
104 Documents

Publication numbers Title Current assignees

BR202018013716 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102018013684 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202018013177 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102018012897 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102018012453 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102018011354 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202012005282 U2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102018009020 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102018004945 A1 INSTITUTO DE

TECNOLOGIA & PESQUISA,

...

BR102018003076 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102015011034 A1 Equipamento para separação de vidro e pvb UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102017023891 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017023837 A1 EMPRESA BRASILEIRA DE

PESQUISA

AGROPECUARIA -

EMBRAPA, ...

BR102017023013 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017023018 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102015017006 A1 Processo para produção de ciclodextrinas em bateladas

sequenciais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202017014430 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017013771 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM
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Publication numbers Title Current assignees

BR102017013625 A1 Processo de fabricação de painéis de gesso acartonado a

partir de resíduo fibroso e de resíduos de painéis de gesso

acartonado

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102015015532 A1 PETROBRAS, ...

BR102015011035 A1 processo de elaboração de tablete de fruta de macaúba e

respectivo produto

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202014025181 U1 triturador e compactador de poliestireno expandido. UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102015020297 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102016021164 A1 Composição farmacêutica baseada no composto 1- cloro-6-

nitro-2-({2-nitrofenil} sulfanil) - 2,3,3a,4,5,9b-hexahidro-1h-

ciclopenta[c]quinolina-4- ácido carboxílico e seu uso na

preparação de medicamentos para o tratamento de

infecções causadas por micro-organismos do gênero

paracoccidioides spp

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102016015366 A1 Processo de extração de ácido chiquímico a partir de plantas

calophyllum brasiliense

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR112017010570 A1 Utilização de uma composição herbicida e método para o 

controle da vegetação indesejada

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102014009907 A1 Processo de fabricação de aço maraging revestido com

nanocompósito radioluminescente e respectivas utilizações

no ciclo do combustível nuclear

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102015013693 A1 Prensa móvel enfardadeira de sucata UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013022176 A1 Processo para obtenção de biolubrificantes PETROBRAS, ...

BR102015008147 A1 Processo desenvolvido para a obtenção de carvão ativado

modificado com a combinação de nanopartículas de prata e

cobre inativadoras de vírus existentes na água

PURIFIC, ...

BR202014009904 U1 Máquina para perfuração horizontal de solo UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202014009907 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102012007410 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102015029158 A1 Composições herbicidas, utilização das composições,

método para controle da vegetação e formulação herbicida

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102014025180 A1 Processo sequencial ou isolado para obtenção de óleo e

polissacarídeos a partir de resíduos agroindustriais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102014025179 A1 Processo de preparação de estruturas metalorgânicas

porosas utilizando embalagens multicamadas como fonte de

ácido tereftálico

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM
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Publication numbers Title Current assignees

BR102014025178 A1 Adesivos à base de acrilatos incorporados com extrato de

própolis

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013012949 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SERGIPE - UFS, ...

BR102014031740 A1 Microesfera magnética sítio-específica à base de pectina e

dióxido de titânio para liberação controlada de fármacos

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102014031743 A1 Monômero multi-metacrilato para aplicação em produtos

odontológicos livres de bisfenol a (bpa free) e de baixo

conteúdo lixiviável

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102014022489 A1 composto natural da família das indolinonas modulador da

expressão de genes relacionados ao processo de

carginogênese

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102014016370 A1 meio filtrante a base de moringa oleífera lam INSTITUTE DE

TECNOLOGIA & PESQUISA,

...

BR102012005283 A1 obtenção de compostos secundários bioativos do endófito

phoma herbarium com atividade antimicrobiana de amplo

espectro

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202014009909 U1 Processo de fabricação de pavimentos, placas ou mapas

táteis de aço maraging magnéticos radioluminescentes para

sinalização de áreas de risco e emergência de pessoas com

deficiências em plantas nucleares

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013000308 A1 processo de obtenção de inulinas com grau de

polimerização >= 20 a partir de raízes de stevia rebaudiana

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102014009903 A1 processo de aplicação de zeólitas sintetizadas usando as

cinzas do bagaço de cana de açúcar na adsorção de co2

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013031741 A1 carvão ativado dopado com nitrogênio produzido a partir da

regeneração térmica do material saturado com azul de

metileno e sua aplicação como eletrodo para

supercapacitores

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202012007403 U1 Ponteira para pefuratriz horizontal de solo UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013031739 A1 tratamento e controle de microrganismos e doenças bucais

através da ação fotodinâmica com corantes xantênicos e

formulados de poloxâmeros e lipossomos de fosfolipídios

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013031192 A1 desenvolvimento de modalidade cromatográfica baseada na

identidade digital oxidativa de compostos orgânicos

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013030329 A1 compostos de quinoxalina, composições farmacêuticas

contendo os mesmos e uso das ditas composições

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR201004382 A2 carvão ativado microporoso de elevada área superficial

obtido da vagem de flamboyant (delonix regia)

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201004379 A2 extratos antifúngicos de basidiomicetos cultivados em água UNIVERSIDADE ESTADUAL
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Publication numbers Title Current assignees

de coco DE MARINGA - UEM

BR102013023494 A1 Processo de separação e reciclagem química de

embalagens multicamadas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013010176 A1 Otimização de processo de obtenção de acil-homosserina

lactonas e desenvolvimento de produto regulador de

crescimento para cana-de-açúcar

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013008778 A1 Formulados de ftalocianinas de alumínio em copolímeros

micelares e aplicação em terapia fotodinâmica

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102012027906 A1 Equipamento para tratamento de ingurgitamento mamário UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102013008777 A1 Uso de terapia fotodinâmica para o tratamento de

leishmaniose tegumentar

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013005460 A1 Processo de síntese de zeólitas utilizando como fonte de

silício as cinzas do bagaço de cana de açúcar

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102013010639 A1 Composições contendo ativos de extrato seco de própolis e

processo de preparação das mesmas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

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, ...

BR102012018037 A1 Formulação bucal contendo extrato de punica granatum para

tratamento de estomatites

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR202012007402 U1 Secador térmico por fuso aquecido UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102012005282 A1 Gerador de ozônio modular operando em alta frequência

com controle digital

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR102012005288 A1 Obtenção de neolignanas com atividade antimicobacteriana UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201105560 A1 Formulação benzoporfirínica de regioisômeros de anel a e b UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201106671 A1 mochila para transporte de correspodÊncias e documentos

em geral

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201106670 A1 extrato hidroalcoólico e butanólico de sapindus saponaria

com atividade espermicida e trichomonicida

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201104689 A1 reciclagem mecÂnica de embalagens multicamadas UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201104691 A1 tiosssemicarbazonas incorporadas ao s-(-)-limoneno com

atividade antileishmania

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201104690 A1 micropartÍcula contendo l-alanil-l-glutamina UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR199100826U U2 Mesa ortostática com dobradura UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM
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BR201005011 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201004766 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201005910 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201001796 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR201000304 A2 PURIFIC, ...

BR200904042 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200901589 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200901576 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200803283 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200802935 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200802214 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704816 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704694 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200705572 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704324 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704314 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704308 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704287 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200704809 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200703095 A1

Title

obtenção de tirosol a partir de "diaporthe helianthi"

obtenção de beta-ciclodextrina a partir de bacilos 
alcalofílicos imobilizados em esponjas vegetal e sintética

blocos de cerâmicos acésticos (ressoadores) elemento 
estrutural obtido com adição de lodo industrial

Concreto polimérico a partir da reciclagem de embalagens 
pet, resíduos sólidos finos e óleos vegetal usado

carvão ativado impregnado com prata e cobre para 
eliminação de micro-organismos da água

formulação tópica para o tratamento da leishmaniose

farinha de folha de cenoura

alfa-ciclodextrina, beta-ciclodextrina e gama-ciclodextrina na 
formação de materiais poliméricos para revestimento de 
formas farmacêuticas sólidas orais

sensor eletrônico para determinação do teor de álcoois em 
hidrocarbonetos

verniz óptico

pectina metacrilatada como material para uso em sistemas 
de liberação modificada de fármacos

formulação lipossomal com o fármaco nistatina

doce pastoso com adição de soro de queijo e processo de 
fabricação

materiais para revestimento de formas farmacêuticas sólidas 
orais a base de sulfato de condroitina

processo de utilização da quitosana do bicho-da-seda

(bombyx mori) na remoção de corantes têxteis de efluentes 
industriais

plantadora automática de cana picada

equipamento modular para congelamento rápido de carne 
de frango

material polimérico para uso em sistemas de liberação 
modificada de fármaco baseado em pectina modificada

formulação tópica contendo extrato de piper regnellii para 
tratamento de micoses superficiais

formulação farmacêutica à base da espécie vegetal UNIVERSIDADE ESTADUAL
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DE MARINGA - UEM

BR200701369 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200701170 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200700830 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200702622 A APSEN FARMACEUTICA, ...

BR200700509 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200604156 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200604843 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200602028 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200506242 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200503157 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM

BR200400736 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR9304590 A

Title

arrabidaea chica para fotoproteção e pigmentação

processo de fabricação de material habilitado À formação de 

filme polimérico destinado À aplicação no revestimento de 

formas farmacêuticas sàlidas orais composto pela 
associação do pré-bióticoalfa-gluco-oligossacarÍdeo com 
polímero metacrílico aniânico

processo de obtenção de barra de cereal utilizando casca de 
frutas e sementes de linhaça

processo de obtenção e armazenamento de farinha de 
miúdos de frango

composições farmacêuticas com atividade antifúngica 
contendo extratos de cymbopogon nardus, processo de 
obtenção dos extratos de cymbopogon nardus e seus usos

nano-hidrogéisde sulfato de condroitina modificado

Processo para remoção de metais pesados a partir de 
efluentes das indústrias de baterias para veículos: uso da 
quitosana obtida a partir das crisálidas do bicho da seda 
como adsorvente de baixo custo.

processo de obtenção de quitina e quitosana utilizando 
crisálidas do bicho da seda (bombyx mori) como matéria 
prima

processo de obtenção de hidrogéis ph-responsivo 
constituídos de goma arábica quimicamente modificada

processo de obtenção de hidroxiapatita via calcinação do 
osso de peixe

Processo para tratamento de efluente de laboratório 
empregando o reagente Fenton, seguido de precipitação 
química do sulfato

Processo para descoloração de corante reativo por meio de 
ação de agente microbiológico

Processo de extração de um ácido poli-alfa-D-galacturônico 
(ácido péctico) de cactáceas

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...
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Family 1/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202018013716

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-07-10

Earliest priority date

2018-07-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 2/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018013684

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-10

Earliest priority date

2018-07-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 3/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202018013177

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-07-03

Earliest priority date

2018-06-26

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 4/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018012897

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-03

Earliest priority date

2018-06-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 5/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102018012453

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2018-06-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 6/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018011354

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-19

Earliest priority date

2018-06-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 7/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202012005282

Publication kind codes

U2

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2012-03-09

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 8/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009020

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2018-05-03

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

Family 9/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102018004945

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-03-20

Earliest priority date

2018-03-13

Latest standardized assignees - inventors removed

INSTITUTO DE TECNOLOGIA & PESQUISA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Family 10/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018003076

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2018-02-16

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 11/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011034

BR102015011034

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-16

2018-03-20

Earliest priority date

2015-05-14

Title

(BR102015011034)

Equipamento para separação de vidro e pvb

Abstract

(BR102015011034)

equipamento para separação de vidro e pvb a presente invenção idealiza a junção de equipamentos essenciais para

conceber a separação, a seco, de vidro e pvb de para-brisa de automóveis de passeio. compõe o equipamento um

triturador de rolos, uma correia transportadora, um moinho de bolas e uma peneira rotativa, unidos por uma estrutura

metálica e acionados por sistema moto redutor. esse equipamento visa solucionar o problema da reciclagem de para-

brisas, manter aterros limpos e desocupados e facilitar o transporte para sua destinação final. o para-brisa é inserido

manualmente em um funil acoplado à entrada de um triturador de rolos. um primeiro rolo, acoplado a um sistema moto

redutor, adquire a potência necessária para a fase de britagem e o segundo é movimentado por atrito. o transporte do
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material cominuído no processo de trituração é realizado por uma esteira transportadora alimentando um moinho de bolas.

após alcançar o tamanho de partícula desejada, o material é despejado em uma peneira rotativa dividida em três seções

de iguais dimensões, porém, com aberturas de meshs diferenciados, o que proporciona melhor eficiência na separação do

vidro do pvb. como resultado tem-se o pvb e o vidro separados, garantindo reciclagem individual.

