos e suas derivações.

Inventors

CARDOSO ADAUTO PEREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

Family 125/125 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU7900870

BR7900870

Publication kind codes

U1

U

Publication dates

2000-11-21

2001-01-02

Earliest priority date

1999-05-19

Title

(BR7900870U)

Processo de disposição de componentes modulares para construção de alvenaria estrutural

Abstract

(BR7900870U)

PROCESSO DE DISPOSIçãO DE COMPOENTES MODULARES PARA CONSTRUçãO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

com vistas a racionalizar, aumentar a produtividade e baratear os custos totais na área de construção civil comparado às

alternativas de produtos existentes no mercado, caracterizado pela utilização de um conjunto de blocos modulares,

moldados em cerâmica, concreto, solo-cimento ou materiais similares, para aplicação na construção civil, modulados por

metades sucessivas (Fig.1) composto pelos seguintes blocos: Bloco Básico (Fig.2), Meio Bloco (Fig.3), Bloco

Transpassador (Fig.4), Bloco 3/4 (Fig.5), Bloco 1/4 (Fig.5) obtido através do corte do Bloco Transpassador, Bloco J (Fig.6),

Bloco Canaleta (Fig.7), Bloco Contoneira (Fig.6), Bloco Compensador (Fig.7), utilizados em amarrações de paredes

(Fig.10), em junção T (Fig.8), em amarrações em cruzamento de parede (Fig.9), na junção das cintas de amarração

(Fig.11), na forma lateral com uso da cantoneira (Fig.11), no uso do Bloco Compensador no ajuste do nivelamento da

parede (Fig.12), na utilização do Bloco Canaleta para adaptação da caixa de saída de eletrodutos (Fig.14), na construção

de paredes duplas e muro de arrimo (Fig.18), no acabamento para lajes pré-moldadas ou maciças (Fig.13), na construção

de vergas e contra vergas (Fig.17), na utilização de componentes especiais com uso de Plaquetas para fechamento das

superfícies dos blocos (Fig.15), em Plaquetas utilizadas em pisos e Cantoneiras utilizadas em rodapé (Fig.16) e outras
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aplicações análogas utilizando-se dos componentes acima descritos e suas derivações.

Inventors

CARDOSO ADAUTO PEREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
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