Inventors

ARTHUR GUILHERME ROBLES DE OLIVEIRA

FLÁVIO CLARETH COLMAN

JOÃO SEBASTIÃO FERREIRA NETO

LUIZA HELENA COSTA DUTRA SOUSA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 12/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023891

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 13/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023837

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-06

Latest standardized assignees - inventors removed

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

ROTHAMSTED RESEARCH CENTER

Family 14/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023013

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-07

Earliest priority date

2017-10-25

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Family 15/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023018

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-07

Earliest priority date

2017-10-25

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Family 16/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015017006

BR102015017006

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-08-22

2018-04-03

Earliest priority date

2015-07-14

Title

(BR102015017006)

Processo para produção de ciclodextrinas em bateladas sequenciais

Abstract

(BR102015017006)

as ciclodextrinas (cds) são oligossacarídeos cíclicos produzidos a partir do amido pela enzima ciclodextrina

glicosiltransferase (cgtase). as mais comuns são a-cd, 13 -cd e y-cd, e apresentam habilidade de encapsular um grande

número de moléculas, podendo aumentar sua estabilidade elou solubilidade. a presente invenção refere-se a um processo

sequencial que visa a produção de cds em batelada. é composta por um sistema de ultrafiltração com membrana de 10

kda nmwl para remover os produtos inibitórios acumulados no meio reacional e para recuperar a enzima. os ensaios foram

realizados com a cgtase do bacillus firmas cepa 37 nas formas purificada, semipurificada e extrato bruto. maltodextrina

10% (ply) e amido de milho 5% (ply) foram utilizados como substrato e a presença de etanol 10% (vlv) foi avaliada. essa

invenção permite a realização de várias bateladas de produção de cds, com eficiente remoção dos produtos inibitórios da

cgtase e recuperação da enzima. no brasil, onde há grande disponibilidade do substrato amido, é promissora a

possibilidade de aplicação industrial deste processo para produção comercial de cds, moléculas de alto valor agregado e

vasta aplicação tecnológica.

Inventors

GRACIETTE MATIOLI

VANDERSON CARVALHO FENELON

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Family 17/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017014430

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-07-18

Earliest priority date

2017-07-03

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 18/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017013771

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-26

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 19/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017013625

BR102017013625

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-07-04

2017-09-19

Earliest priority date

2017-06-22

Title

(BR102017013625)

Processo de fabricação de painéis de gesso acartonado a partir de resíduo fibroso e de resíduos de painéis de gesso

acartonado

Abstract

(BR102017013625)

a presente invenção refere-se a um processo para produção, a partir da utilização de resíduos de gesso acartonado

descartado pela indústria da construção civil, bem como material fibroso gerado nas atividades agroindustriais (pó de filtro

do beneficiamento de algodão), de painéis de gesso acartonado para vedação vertical e isolamento acústico para

utilização na construção civil.

Inventors

ALINE LISOT
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CARLOS AUGUSTO DE MELO TAMANINI

CÉLIA REGINA GRANHEN TAVARES

PAULO FERNANDO SOARES

RUBYA VIEIRA DE MELLO CAMPOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images

Family 20/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015015532

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-27

Earliest priority date

2015-06-26

Latest standardized assignees - inventors removed

PETROBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 21/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011035

BR102015011035

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2017-02-07

Earliest priority date

2015-05-14

Title
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(BR102015011035)

processo de elaboração de tablete de fruta de macaúba e respectivo produto

Abstract

(BR102015011035)

processo de elaboração de tablete de fruta de macaúba e respectivo produto a presente invenção refere-se ao processo

de elaboração de um tablete de fruta de macaúba (acrocomiaaculeata) utilizando-se dos seguintes ingredientes: polpa de

macaúba, maltodextrina (concentrações que variam de 4 a 8%) e água, modelado por prensagem em moldadeira no

tamanho de 30x15 mm. o processo utilizado para a redução da umidade foi a liofilização. o tablete de fruta de macaúba

elaborado a partir destes ingredientes básicos e por meio da iio?lização é um alimento que pode ser incluído na dieta de

pessoas celiacas por não apresentar glúten nos ingredientes utilizados, na dieta normal da população e na merenda

escolar, por apresentar em sua composiçãomineraise ser fonte de b-caroteno, precursor da vitamina a. o tablete de fruta

de macaúba apresenta-se pronto para consumo com caracteristicas sensoriais e nutricionais semelhantes ao fruto e

garantia de oferta o ano todo.

Inventors

DALANY MENEZES OLIVEIRA

EDMAR CLEMENTE

JOSÉ MARIA CORREIA DA COSTA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 22/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202014025181

BR202014025181

Publication kind codes

U1

U2

Publication dates

2016-11-29

2017-03-07

Earliest priority date

2014-10-09

Title

(BR202014025181)

triturador e compactador de poliestireno expandido.

Abstract

(BR202014025181)

triturador e compactador de poliestireno expandido o presente modelo de utilidade refere-se a um equipamento destinado

a auxiliar na trituração e compactação de poliestireno expandido (eps), enquadrando-se assim na área de gestão de

resíduos sólidos. essa máquina visa à compactação em 40 vezes do volume inicial do eps, viabilizando assim seu

transporte até os centros de reciclagem. o eps é inserido no equipamento por meio de um funil de alimentação. através de

um único eixo de acionamento acoplado a um sistema de motoredutor adquire-se a potência necessária para transportar,

triturar e realizar a pré-compressão do material. o transporte e a pré-compressão são realizados em um transportador de

perfil helicoidal com diferentes passos e seções transversais nos estágios descritos. na etapa de transporte são

adicionados fragmentadores denominados facas para o cisalhamento do eps, permitindo assim a trituração na fase inicial

de transporte. o componente denominado comporta limitará a passagem, aumentando-se assim a taxa de compactação

através de um processo de prensagem. por fim, na saída do equipamento tem-se o eps compactado em seção transversal

quadrada, podendo ser cortado em qualquer unidade de comprimento de acordo

Inventors
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FERNANDO HENRIQUE PEREIRA

FERNANDO LUIZ PANIN

FLÁVIO CLARETH COLMAN

JULIO CÉSAR DAINEZI DE OLIVEIRA

RÔMULO LUIS FERNANDES MARTINS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images
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Family 23/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015020297

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-04-11

Earliest priority date

2015-08-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 24/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016021164

BR102016021164

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-27

2018-04-03

Earliest priority date

2016-09-14

Title

(BR102016021164)

Composição farmacêutica baseada no composto 1- cloro-6-nitro-2-({2-nitrofenil} sulfanil) - 2,3,3a,4,5,9b-hexahidro-1h-

ciclopenta[c]quinolina-4- ácido carboxílico e seu uso na preparação de medicamentos para o tratamento de infecções

causadas por micro-organismos do gênero paracoccidioides spp

Abstract

(BR102016021164)

a presente invenção se enquadra no contexto da química farmacêutica e se refere a composição farmacêutica e o seu uso

no combate à infeções causadas por fungos. mais especificamente, a presente invenção trata-se de uma composição

farmacêutica que é útil no tratamento de infecções humanas causadas por microrganismos do gênero paracoccidioides

spp. a composição farmacêutica compreende o composto 1-cloro-6-nitro-2-({2-nitrofenil}sulfanil)-2,3,3a,4,5,9b-hexahidro-

1h-ciclopenta[c]quinolina-4-ácido carboxílico, também denominado na presente invenção de cp1. a presente invenção

descreve ainda o uso da composição, e do composto cp1 na formulação de um medicamento, aditivo, agente ou

formulação para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, como a paracoccidioidomicose.

Inventors

CIDNEI MARSCHALK

FLAVIO AUGUSTO VICENTE SEIXAS

FRANCIELE ABIGAIL VILUGRON RODRIGUES

ÉRIKA SEKI KIOSHIMA COTICA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 25/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015366
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BR102016015366

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-07-12

2018-01-16

Earliest priority date

2016-06-30

Title

(BR102016015366)

Processo de extração de ácido chiquímico a partir de plantas calophyllum brasiliense

Abstract

(BR102016015366)

a presente invenção provê não apenas um processo eficiente para extração de ácido chiquímico, mas também uma nova

fonte natural deste composto. a otimização do processo de extração de ácido chiquímico a partir de diferentes órgãos de

plantas de calophyllum brasiliense foi estabelecida. o processo é simples, rápido e de baixo custo, quando comparado

com outros utilizados para extração de ácido chiquímico em tecidos vegetais. as principais vantagens do presente

processo residem na utilização de água como extrator e no fato da extração ser realizada à temperatura ambiente. o curto

tempo de extração contribui para tornar o processo menos oneroso. o processo foi capaz de extrair uma quantidade de

ácido chiquímico que corresponde a até 3,76% da matéria seca da folha.

Inventors

ANA PAULA FERRO

APARECIDA MARIA DANTAS RAMOS

OSVALDO FERRARESE FILHO

RAISSA BENAN ZARA

RODRIGO POLIMENI CONSTANTIN

ROGÉRIO MARCHIOSI

WANDERLEY DANTAS DOS SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 26/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

CA2966985

WO2016083277

US20170325453

MX2017006650

BR112017010570

BR112017010570

Publication kind codes

A1

A1

A1

A

A1

A2

Publication dates

2016-06-02
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2016-06-02

2017-11-16

2018-04-10

2018-05-29

2018-06-19

Earliest priority date

2014-11-24

Title

(BR112017010570)

Utilizaã**ã**o de uma composiã**ã**o herbicida e mã**todo para o controle da vegetaã**ã**o indesejada

Abstract

(BR112017010570)

The present invention relates to herbicidal mixtures which comprise a) a herbicide A, which is glyphosate or an

agriculturally acceptable salt thereof, b) a herbicide B which is saflufenacil or an agriculturally salt thereof, and c) at least

one herbicide C which is an imidazolinone or an agriculturally acceptable salt thereof, their use for controlling herbicide

resistant, in particular glyphosate-resistant, weeds and crops and methods for controlling herbicide resistant weeds or

crops.

 (From CA2966985 A1)

Inventors

DENIS FERNANDO BIFFE

EVERSON PEDRO ZENY

HERNAN OSCAR GHIGLIONE

JAMIL CONSTANTIN

RAFAEL BRUGNERA BELANI

RUBEM SILVÉRIO DE OLIVEIRA JR

SÉRGIO ZAMBON

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

BASF AGRO

Images

Family 27/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014009907

BR102014009907

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-06-23

2016-05-31
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Earliest priority date

2014-04-25

Title

(BR102014009907)

Processo de fabricação de aço maraging revestido com nanocompósito radioluminescente e respectivas utilizações no

ciclo do combustível nuclear

Abstract

(BR102014009907)

processo de fabricação de aço maraging revestido com nanocompósito radioluminescente e respectivas utilizações no

ciclo do combustivel nuclear a presente invenção refere-se a um novo aço maraging revestido com nanocompósito

radioluminescente, obtido por um método de fabricação que consiste na preparação do revestimento nanocompósito

radioluminescente liofilizado, preparação do substrato de aço fe-ni, deposição do nanocompósito liofilizado por impressão

3d e cura magnética mediante aplicação de campos magnéticos de 0.2-350 tesla, sob temperaturas de 500-2.0 kelvin

(ambiente criogênico). os produtos aços revestidos apresentam uma camada superficial de fases nanocompósitas à base

de materiais radioluminescentes, compostos poliédricos oligoméricos (poss) e nanofolhas dopadas com gadolíneo e

vanádio, e um substrato com teores de ni de 3.0-35.0%. por serem dotados de propriedades ópticas de

radioluminescência, radioproteção, oleo- e hidrofobicidade, ferromagnetismo e ultra-alta resistência mecânica, com

características exclusivas às obtidas por outros métodos, tais produtos apresentam utilização na indústria siderúrgica,

metalúrgica, naval, aeroespacial e nuclear (ex. no submarino de propulsão nuclear brasileiro, em ultracentrífugas,

sistemas de filtragem etc.) no ciclo do combustível nuclear.

Inventors

PAESANO ANDREA JUNIOR

ZURBA NADIA KHALED

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images
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Family 28/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015013693

BR102015013693

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-12-27

Earliest priority date

2015-06-09

Title

(BR102015013693)

Prensa móvel enfardadeira de sucata

Abstract

(BR102015013693)

prensa móvel enfardadeira de sucata. a presente invenção destina-se a auxiliar na reciclagem de metais, sobretudo de

materiais oriundos de automóveis. esse equipamento consiste em uma prensa tipo enfardadeira que é instalada sobre a

carroceria de um caminhão, de quatro eixos, sendo o dianteiro simples e o traseiro triplo com doze rodas no total. a

potência, necessária para comprimir esse material metálico, é proveniente de um sistema hidráulico que tem seu

reservatório, bem como seus componentes, colocados sobre a carroceria do caminhão. especificamente com relação à

hidráulica do projeto, o sistema é constituído por quatro atuadores posicionados nas laterais do equipamento e mais um

atuador maior colocado na parte traseira do equipamento, responsáveis pelas fases de confinamento e compressão final

do material, respectivamente. por fim, para realizar as movimentações necessárias de inserção da matéria prima e retirada

do material processado, um guindaste equipado com uma garra é instalado também sobre a carroceria do caminhão.

Inventors

ABDALLA BRUNO DE LOURENÇO

COLMAN FLÁVIO CLARETH

MANTOVANI GUILHERME AUGUSTO

JOHANSES GUILHERME HENRIQUE ZOTTO

SOUSA LUIZA HELENA COSTA DUTRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 29/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013022176

BR102013022176

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-06-30

2016-11-22

Earliest priority date

2013-08-30

Title

(BR102013022176)

Processo para obtenção de biolubrificantes

Abstract

(BR102013022176)

processo para obtenção de biolubrificantes. a presente invenção descreve um processo para obtenção de biolubrificantes

pela acilação de óleos vegetais hidroxilados com anidridos via catálise heterogênea, empregando uma argila ácida como
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catalisador sólido, preferencialmente a montmorilonita.

Inventors

AMARO ANATÁLIA FERNANDA

MEYER EMERSON

SILVA JOSÉ ANDRÉ CAVALCANTI DA

Latest standardized assignees - inventors removed

PETROBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 30/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015008147

BR102015008147

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-04-22

2016-11-29

Earliest priority date

2015-04-10

Title

(BR102015008147)

Processo desenvolvido para a obtenção de carvão ativado modificado com a combinação de nanopartículas de prata e

cobre inativadoras de vírus existentes na água

Abstract

(BR102015008147)

resumo “processo desenvolvido para a obtenção de carvão ativado modificado com a combinação de nanopartículas de

prata e cobre inativadoras de vírus existentes na água” o presente pedido trata de um carvão ativado modificado com a

combinação de nanopartículas de prata e cobre, visando sua aplicação na inativação de vírus destinado principalmente ao

tratamento de água para o consumo humano. filtros de carvão ativado tem a função básica de removerem impurezas e

agentes contaminantes da água, por exemplo, o cloro livre e a matéria orgânica existente na água, agentes esses capazes

de alterar o sabor, odor, coloração da água e até causar doenças.

Inventors

ARAKAWA FLÁVIA SAYURI

SHIMABUKU QUELEN LETÍCIA

BERGAMASCO ROSÂNGELA

NAKAMURA TANIA UEDA

Latest standardized assignees - inventors removed

PURIFIC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 31/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202014009904

BR202014009904

Publication kind codes

U1

U2
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Publication dates

2014-11-18

2017-12-12

Earliest priority date

2014-04-25

Title

(BR202014009904)

Máquina para perfuração horizontal de solo

Abstract

(BR202014009904)

máquina para perfuração horizontal de solo equipamento destinado a auxiliar na perfuração horizontal subterrânea de

solos para a passagem de tubulações das redes de esgoto. essa máquina visa realizar o processo sem a destruição de

amplas áreas de superfície, uma vez que consegue trabalhar com grandes distâncias de deslocamentos, reduzindo-se

assim o número de valetas abertas para alocação da máquina. o equipamento foi projetado para trabalhar com solos

argilosos e a ponteira responsável pela perfuração é o elemento continuamente solicitado, dimensionado de acordo com

as tensões desenvolvidas no trabalho. para suavizar essas tensões durante o contato ponteira/solo foi elaborado um

sistema para dosagem de água. a perfuração horizontal é realizada com o auxílio de um sistema hidráulico para aquisição

da potência necessária na realização do serviço e pelo sistema de deslocamento dos eixos de perfuração. por fim,

recomenda-se que a unidade hidráulica seja posicionada externamente ao ambiente de perfuração.

Inventors

DANILO TOLEDO RIBEIRO DA SILVA

FLÁVIO CLARETH COLMAN

GUILHERME GOVÊA SIMÕES

LUCAS ORTUNHO MOREIRA DA SILVA

LUIZA HELENA COSTA DUTRA SOUSA

THIAGO AUGUSTO RODRIGUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images
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Family 32/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202014009907

Publication kind codes

U1

Publication dates

2014-11-18

Earliest priority date
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2014-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 33/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012007410

Publication kind codes

A1

Publication dates

2012-10-02

Earliest priority date

2012-04-02

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 34/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015029158

BR102015029158

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2016-05-31

Earliest priority date

2014-11-24

Title

(BR102015029158)

Composições herbicidas, utilização das composições, método para controle da vegetação e formulação herbicida

Abstract

(BR102015029158)

resumo “misturas herbicidas para o controle de digitaria insularis e conyza spp. resistentes ao glifosato” a presente

invenção se refere às misturas de herbicidas que compreendem ((a) um herbicida, que é o glifosato ou um seu sal

agricolamente aceitável, ((b) pelo menos, um herbicida b, que é uma cicloexanodiona ou um seu sal agricolamente

aceitável, e ((c) pelo menos, um herbicida adicional que é selecionado a partir do grupo que consiste em herbicida c e

herbicida d; em que o herbicida c é, pelo menos, uma imidazolinona ou um seu sal agricolamente aceitável, o herbicida d

é o saflufenacil ou um seu sal agricolamente aceitável, à sua utilização para o controle das ervas daninhas e culturas

resistentes aos herbicidas, em especial, resistentes ao glifosato, e aos métodos para o controle das ervas daninhas e

culturas resistentes aos herbicidas.

Inventors

BIFFE DENIS FERNANDO

ZENY EVERSON PEDRO

GHIGLIONE HERNAN OSCAR

CONSTANTIN JAMIL

BELANI RAFAEL BRUGNERA

OLIVEIRA RUBEM SILVÉRIO DE JR

ZAMBON SÉRGIO
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

BASF AGRO

Family 35/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014025180

BR102014025180

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2016-04-19

Earliest priority date

2014-10-09

Title

(BR102014025180)

Processo sequencial ou isolado para obtenção de óleo e polissacarídeos a partir de resíduos agroindustriais

Abstract

(BR102014025180)

processo sequencial ou isolado para obtenção de óleo e polissacarídeos a partir de resíduos agroindustriais a presente

invenção refere-se ao processo de extração de óleo vegetal e polissacarideos a partir de resíduos agroindustriais. tal

invenção, que se insere nas áreas farmacêutica, cosmética, biotecnológica, alimentícia e agroindustrial, proporciona maior

aproveitamento de resíduos com um menor gasto energético e de fluidos. possui a vantagem de não utilizar solventes

tóxicos na extração de óleo e apenas fluido aquoso para extração de polissacarideos, eliminando assim o uso de ácidos e

bases no processo industrial, obtendo menor custo e menor contaminação no produto acabado. esse processo também

pode ser utilizado de forma sequencial, ou seja, para a extração de óleo seguida da extração dos polissacarídeos e vice-

versa, ou pode ser empregado isoladamente, ou seja, apenas para a extração do óleo ou dos polissacarídeos. o processo

extrator de óleo e de polissacarídeos consiste basicamente na moagem do resíduo agroindustrial, extração do óleo

utilizando solvente alcoólico e evaporação do solvente, obtendo-se assim o óleo do resíduo. após isto, é iniciada a

extração de polissacarídeos com fluido aquoso, sendo que o material extraído pode ser precipitado em alcoóis ou cetonas,

ou ainda seco diretamente em estufa ou por outro equipamento de secagem, e em seguida é filtrado ou microfiltrado ou

centrifugado, e por fim é seco e moído ou triturado.

Inventors
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Publication numbers

BR102014025179

BR102014025179

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2016-06-21

Earliest priority date

2014-10-09

Title

(BR102014025179)

Processo de preparação de estruturas metalorgânicas porosas utilizando embalagens multicamadas como fonte de ácido

tereftálico

Abstract

(BR102014025179)

resumo processo de preparação de estruturas metalorgânicas porosas utilizando embalagens mul ticamadas como fonte

de ácido tereftálico a presente invenção consiste em um material inédito denominado de estruturas metalorgânicas

porosas (mofs), as quais foram sintetizadas a partir de embalagens multicamadas contendo pet (politereftalato de etileno).

embalagens multicamadas não são recicladas, pois além de ser difícil separar e classificar estes filmes, uma vez que

existem vários tipos e todos muito parecidos visualmente, também é um obstáculo processá-los, pois são compostos de

polímeros incompatíveis para a reciclagem por extrusão. desta forma, o presente invento propõe aplicação do pet extraído

destas embalagens na síntese de estruturas metalorgânicas porosas. para a extração do pet é realizado um tratamento

com acetona em meio básico e após, o pet é despolimerizado em meio básico. o principal produto desta reação é o ácido

tereftálico (tpa), que foi utilizado como ligante orgânico na síntese das mofs. estas foram preparadas a partir do tpa e do

nitrato de zinco pelo método assistido por microondas. o material obtido possui grande área específica, propriedade esta
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que possibilita seu uso em diversas aplicações, como em processos de adsorção e armazenamento de gases, sensores,

em processos catalíticos e na descontaminação biológica de ambientes.

Inventors
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Family 37/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014025178

BR102014025178

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2016-04-26

Earliest priority date

2014-10-09

Title

(BR102014025178)

Adesivos à base de acrilatos incorporados com extrato de própolis

Abstract

(BR102014025178)

adesivos à base de acrilatos incorporados com extrato de própolis a presente invenção refere-se à síntese de adesivos

sensíveis à pressão (psa) baseados em acrilato de butila, ácido acrílico e acetato de vinila, sintetizados via

copolimerização em emulsão, sendo que a estes adesivos são incorporados extrato de própolis. tal invenção insere-se na

área médica ou farmacológica, contudo, pode também ser utilizada em materiais destacáveis constituídos principalmente

por materiais poliméricos. o adesivo contendo extrato de própolis é não irritante, apresenta adesividade intermediária aos

adesivos médicos comerciais testados, possui propriedades bactericida, antifúngica, antiinflamatória e demais

características inerentes à própolis, podendo ser aplicado para qualquer finalidade além do tratamento de peles e tecidos

com irritações provenientes de fungos, bactérias e demais tipos de lesões. associado a estas propriedades e aplicações, o

adesivo apresenta como vantagens o fato de ser facilmente removível sem prejudicar a área do tecido danificada, servir

de matriz para liberação de diversos princípios ativos, possuir baixo custo de fabricação e ser produzido com matérias

primas de fácil obtenção.

Inventors
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Publication numbers
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Publication dates
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Family 39/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031740

BR102014031740

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-08-23

Earliest priority date

2014-12-18

Title

(BR102014031740)

Microesfera magnética sítio-específica à base de pectina e dióxido de titânio para liberação controlada de fármacos

Abstract

(BR102014031740)

microesfera magnética sítio-específica à base de pectina e dióxido de titânio para liberação controlada de fármacos. a

presente invenção refere-se a sistemas de liberação controlada de fármacos compostos de microesferas magnéticas de

pectina reticuladas com nanopartículas de bióxido de titânio (ti02 ). as microesferas sintetizadas têm a função de proteger

a integridade de fármacos que apresentem instabilidade na zona do trato gastrointestinal, onde são insuficientemente

absorvidos. o objetivo da incorporação dos óxidos metálicos na matriz polimérica é causar um efeito de tortuosidade,

prolongando a saída do fármaco (redução do efeito "burst") e contornando os efeitos colaterais associados com as altas

doses administradas, que são empregadas pelos dispositivos tradicionais. além do mais, a liberação do fármaco pode,

eventualmente, ser modulada por meio da exposição das micropartículas magnéticas a um campo magnético remoto, o

que permitiria entregar uma proporção maior de sua carga inicial em um sítio específico de ação. dessa forma, o objeto do

presente invento visa contribuir para uma maior eficácia terapêutica e para o avanço da saúde, podendo ser de grande

interesse para a área biotecnológica e farmacêutica.

Inventors
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Publication numbers
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Title
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(BR102014031743)

Monômero multi-metacrilato para aplicação em produtos odontológicos livres de bisfenol a (bpa free) e de baixo conteúdo

lixiviável

Abstract

(BR102014031743)

monômero multi-metacrilato para aplicação em produtos odontológicos livres de bisfenol a (bpa free) e de baixo conteúdo

lixiviável. a presente invenção refere-se à síntese de um novo sistema monomérico contendo um monômero uretano-

trimetacrilato usado para aplicação em materiais dentários restauradores. o monômero comercial mais comumente

utilizado é o bis-gma, que apresenta em sua estrutura química o bisfenol a (bpa), material altamente tóxico e que

apresenta atividade estrogênica. existe um apelo comercial para sintetizar monômeros odontológicos livres de bpa, e

nesse sentido, a presente invenção, que se mostra bastante promissora, é composta por um material menos tóxico

quando comparável ao bis-gma, capaz de produzir polímeros com baixo teor lixiviável em solventes clorados, elevadas

propriedades mecânicas, reduzida sorção e solubilidade em água, bem como comparáveis grau de conversão, contração

e tensão de polimerização. o novo sistema monomérico obtido apresentou índice de refração compatível com as partículas

de cargas convencionais, as quais são inseridas nas formulações dos compósitos odontológicos. além disso, é livre de

bisfenol a (bpa).

Inventors
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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
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Earliest priority date

2014-06-16

Title

(BR102014016370)

meio filtrante a base de moringa oleífera lam

Abstract

(BR102014016370)

meio filtrante a base de moringa oleífera lam. a presente invenção refere-se à a um composto meio filtrante e absorvente

produzido a partir da torta das sementes, vagens e outras partes da moringa oleífera lam. este meio filtrante e absorvente

pode ser usado para filtração, adsorvente, floculante/coagulante na aplicação do processo de remoção de partículas

orgânicas ou inorgânicas em águas superficiais sujas, águas cinza, águas contendo óleos e graxas a exemplo de

efluentes da indústria de biodiesel, óleo comestível e cosméticos, água produzida de petróleo, águas contendo metais

pesados, águas contendo contaminadas como pesticidas, diminuição de flúor e gases indesejáveis em águas

subterrâneas e ainda no tratamento de efluentes em geral.. o meio filtrante e absorvente é obtido através das etapas de

secagem da vagem, debulhamento das sementes, separação das sementes, trituração das cascas e vagens, moenda das

sementes, extração do óleo por prensagem e/ou solventes, tratamento do óleo, envase do óleo, mistura da torta, cascas e

vagens trituradas, peneiramento para remoção dos finos e grossos, tratamento químico, granulação ou peletização,

classificação granulométrica de acordo com sua aplicação, secagem e embalagem do composto meio filtrante e

absorvente.
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obtenção de compostos secundários bioativos do endófito phoma herbarium com atividade antimicrobiana de amplo

espectro

Abstract

(BR102012005283)

obtenção de compostos secundários bioativos do endófito phoma herbarium com atividade antimicrobiana de amplo

espectro. o fungo endofítico phoma herbarium, isolado da planta medicinal luehea divaricata, é um fungo não patogênico

de humanos, produtor de metabólitos secundários com ação efetiva, comparativamente com um fungicida comercial,

contra os fungos fitopatogênicos alternaria alternata, guignardia citricarpa e fusarium solani f. sp. glycines. tem ação contra

as bactérias escherichia coli, micrococcus luteus, salmonella typhi, patógenas de humanos e a bactéria fitopatogênica

xantomonas asc. phaseoli. o invento auxilia no controle de fungos patogênicos de plantas como cacau e soja, bem como é

coadjuvante no controle de bactérias patogênicas de humanos e vegetais. além disso, este invento é uma alternativa ao

uso de agroquímicos, pois se trata de um produto natural, de fácil manejo, fácil produção em laboratório, que não agride o

ambiente. a quantidade de metabólitos secundários obtidos a partir da fermentação total do meio batata-dextrose pelo

fungo endofítico phoma herbarium é normalmente em torno de 120mg por litro de meio fermentado. a partir de 300 mg de

extrato bruto fúngico concentrado (metabólitos), obtém-se de 2,6 a 47,1 mg de metabólitos bioativos com ação

antimicrobiana, sendo que, em testes de laboratório, necessita-se de 11 a 188,5 µg/ml de metabólitos para o controle

efetivo dos fungos patogênicos de plantas.

Inventors
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Publication numbers

BR202014009909

BR202014009909

Publication kind codes

U1

U2

Publication dates

2014-11-18

2015-12-15

Earliest priority date

2014-04-25

Title

(BR202014009909)

Processo de fabricação de pavimentos, placas ou mapas táteis de aço maraging magnéticos radioluminescentes para

sinalização de áreas de risco e emergência de pessoas com deficiências em plantas nucleares

Abstract

(BR202014009909)

processo de fabricação de pavimentos, placas ou mapas táteis de aço maraging magnéticos radioluminescentes para

sinalização de áreas de risco e emergência de pessoas com deficiências em plantas nucleares. o presente modelo de

utilidade refere-se a novos pavimentos de aço maraging magnéticos radioluminescentes, obtidos por um método de

fabricação que consiste na utilização de um aço maraging revestido com nanocompósito radioluminescente na

composição de relevos, tridimensionais, de altura compreendida entre 0.5-20.0 mm, configurando diferentes tipologias de
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sinalização compreendidas por (1 ),(3),(5),(7),(9),(11 ),(13) e (17), radioluminescente ativada por radiações ionizantes (ex.

raios-gama, raios-x). tais produtos, destinados à radioproteção e acessibilidade, podem ser utilizados como placas de

sinalização e mapas táteis, e apresentam propriedades multisensoriais (contraste tátil, sonoro e visual) devidas ao

ferromagnetismo e resiliência do substrato de aço e à radioluminescência dos relevos que, quando combinadas,

possibilitam a detecção de radiações ionizantes e a rápida evacuação de pessoas com deficiências ou mobilidade

reduzida, no escuro, em áreas de risco e emergência de plantas nucleares (ex. usinas nucleares, clínicas de radioterapia,

laboratórios, farmácias e ambientes hospitalares), com aplicabilidade no setor nuclear, construção civil e arquitetura.

Inventors
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BR102013000308

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-16

2015-12-29

Earliest priority date

2013-01-07

Title

(BR102013000308)

processo de obtenção de inulinas com grau de polimerização >= 20 a partir de raízes de stevia rebaudiana

Abstract

(BR102013000308)

processo de obtenção de inulinas com grau de polimerização >= 20 a partir de raízes de stevia rebaudiana. a utilização

das raízes de stevia rebaudiana como uma nova fonte para obtenção de inulina de alto grau de polimerização (gp) a partir

da metodologia de extração aquosa é muito promissora, pois apresenta várias vantagens em relação às fontes atualmente

utilizadas comercialmente. a partir do extrato aquoso destas raízes, obteve-se um rendimento de 29,31%, superior ao

observado a partir das principais fontes comercialmente disponíveis (1 5-20%). as moléculas obtidas apresentaram alto

grau gp (~30), e são inulinas mais raras, já que as principais fontes de obtenção apresentam baixo gp (11-15). a

metodologia utilizada congelamento/descongelamento se mostrou uma técnica eficiente para o enriquecimento de

moléculas de inulina, permitindo obter frações com diferentes solubilidades e alto gp, sobrenadante (21-22) e precipitado

(35-40). vale ressaltar que devido à inulina obtida possuir um alto gp natural, sem necessidade de enriquecimento de sua

cadeia, dispensando assim qualquer processo industrial de enriquecimento e, consequentemente, diminuindo as etapas e

os custos de sua produção, representa um substituto promissor para as fontes comerciais. a partir dos dados obtidos

pode-se afirmar que a s. rebaudiana é uma nova e promissora fonte na obtenção comercial de inulina com alto gp, em

diversas aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica.
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2015-12-08

Earliest priority date

2014-04-25

Title

(BR102014009903)

processo de aplicação de zeólitas sintetizadas usando as cinzas do bagaço de cana de açúcar na adsorção de co2

Abstract

(BR102014009903)

processo de aplicação de zeólitas sintetizadas usando as cinzas do bagaço de cana de açúcar na adsorção de co2. a

presente invenção refere-se à aplicação de zeólita de baixo custo, sintetizada usando as cinzas do bagaço de cana de

açúcar, no processo de adsorção de poluentes gasosos como o dióxido de carbono. a zeólita descrita neste invento

adsorve 5,05 mmol de coz/grama, enquanto que a zeólita comercial zeolyst ® adsorve 5,13 mmol de coz/grama. isso

indica que o material de baixo custo utilizado neste invento é eficiente e beneficia vários setores industriais devido à

diminuição dos custos envolvidos neste processo.

Inventors
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Family 47/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031741

BR102013031741

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-09-29

Earliest priority date

2013-12-10

Title

(BR102013031741)

carvão ativado dopado com nitrogênio produzido a partir da regeneração térmica do material saturado com azul de

metileno e sua aplicação como eletrodo para supercapacitores

Abstract

(BR102013031741)

carvão ativado dopado com nitrogênio produzido a partir da regeneração térmica do material saturado com azul de

metileno e sua aplicação como eletrodo para supercapacitores. o presente invento refere-se à obtenção de um capacitor

de dupla camada elétrica a partir da regeneração térmica de carvão ativado de elevada área superficial saturado com azul

de metileno. o material obtido (nca) foi caracterizado por diversas técnicas e metodologias de análises, apresentando uma

área supeificial de 1726 m2 g-1 e 3,82% de nitrogénio em sua composição. estudos eletroquímicos (voltametria cíclica,

carga e descarga e ciclo de estabilidade) mostraram que o nca possui bom comportamento capacitivo, com baixa

resistência equivalente e boa estabilidade de carga e descarga após 1000 ciclos de investigação. a determinação dos

valores de capacitáncia específica para o nca variaram de 227,52 a 108, 44 e g-1. o presente invento demonstra que um

resíduo gerado a partir do processo de adsorção de corante pode ser tratado e convertido em um produto com aplicação

tecnológica nas áreas de eletrônicos portáteis, veículos híbridos elétricos e em sistemas de armazenamento de energia do

tipo stand-by.

Inventors
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Publication numbers

BR202012007403

BR202012007403

Publication kind codes

U1

U2

Publication dates

2012-10-02

2015-10-13

Earliest priority date

2012-04-02

Title

(BR202012007403)

Ponteira para pefuratriz horizontal de solo

Abstract

(BR202012007403)

ponteira para pefuratriz horizontal de solo. ponteira para perfuratriz horizontal de solo silte argilosos com chanfro de 60° e

quatro furos equidistantes para passagem de água, que permite o escoamento ou compactação da sobra de terra

retidada, pelas laterais, bem como a possibilidade de perfuração direta de 14 metros, com declividade padronizada. estes

parâmetros propiciam que o trabalho seja realizado por perfuratrizes de dimensões reduzidas e com isto diminui o impacto

na destruição de calçadas e ruas, além de possibilitar maior agilidade na recuperação final da pavimentação superior, cuja

diminuição do tempo de recuperação torna o processo menos oneroso e mais limpo.

Inventors
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Family 49/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031739

BR102013031739

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-10

Title

(BR102013031739)

tratamento e controle de microrganismos e doenças bucais através da ação fotodinâmica com corantes xantênicos e

formulados de poloxâmeros e lipossomos de fosfolipídios

Abstract

(BR102013031739)

tratamento e controle de microrganismos e doenças bucais através da ação fotodinâmica com corantes xantênicos e

formulados de poloxâmeros® e lipossomos de fosfolipidios. a presente invenção se refere ao uso de corantes xantênicos

inéditos e respectivas formulações em sistemas biocompatíveis na terapia fotodinâmica e inativação fotodinâmica de

microrganismos para o controle de doenças e microrganismos da cavidade bucal. o objetivo desta invenção é propor

©Questel - FAMPAT Page 47 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR202012007403&ekey=1695&xpn=BR202012007403&kind=U1


formas alternativas/complementares de prevenção, tratamento e controle de doenças bucais como a cárie dentária,

doença periodontal, tumor, lesões bucais, infecção endodôntica, halitose, candidíase, herpes e acelerar tecidos em

cicatrização. propõe-se como agentes fototerapêuticos o uso dos corantes xantênicos: eosina y, eritrosina b e rosa de

bengala b, em tampão aquoso, e seus derivados ésteres inéditos, variando-se a cadeia carbônica inserida desde metil até

decil, formulados em nanoesferas de copolírneros da classe dos poioxâmeros®, e nanocápsulas de lipossomos de

fosfolipídios zwiteriônicos e aniônicos. esses corantes utilizados como fotossensibilizadores são associados a fontes de

irradiação a base de led/laser ou lâmpada halógena de fotopolimerizador odontológico, na região energética de

comprimento de ondade cor verde. a combinação corante/formulação e luz proposta nesta invenção produz espécies

citotóxicas no local de aplicação, levando à ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antitumoral de forma eficiente, barata

e não invasiva ao paciente, promovendo a eliminação e prevenção de microrganismos patogênicos e células tumorais

existentes na cavidade bucal.
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Publication numbers

BR102013031192

BR102013031192

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-03

Earliest priority date

2013-12-04

Title

(BR102013031192)

desenvolvimento de modalidade cromatográfica baseada na identidade digital oxidativa de compostos orgânicos

Abstract

(BR102013031192)

desenvolvimento de modalidade cromatográfica baseada na identidade digital oxidativa de compostos orgânicos. o

presente invento apresenta uma tecnologia inovadora, alternativa e de baixo custo, que permite identificar compostos

eluídos de uma coluna cromatográfica utilizando detectores de baixo custo, como espectrofotômetro uv-vis, para obter a

identidade digital oxidativa, sem a necessidade de recorrer a equipamentos como espectrômetro de massas e ressonância

magnética nuclear. no presente invento realiza-se uma primeira separação do composto presente na amostra, seguida de

oxidação parcial dos compostos eluídos da coluna cromatográfica por reações de fenton em sistema de análises por

injeção sequencial, seguido de paração dos compostos formados no mesmo sistema cromatográfico. isso permite obter a

identidade digital oxidativa do analito, possibilitando identificar o composto através do tempo de retenção, grau de

oxidação, produtos formados, espectros eletrônicos das espécies na região uv-vis e relação entre as áreas de pico.

analitos diferentes levam à formação de produtos distintos durante o processo de oxidação parcial e, portanto, permite a

obtenção de um cromatograma dos produtos formados característico para cada composto químico presente na amostra
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original. assim, compostos diferentes não fornecerão o mesmo cromatograma de identidade digital oxidativa, ou seja, o

mesmo conjunto de dados. a nova tecnologia pode ser incorporada aos cromatógrafos atualmente produzidos sem elevar

o custo final do produto.

Inventors
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A2

Publication dates

2014-02-04

2015-10-20

Earliest priority date

2013-11-26

Title

(BR102013030329)

compostos de quinoxalina, composições farmacêuticas contendo os mesmos e uso das ditas composições

Abstract

(BR102013030329)

compostos de quinoxalina, composições farmacêuticas contendo os mesmos e uso das ditas composições. são descritos

compostos de quinoxalina de acordo com a fórmula onde r1 é selecionado dentre o grupo consistindo de cl, arila, ou nhr,

onde r é selecionado dentre o grupo consistindo de me, et, abu, 'bu, ciclohexiía, fenila, ch2ch2oh; r2 é selecionado dentre

o grupo consistindo de arila, nhr, sme, some, so2me; r3 é selecionado dentre o grupo consistindo de h, f, cl, br, ome; e r4

é selecionado dentre o grupo consistindo de h, ome, cl. são igualmente descritas composições farmacêuticas contendo

compostos de acordo com a invenção, com atividade para formas epimastigota, amastigota intracelular e tripomastigota de

ttypanosoma cruzi e formas promastigota e amastigota intracelular de leishmania amazonensis.

Inventors
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(BR201004382)

carvão ativado microporoso de elevada área superficial obtido da vagem de flamboyant (delonix regia)

Abstract

(BR201004382)

carvão ativado microporoso de elevada área superficial obtido da vagem de flamboyant (delonix regia). a presente

invenção refere-se à produção de carvões ativados microporosos de alta área superficial a partir das vagens de

flamboyant (delonix regia), mediante ativação química com naoh em duas etapas separadas de carbonização e ativação. o

processo de ativação controlado a partir de técnicas multivariadas de otimização possibilita a obtenção de um material

adequado para remoção de diversos poluentes. a aplicação deste material na remoção de corantes com diferentes

características químicas mostra uma alta eficiencia, praticidade e rapidez no uso deste material como adsorvente. as

vagens de flamboyant, sem nenhuma utilização prática até o momento, ganham um valor agregado e uma importante

aplicação na produção de carvões ativados de baixo custo

Inventors
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Publication numbers

BRPI1004379

BRPI1004379

BRPI1004379

Publication kind codes

A2

A8

A8

Publication dates

2015-09-15

2015-11-24

2017-10-10

Earliest priority date

2010-11-05

Title

(BR201004379)

extratos antifúngicos de basidiomicetos cultivados em água de coco

Abstract

(BRPI1004379)

extratos antifúngicos de basidiomicetos cultivados em água de coco. refere-se o presente relatório descritivo da patente de

extratos de cogumelos cultivados em água de coco, com ação antifúngica, cujo desenvolvimento visa permitir a obtenção

de um produto natural que permite o combate às doenças cansadas por fungos. na tentativa de diminuir os efeitos

colaterais ou reações adversas, a utilização de extratos de cogumelos comestíveis visa um método alternativo de baixo

custo no tratamento de candidiase, urna vez que estes possuem baixa toxicidade em comparação a medicamentos

industrializados. dos extratos dos cogumelos podem ser feitos soluções, pomadas, sabonetes, cremes, gel. os extratos de

uso tópico podem agir diretamente no local de contaminação por fungos patógenos.

Inventors
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ALENCAR UBIRANEY DELLAMURA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images

©Questel - FAMPAT Page 56 2018/07/30



Family 54/104 - FAMPAT - ©Questel
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BR102013023494

BR102013023494

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-23

2015-08-11

Earliest priority date

2013-09-13

Title

(BR102013023494)

Processo de separação e reciclagem química de embalagens multicamadas

Abstract

(BR102013023494)

Processo de separação e reciclagem química de embalagens multicamadas.O presente invento apresenta uma alternativa

para a reciclagem de embalagens multicamadas contendo pet (politerefialato de etileno), alumínio e pe (polietileno).Este

tipo de embalagem tem como única alternativa, até o momento, a incineração com aproveitamento energético.A
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incineração de embalagens multicamadas.além de ser realizada somente em alguns países.Gera uma infinidade de gases

poluentes.A quantidade descartada dessas embalagens é muito grande visto que são amplamente utilizadas como

embalagens de café, salgadinhos, biscoitos, chocolates, pet fóods.Entre outros alimentos.Este tipo de embalagens

apresenta excelentes propriedades, como barreira a gás.Ao vapor de água, aos componentes que dão sabor ao alimento

e à luz, aliadas à grande resistência mecânica.No entanto, a reciclagem deste tipo de material se torna muito árdua.pois

além de ser difícil separar e classificar estes filmes, uma vez que existem vários tipos e todos parecidos

visualmente.Também é muito problemático processá-los.Pois geralmente são compostos de polímeros incompatíveis para

a reciclagem por extrusão.O presente invento propõe a reciclagem química deste tipo de embalagem através da

delaminação dos polímeros e a despolimerização do pet utilizando reação de hidrólise básica.Propõe ainda a reciclagem

do alumínio e do pe constituintes desse tipo de material

Inventors
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A2

Publication dates

2013-05-21

2015-06-16

Earliest priority date

2013-04-26

Title

(BR102013010176)

Otimização de processo de obtenção de acil-homosserina lactonas e desenvolvimento de produto regulador de

crescimento para cana-de-açúcar

Abstract

(BR102013010176)

Otimização de processo de obtenção de acil-homosserina lactonas e desenvolvimento de produto regulador de

crescimento para cana-de-açúcar.A presente invenção se enquadra na setor agroquímico, referindo-se ao

desenvolvimento de: 1.Metodologia de caracterização de acil-homosserina lactonas em tecidos de cana-de-açúcar;

2.Aperfeiçoamento na metodologia de produção sintética de acil-homosserina lactonas de interesse; 3.Uso de um produto

formulado contendo acil-homosserina lactonas como estimulador do enraizamento, brotação e crescimento da cana-de-

açúcar, ou seja, um produto regulador de meristemas/gemas/toletes.O produto formulado foi capaz de acelerar

expressivamente a formação do sistema radicular a partir de gemas (meristemas) de cana-de-açúcar, bem como

promover um aumento na velocidade de formação de brotos.Estes resultados apresentam grande impacto na cultura da

cana-de-açúcar com fatores de economicidade relevantes
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A1
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Publication dates

2013-05-07

2015-01-13

Earliest priority date

2013-04-11

Title

(BR102013008778)

Formulados de ftalocianinas de alumínio em copolímeros micelares e aplicação em terapia fotodinâmica

Abstract

(BR102013008778)

FORMULADOS DE FTALOCIANINAS DE ALUMÍNIO EM COPOLÍMEROS MICELARES E APLICAÇÃO EM TERAPIA

FOTODINÂMICA.A presenta invenção trata da preparação de formulados compostos pelas ftalocianinas cloro-alumínio

(AIPcCI) e hidro-alumínio (AIPcOH) com copolímeros micelares da classe dos plurônicos<32> para aplicação em Terapia

Fotodinâmica (TFD).As formulações de ftalocianinas foram preparadas em micelas poliméricas de F-127 e P-123 utilizndo

o método da dispersão sólida em diferentes proporções ftalocianina/micela, que modulam as propriedades foto-físicas das

ftalocianinas.As ftalocianinas são incorporadas nas micelas na forma desagregada quando formulada em P-123, em

razões ftalocianina/micela de até 1.0.A formulações de ftalocianina/P-123 obtidas podem ser utilizadas em TFD na
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destruição de células em crescimento desordenado ou na Inativação Fotodinâmica de Micro-organismos (IFDMO), tais

como bactérias, fungos, vírus e protozoários.A ação fotodinâmica da formulação ftalocianinas/P-123 foi evidenciada para a

bactéria Staphylococcus aureus (S. aureus).Na ausência de luz as ftalocianinas não apresentaram inibição de crescimento

da bactéria, assim como a iluminação na ausência de ftalocianina.A iluminação com LASER de máxima emissão em 658

nm (potência de 100mW) dos sistemas contendo as ftalocianinas formuladas levaram à erradicação da S. aureus.As

concentrações de AIPcCI E AIPcOH necessárias para inibir 50% deste micro-organismo (IC~ 50~) foram de 0.3 e 0.2

<109>m L^ -1^, respectivamente, para 10 min de iluminação.
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CAETANO WILKER

HIOKA NOBORU

VILSINSKI BRUNO HENRIQUE

GEROLA ADRIANA PASSARELLA

KIMURA ELZA

SILVA EXPEDITO LEITE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images

©Questel - FAMPAT Page 61 2018/07/30



Family 57/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012027906

BR102012027906

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-07

2014-12-09

Earliest priority date

2012-10-30

Title
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Equipamento para tratamento de ingurgitamento mamário

Abstract
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(BR102012027906)

EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE INGURGITAMENTO MAMÁRIO.A presente de Invenção diz respeito à

Equipamento Para Tratamento do Ingurgitamento Mamário, sendo caracterizado por ser constituído por um sutiã com

bojos bilaterais, massageador, ordenhadeira e interface de controle.O material de todo o aparelho é preferencialmente

fabricado em neoprene, pois facilita a higienização e se ajusta melhor ao corpo da paciente, mas pode ser oferecido em

silicone ou outro material com características de higiene, conforto e segurança equivalentes.A ordenhadeira

massageadora contempla características de usabilidade e ergonomia, tanto para as lactantes como para os profissionais

envolvidos.Assim, consideraram-se os aspectos antômicos e fisiológicos da mama; além de fácil manuseio e efetividade.A

escolha dos materiais utilizados ocorreu de forma criteriosa, considerando o seu uso em âmbitos domiciliar e

hospitalr.Assim, os materiais que entram em contato com a pele são flexíveis, proporcionam conforto, possuem baixa

toxicidade e resistência à corrosão, são isolantes térmicos e de fácil higienização, além dos fatores econômicos.Desse

modo pressupõe-se que essas características podem facilitar a higienização, evitar odores e causar maior conforto à

lactante.Tecnicamente, este Equipamento Para Tratamento do Ingurgitamento Mamário possui e oferece características

próprias de desenvolvimento, dentre as quais destacamos sua funcionalidade, associando em um mesmo dispositivo,

duas funções distintas, ou seja, a massagem e a extração do leite das mamas

Inventors

HEBERLE ANITA BATISTA DOS SANTOS
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NOHAMA PERCY
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Title

(BR102013008777)

Uso de terapia fotodinâmica para o tratamento de leishmaniose tegumentar

Abstract

(BR102013008777)

USO DE TERAPIA FOTODINÂMICA PARA O TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR.A presente invenção

trata da utilização do corante azul de metileno no tratamento do leishmaniose tegumentar por meio da Terapia

Fotodinâmica (TFD).O mecanismo de ação da TFD em sistemas celulares consiste na irradiação de um composto

fotoativo (fotossensibilizador - FS) com iradiação de comprimento de onda adequado na presença de oxigênio.As fontes

de luz adotadas são LASERs, diodos emissores de luz (LED) e lâmpadas halógenas, de sódio e tungstênio, todos com

emissão na região do vermelho, adequada para a fotoexcitação do FS.

Inventors

LONARDONI MARIA VALDRINEZ CAMPANA

SILVEIRA THAIS GOMES VERZIGNASSI

ARISTIDES SANDRA MARA ALESSI

PELLOSI DIOGO SILVA

PELOI LILIAN SOMENCI

SBEGHEN MONICA RAQUEL

CAETANO WILKER

HIOKA NOBORU
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GEROLA ADRIANA PASSARELLA
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A1

A2

Publication dates

2013-04-02

2014-11-11

Earliest priority date

2013-03-07

Title

(BR102013005460)

Processo de síntese de zeólitas utilizando como fonte de silício as cinzas do bagaço de cana de açúcar

Abstract

(BR102013005460)

PROCESSO DE SÍNTESE DE ZEÓLITAS UTILIZANDO COMO FONTE DE SILÍCIO AS CINZAS DO BAGAÇO DE CANA

DE AÇÚCAR.A presente invenção diz respeito à síntese de um material zeolítico do utilizando um resíduo agroindustrial,

ambientalmente perigoso e gerenciado de forma ineficaz, como fonte de silício, as cinzas do bagaço de cana de açúcar.A

zeólita foi obtida utilizando os métodos de fusão alcalina antes da etapa de cristalização em condições hidrotérmicas.O

material sintetizado tem potencial aplicação em processos catalíticos, troca iônica e como agente bactericida.

Inventors

RADOVANOVIC EDUARDO

MOISES MURILO PEREIRA

MENEGUIM JOZIANE GIMENES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 60/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013010639

WO2014176654

BR102013010639

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-11-06

2015-06-30

Earliest priority date

2013-04-30

Title

(BR102013010639)

Composições contendo ativos de extrato seco de própolis e processo de preparação das mesmas

Abstract

(BR102013010639)

Resumo composições contendo ativos de extrato seco de própolis e processo de preparação das mesmas a presente

invenção se refere a um processo de obtenção de componentes ativos a partir de extrato seco de própolis e/ ou extratos

hidroalcóolicos de própolis para utilização como componente ativo para o preparo de composições farmacêuticas com

atividade antifúngica empregadas no tratamento de micoses e os compostos contendo os ativos de extrato seco de

própolis e/ ou extratos hidroalcóolicos de própolis e mel
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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

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
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Title

(BR102012018037)

Formulação bucal contendo extrato de punica granatum para tratamento de estomatites

Abstract

(BR102012018037)

FORMULAÇÃO BUCAL CONTENDO EXTRATO DE Punica granatum PARA TRATAMENTO DE ESTOMATITES.A

presente invenção refere-se a uma formulação bucal (gel ou tablete) para o tratamento de candidíase associada à

estomatite protética ou de outras naturezas, cujas bases são extratos, frações e substâncias isoladas da espécie vegetal

Punica granatum.A estomatite protética é uma patologia de etiologia multifatorial que afeta um grande número de

pacientes com dentadura parcial ou total.Fatores etiológicos são os traumas, inadequada higiene bucal e infecções por C.

albicans.Em geral, os pacientes com estomatite queixam-se de edema, dor na área afetada e ardência na boca quando há

diminuição do fluxo salivar.Há diferentes procedimentos para o tratamento da estomatite protética.Correção de próteses,

remoção da dentadura à noite e uma eficiente limpeza da dentadura são importantes.As candidíases associadas à
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estomatite protética não são de fácil tratamento.Geralmente, recidivas ocorrem após a interrupção do mesmo, ainda que o

trauma causado pela prótese tenha sido eliminado por meio de substituição por nova prótese.Esses problemas, nem

sempre graves, representam um desafio na prática estomatológica, face a sua freqüência e o pequeno número de drogas

antifúngicas disponíveis em nosso meio.Ainda, em geral, são drogas de custo muito elevado, tornando muitas vezes

inviável a continuidade do tratamento.O objetivo da presente patente é a apresentação de formulação tópica para

tratamento de micoses bucais, tendo em vista sua alta incidência, incorporando em um gel ou tablete extrato derivado da

espécie vegetal.

Inventors

DIAS BENEDITO PRADO FILHO
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Publication dates

2012-10-02

2013-11-26

2014-01-14

Earliest priority date

2012-04-02

Title

(BR202012007402)

Secador térmico por fuso aquecido

Abstract

(BR202012007402)

SECADOR TÉRMICO POR FUSO AQUECIDO.Equipamento secador horizontal destinado ao transporte e secagem de

sólidos e líquidos, por meio da passagem de gás ou vapor em temperatura elevada no interior do fuso, trocando calor de

forma indireta por condução ou de forma direta e indireta, por condução e convencção, respectivamente.O eixo do fuso é

vazado, propiciando a passagem de gás ou vapor através de todo o comprimento do equipamento e pode ou não possuir

orifícios que permitem contato do gás com o produto a ser secado, reduzindo assim sua umidade.O transporte é

executado pelo helicoide soldado ou fundido junto ao eixo, formando assim o fuso.O equipamento é modular, já que é

possível aterar suas dimensões e, consequentemente, sua capacidade de sacagem.

Inventors
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Title
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Gerador de ozônio modular operando em alta frequência com controle digital

Abstract

(BR102012005282)

GERADOR DE OZÔNIO MODULAR OPERANDO EM ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE DIGITAL.A PRESENTE

INVENÇÃO REFEREÇ-SE A UM EQUIPAMENTO GERADOR DE OZÔNIO MODULAR OPERANDO EM ALTA

FREQUÊNCIA COM CONTROLADOR DIGITAL DE SINAIS (DSC) E AÇÃO PID PARA TRATAMENTOS DE ÁGUAS,

EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, TRATAMENTO DE LIXÍVIA,

CHORUME, USO EM LAVANDERIAS INDUSTRIAIS, PROCESSOS DE BRANQUEAMENTO, PROCESSOS DE

SÍNTESE, LIMPEZA DE PISCINAS, USO ODONTOLÓGICO E MEDICINAL, ENTRE OUTROS, ALIMENTADO POR

ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA OU SOLAR.O MÓDULO PADRÃO PARA O GERADOR DE OZÔNIO POSSUI

POTÊNCIA DE SAÍDA DE 100 W, UTILIZA BOBINA AUTOMOTIVA NO CONVERSOR FLYBACK E POSSUI CONTROLE

DIGITAL REALIZADO POR UM CONTROLADOR DIGITAL DE SINAIS (DSC).O GERADOR PROJETADO É BASEADO

NO PRINCÍPIO DE DESCARGA CORONA E PODE SER APLICADO EM PROCESSOS OXIDATIVOS EM GERAL, PARA

TANTO, BASTA ASSOCIAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MÓDULOS PARA ALCANÇAR A POTÊNCIA E

CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO.OS CONVERSORES SÃO PROJETADOS E

IMPLEMENTADOS EM MALHA FECHADA COM AÇÃO PI.A ETAPA DE POTÊNCIA É CONSTITUÍDA POR DOIS

CONVERSORES CHAVEADOS EM ALTA FREQUÊNCIA, SENDO UM CONVERSOR BUCK E UM CONVERSOR

FLYBACK, AMBOS CONTROLADOS DIGITALMENTE POR UM DSC.

Inventors
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Earliest priority date

2012-03-09

Title

(BR102012005288)

Obtenção de neolignanas com atividade antimicobacteriana

Abstract

(BR102012005288)

OBTENÇÃO DE NEOLIGNANAS COM ATIVIDADE ANTIMICOBACTERIANA.A PRESENTE INVENÇÃO DE PATENTE

REFERE-SE À OBTENÇÃO E USO FARMACOLÓGICO DE NEOLIGNANAS (EUPOMATENÓIDE-3, EUPOMATENÓIDE-

5 E CONOCARPANO), SEUS DERIVADOS (EUPOMATENÓIDE-5 E CONOCARPANO METILADOS; E

EUPOMATENÓIDE-5, CONOCARPANO E EUPOMATENÓIDE-3 HIDROGENADOS) DE FOLHAS DE PIPER

REGNELLIIVAR.PALLESCENS (PIPERACEAE) PARA ALICAÇÃOCOM EFICÁCIA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS
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CAUSADAS POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (ANIMAL OU HUMANA), ASSOCIADAS OU NÃO À SÍNDROME

DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (HIV), SENDO PORTANTO APLICÁVEL NO SETOR FARMACÊUTICO.A

OBTENÇÃO DAS NEOLIGNANAS DE FOLHAS DE PIPER REGNELLII É REALIZADA PELA TENOLOGIA DE FLUÍDO

SUPERCRÍTICO, UTILIZANDO CO2 UMA METODOLOGIA QUE É RÁPIDA, NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE', NÃO

GERA COMPOSTOS COM RESÍDUOS DE SOLVENTE ORGÂNICO E CONSEGUE OBTER TODAS AS NEOLIGNANAS

DE INTERESSE NESTE INVENTO (EUPOMATENÓIDE-3, EUPOMATENÓIDE-5 E CONOCARPANO).

Inventors
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(BR201105560)

Formulação benzoporfirínica de regioisômeros de anel a e b

Abstract

(BR201105560)

FORMULAÇÃO BENZOPORFIRÍNICA DE REGIOISÔMEROS DE ANEL A E B.A presente invenção descreve a

preparação de um formulado farmacêutico constituído por uma mistura de derivados benzoporfirínicos, moléculas tipo

clorina, incorporada em surfactante polimérico da classe dos plurônicos.A composição possui como princípio ativo uma

mistura de derivados benzoporfirínicos tetraéster de anel A e B (Figura 1) na razão aproximada de 1:1, podendo variar até

4:1, que foram obtidas a partir da reação de Diels-Alder da protoporfirina IX e o dimetil acetileno dicarboxilato de metila.O

princípio ativo é incorporado em surfactante polimérico da classe dos plurônicos, especificamente o P-123 (Figura 2).A

razão molar entre a mistura de benzoporfirinas e o P-123 é, respectivamente, 1:20, podendo variar entre 1:10 a 1:100.O

formulado é preparado a partir do método de dispersão sólido onde a mistura de benzoporfirinas e surfactante são co-

solubilizados em solvente orgânico, com posterior remoção do solvente por evaporação rotativa e geração de filme

fino.Após a hidratação e estabilização do filme este é submetido ao processo de liofihização (criodessecação) gerando o

formulado final.Esta composição farmacêutica é utilizada em Terapia Fotodinâmica (TFD) no combate de células/tecidos

em proliferação ou na Inativação Fotodinâmica de Micro-organismos (IFDMO), tais como bactérias, fungos, leveduras,

vírus e protozoários.

Inventors
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Title

(BR201106671)

mochila para transporte de correspodÊncias e documentos em geral

Abstract

(BR201106671)

MOCHILA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS EM GERAL.O presente invento refere-se

a uma mochila de uso pessoal, utilizada para transporte de correspondências, documentos e outros materiais em geral, o

que é realizado primordialmente por carteiros.Esta mochila é composta por duas bolsas (11 e 12) para o transportes

destes objetos, uma disposta na parte frontal do usuário (11) e outra na parte de trás (12) ambas dispostas sobre um

colete (10), que pode ter sua largura ajustada nas laterais do tronco (x).O colete, colocado pela cabeça, ajuda a distribuir o

peso sobre os ombros e região lombar, e as cintas laterais (23) são largas para permitir uma maior área de contato.Este
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colete permite que o usuário troque a mochila de posição, sem que para isto seja completamente retirada, necessitando

apena svira-la.As bolsas (11 e 12) têm espaço interno para transporte e organização de correspondências e outros

objetos, sendo que quando abertos pode-se virar a aba (2 e 32) para fora tornando mais fácil o acesso aos objetos.Com

divisórias internas rígidas, permite a separação e organização dos objetos quando necessário.A principal funcionalidade

da presente invenção é transportar correspondências e outros objetos de modo a equilibrar o peso, sem prejudicar o

sistema locomotor e favorecendo a organização dos mesmos.

Inventors

LUCIO CRISTINA DO CARMO

REINERT FABIOLA
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BRPI1106670

Publication kind codes
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A8
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Publication dates
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Earliest priority date

2011-10-13

Title

(BR201106670)

extrato hidroalcoólico e butanólico de sapindus saponaria com atividade espermicida e trichomonicida

Abstract

(BRPI1106670)

extrato hidroalcoólico e butanólico de sapindus saponaria com atividade espermicida e trichomonicida. a presente

invenção trata-se da atividade espermicida e trichomonicida de dois extratos de sapindus saponaria bem como de seus

princípios ativos com efetiva aplicação como espermicida e trichomonicida. a invenção constitui-se nos extratos

hidroalcoólicos e butanólico da planta sapindus saponaria, cujos princípios ativos são eficientes para levar à morte dos

espermatozóides humanos e também como microbicida, mais especificamente como anti-parasitário contra trichomonas

vaginalis, que é o agente causal da doença sexualmente transmissível (dst). ambos os extratos testados frente a

espermatozóides humanos obtidos de doadores saudáveis bem como a cepas de trichomona vaginalis (cepa padrão e

cepa clínica isolada de paciente com trichomoníase) levaram ´morte de todos os espematozóides que estavam vivos e

viáveis em condições normais do doador no momento da coleta bem como a morte dos todos trichomonas submetidos aos

extratos.

Inventors

CORTEZ DIOGENES APARÍCIO GARCIA

FERREIRA IZABEL CRISTINA PILOTO

CONSOLADO MARCIA EDILAINE LOPES

ESTIVALET TEREZINHA INEZ
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Publication numbers

BRPI1104689

BRPI1104689

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-14

2013-08-13

Earliest priority date

2011-09-05

Title
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(BR201104689)

reciclagem mecÂnica de embalagens multicamadas

Abstract

(BR201104689)

RECICLAGEM MECÂNICA DE EMBALAGENS MULTICAMADAS.O presente invento apresenta uma alternativa para a

reciclagem de embalagens multicamadas laminadas contendo principalmente alumínio, PET (Politereftalato de etileno) e

PE (Polietileno).Este tipo de embalagem tem como única alternativa, até o momento, a incineração com aproveitamento

energético.A incineração de embalagens multicamadas além de ser realizada somente em alguns países, gera uma

infinidade de gases poluentes.A quantidade de embalagens multicamadas descartadas é muito grande visto que são

amplamente utilizadas como embalagens de café, salgadinhos, biscoitos, chocolates, PET foods entre muitos outros

alimentos.São muitos os benefícios alcançados utilizando-se este tipo de embalagens com vários polímeros (e outros

materiais) diferentes, pois possibilita a obtenção de um material com excelentes propriedades, como barreira a gás, ao

vapor de água, aos componentes que dão sabor ao alimento e a luz, aliadas a grande resistência mecânica.No entanto, a

reciclagem deste tipo de material se torna muito dificultada, além de ser muito difícil separar e classificar estes filmes, pois

são muitos os tipos e todos muito parecidos visualmente, também é muito difícil processá-los, pois geralmente são

compostos de polímeros incompatíveis para a reciclagem por extrusão.O presente invento propõe a reciclagem deste tipo

de embalagem através da preparação de materiais compósitos utilizando matriz plástica, com excelentes características

mecânicas, por meio dos processos de moagem, extrusão e injeção.

Inventors

RADOVANOVIC EDUARDO

FAVARO SILVIA LUCIANA

GANZERLI THIAGO DO AMARAL

NETO ALBERTO GONCALVES VIEIRA DE CARVALHO

CARDOZO ADRIANO LUCIANO
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Family 70/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1104691

BRPI1104691

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-14

2013-08-13

Earliest priority date

2011-09-05

Title

(BR201104691)

tiosssemicarbazonas incorporadas ao s-(-)-limoneno com atividade antileishmania

Abstract

(BR201104691)

TIOSSSEMICARBAZONAS INCORPORADAS AO S-(-)-LIMONENO COM ATIVIDADE ANTILEISHMANIA.A presente

invenção se enquadra dentro do setor químico-farmacêutico, referindo-se a uma série de benzaldeidotiossemicarbazonas

cuja incorporação ao monoterpeno S-(-)-Limoneno aumenta consideralvemente a atividade antileishmania.As

tiossemicarbazonas e o limoneno apresentam um vasto espectro de atividade biológica, sendo bastante conhecidos por

suas aplicações na pesquisa de novos fármacos.Desta forma, seguindo a estratégia de combinar moléculas ativas para

estudar o efeito cooperativo na busca por novos compostos com atividade biológica foram sintetizadas

benzaldeidotiossemicarbazonas derivadas do S-(-)-limoneno e avaliado o potencial farmacológico desses compostos.O

presente invento tem a seu favor a alta seletividade que as benzaldeidotiossemicarbazonas derivadas do S-(-)-limoneno

apresentaram, sendo ativas contra as formas promastigotas de L. amazonensis, além do baixo custo e versatilidade na

preparação destes compostos.A incorporação de benzaldeidotiossemicarbazonas ao S-(-)-Limoneno acarretou também

um acentuado aumento na atividade antitumoral frente a diversas linhagens de células e na atividade antitripanossoma,

sendo que suas características moleculares proporcionam ainda considerável potencialidade acaricida, ansiolítica,

antimicrobiana, anti-inflamatória e antiviral.

Inventors

DA SILVA CLEUZA CONCEICAO

DE OLIVEIRA CECILIA MARIA ALVES

BATISTA SABRINA ALENCAR DE ALMEIDA

NAKAMURA CELSO VATARU

BRITTA ELIZANDRA APARECIDA

VANDRESEN FABIO

FALZIROLLI HUGO

DA SILVA ANA PAULA BARBOSA
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Publication numbers

BRPI1104690

BRPI1104690

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-14

2013-08-13

Earliest priority date

2011-09-05

Title

(BR201104690)

micropartÍcula contendo l-alanil-l-glutamina

Abstract

(BR201104690)

MICROPARTÍCULA CONTENDO L-ALANIL-L-GLUTAMINA.A presente invenção se refere à obtenção de um sistema
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microparticulado desenvolvido para liberação modificada de N(2)-L-alanil-L-glutamina, mais conhecida como glutamina

dipeptídeo (GDP) visando proteger o paciente de hipoglicemias noturnas e ainda como uma opção à terapia parenteral em

pacientes críticos.Para o desenvolvimento do novo sistema terapêutico foi utilizado material polimérico semi-sintético

(etilcelulose), possibilitando a formação de micro partículas com características de melhor controle da liberação em

relação às formas farmacêuticas convencionais.Além disso, o sistema pode ser utilizado como forma farmacêutica

intermediária para a produção de dispersões líquidas, cápsulas ou comprimidos.Considerando as hipoglicemias noturnas,

a utilização deste novo sistema microparticulado para liberação de ativos precursores hepáticos de glicose durante o

período noturno, possibilita ao paciente e seus familiares uma "noite tranquila".Isso se deve ao fato de que durante este

período a glicemia será mantida em função destes precursores hepáticos de glicose disponibilizados gradualmente a partir

do sistema microparticulado administrado oralmente antes do paciente dormir, permitindo a prevenção de hipoglicemia

noturna.Além disso, a sua administração pela via oral em pacientes críticos, que fazem uso da GDP via endovenosa, pode

evitar a internação hospitalar e os riscos, dificuldades e limitações da administração de soluções endovenosas em

pacientes debilitados.

Inventors

BRUSCHI MARCOS LUCIANO

BAZOTTE ROBERTO BARBOSA
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Publication numbers

BRMU9100826

BRMU9100826

Publication kind codes

U2

U2

Publication dates

©Questel - FAMPAT Page 84 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR201104690&ekey=1157&xpn=BR201104690&kind=A1


2011-12-20

2014-02-11

Earliest priority date

2011-04-07

Title

(BR9100826U)

Mesa ortostática com dobradura

Abstract

(BR9100826U)

MESA ORTOTÁSTICA COM DOBRADURA.Mediante a necessidade de criar melhorias e agregar funções ao

equipamento hospitalar denominado mesa ortostática, utilizado basicamente na recuperação por meio da fisioterapia de

pacientes com lesão medular espinhal, paralisia cerebral ou mesmo mielomeningocele, foram realizadas pesquisas de

campo, pesquisa de mercado e busca de referências na literatura para definir exatamente as modificações a serem

idealizadas.O foco deste projeto foi possibilitar a fisioterapia com pacientes tanto na posição ortostática (em pé), como na

posição sentada.Sendo assim, foram criadas duas articulações, uma na altura do joelho e outra na altura das costas, de

forma que a prancha possa se transformar em uma cadeira.Partindo da configuração da prancha estendida na horizontal,

os mecanismos utilizados para colocar o paciente sentado foram: um atuador linear elétrico para movimentar o tronco e

dois pares de engrenagens para dobrar as pernas.O acionamento principal, para rotacionar a prancha até a posição

ortostática, não foi modificado do mecanismo encontrado no mercado, ou seja, um atuador linear elétrico.Alguns outros

ajustes foram implementados para melhorar o uso do equipamento, como por exemplo, o sistema de imobilização para o

quadril.O resultado final foi um equipamento muito similar àquele já comercializado, sem aumento excessivo do custo,

porém com uma função agregada, sendo que esta função significa uma nova gama de tratamentos fisioterápicos e

beneficios ao longo do tratamento.

Inventors

COSTA DUTRA SOUSA LUIZA HELENA

COLMAN FLAVIO CLARET

FROENING LIGIA VENANCIO

RASTELI RODRIGO

MILANI PESSANHA DE PAULA SOARES JOSE MARIA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1005011

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-03-19

Earliest priority date

2010-12-02

Title

(BR201005011)

obtenção de tirosol a partir de "diaporthe helianthi"

Abstract

(BR201005011)

Obtenção de Tirosol a partir de "Diaporthe helianthi".Os fungos endofiticos são microrganismos caracterizados por viverem

pelo menos parte do seu ciclo de vida no interior dos tecidos foliares sem causar danos ao seu hospedeiro.Esses fungos

endofiticos são capazes de produzir metabólitos biologicamente ativos que apresentam propriedades biotecnológicas.O
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endofitico Diaporhte helianthi destaca-se pela produção do composto 2-(4-hidroxifenil)-etanol (Tirosol).O Tirosol é um

composto fenólico com propriedades antioxidantes, antifúngica, antibacteriana, além de auxiliar na melhora de quadro de

diferentes patologias humanas, como doenças cardiovasculares, trombose, hepáticas, renais e neurodegenerativas. É

encontrado no vinho, no azeite, além de ser produzido por fungos terrestres.Esta é a primeira vez que é relatada sua

produção pelo endofitico Diaporthe helianthi.A presente invenção relata o isolamento do Tirosol a partir de uma fonte

natural, o metabólito secundário do endofitico Diaporthe helianthi, o que torna sua obtenção rápida, com menor custo em

relação a obtenção a partir de plantas podendo ser utilizado na elaboração de medicamentos, como pomadas, sprays,

géis e soluções de uso interno e externo no tratamento de enfermidades relacionadas a bactérias patogênicas.

Inventors

CLEMENTE EDMAR

SPECIAN VANIA

PAMPHILE JOAO ALENCAR

SARRAGIOTTO MARIA HELENA

WENZEL JULIANA BERNARDI
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Publication numbers

BRPI1004766

BRPI1004766

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2012-10-02

2013-04-16

Earliest priority date

2010-11-05

Title

(BR201004766)

obtenÇço de beta-ciclodextrina a partir de bacilos alcalofÍlicos imobilizados em esponjas vegetal e sintÉtica

Abstract

(BR201004766)

OBTENÇçO DE BETA-CICLODEXTRINA A PARTIR DE BACILOS ALCALOFÍLICOS IMOBILIZADOS EM ESPONJAS

VEGETAL E SINTÉTICA.A enzima ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase) catalisa a degradação do amido, originando

o <244>-, <225>- e <sym>-ciclodextrinas (CDs), que são capazes de fonnar complexos de inclusão e estabilizar um amplo

espectro de substâncias, tomando-as atrativas para várias aplicaçõe sem biotecnologia, agricultura, indústria

farmacêutica, indústria alimentícia e cosmética.No Brasil, há um forte incentivo para a produção de CDs a baixo custo, em

virtude da grande disponibilidade do substrato amido.Biocatalizadores imobilizados, tais como micro-organismos estão

sendo explorados na pesquisa para aumentar o rendimento dos processos de produção de CDs.Os suportes

recentemente utilizados na imobilização de células microbianas são a esponja vegetal e sintética.Desta forma, o presente

invento teve por objetivo a obtenção de <225>-ciclodextrina (<225>-CD) a partir da de Bacilius sphaericus cepa 41,

Baciliusfirmus cepa 37 e Baciliusfirmus cepa 7B, isolados de solo brasileiro e imobilizados por adsorção nos suportes

(matrizes) esponjas vegetal e sintética.

Inventors

MATIOLI GRACIETTE

MORIWAKI CRISTIANE

PAZZETTO RUBIA

DE OLIVEIRA DELANI TIELES CARINA
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Publication numbers

BRPI1005910

BRPI1005910

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-05

2013-02-26

Earliest priority date

2010-11-05

Title

(BR201005910)

blocos de cerÂmicos acésticos (ressoadores) elemento estrutural obtido com adiÇço de lodo industrial

Abstract

(BR201005910)

BLOCOS CERÂMICOS ACéSTICOS (RESSOADORES) ELEMENTO ESTRUTURAL OBTIDO COM ADIÇçO DE LODO
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INDUSTRIAL.A presente invenção refere-se à determinação do coeficiente de absorção sonora de bloco cerâmico

acústico e à utilização de um método de fabricação de bloco cerâmico acústico (ressoador), por meio da técnica de

solidificação/estabilização de resíduo sólido gerado em indústrias têxteis, obtendo-se um produto denominado bloco

cerâmico acústico (ressoador cerâmico), para aproveitamento na construção civil.

Inventors

TAVARES CELIA REGINA GRANHEN

LISOT ALINE

SOARES PAULO FERNANDES

KAMINATA OSWALDO TERUO

DE CASTRO THIAGO MORAES
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Family 76/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1001796

Publication kind codes

A2

Publication dates

2014-01-07

Earliest priority date

2010-06-30

Title

(BR201001796)

Concreto polimérico a partir da reciclagem de embalagens pet, resíduos sólidos finos e óleos vegetal usado

Abstract

(BR201001796)

CONCRETO POLIMÉRICO A PARTIR DA RECICLAGEM DE EMBALAGENS PET, RESÍDUOS SÓLIDOS FINOS E

ÓLEO VEGETAL USADO.A presente invenção consiste na obtenção de concretos poliméricos a partir da utilização de

resíduos sólidos finos (RSF), embalagens PET e óleo vegetal usado (OVU) em substituição à areia, cimento e água

obtendo-se um produto com características semelhantes ao concreto convencionalmente utilizado na construção civil.A

fabricação de concretos convencionais na construção civil é realizada mediante a utilização de cimento, água, areia,

agregados graúdos e miúdos (brita ou cascalho), e outros aditivos como agentes plastificantes ou retardadores de pega,

etc.A proporção entre esses materiais varia de acordo com o tipo de produto desejado.Desenvolveu-se neste trabalho

concretos poliméricos com características visuais, mecânicas e fisicas semelhantes ao concreto convencional sem,

entretanto, utilizar areia, cimento e água, apresentando excelentes propriedades fisicas e mecânicas que são compatíveis

aos concretos convencionais.A principal vantagem desse material é o fato de ser constituído exclusivamente por resíduos,

alem de não sofrer modificações químicas, podendo ser avaliado imediatamente após a fabricação.

Inventors

NOGAMI EURICA MARY

GARCIA EDIVALDO EGEA

GOMEZ PINEDA EDGARDO ALFONSO

RADOVANOVIC EDUARDO
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Publication numbers

BRPI1000304

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-09-20

Earliest priority date

2010-01-28

Title

(BR201000304)

carvão ativado impregnado com prata e cobre para eliminação de microorganismos da água

Abstract

(BR201000304)

CARVãO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA E COBRE PARA ELIMINAçãO DE MICROORGANISMOS DA áGUA, a
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partir da impregnação simultânea de lons cobre e lons prata; sendo ditos lons metálicos obtidos a partir da dissolução de

sais de cobre e prata em água deionizada, com proporções na faixa de 1 a 5 % (w/w) de cada um dos lons em massa de

carvão; onde o material foi preparado como um catalisador ou adsorvente, colocando o carvão ativado em contato com a

solução dos lons na quantidade desejada, aquecida de 60 a 80<198>C sob agitação, por 24 horas, passando por etapas

de secagem e calcinação.

Inventors

DA SILVA FLAVIA VIEIRA

DOS SANTOS ONELIA APARECIDA ANDREO

NAKAMURA CELSO VATARU

BERGAMASCO ROSANGELA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 78/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0904042

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-06-14

Earliest priority date

2009-10-05

Title

(BR200904042)

formulaÇço tàpica para o tratamento da leishmaniose

Abstract

(BR200904042)

A FORMULAÇçO TàPICA PARA O TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE é constituída do extrato da Calophyllum

brasiliense e de seus princípios ativos com efetiva aplicação no tratamento da leislimaniose associados ou não com a

Leishmania (Leishmania) amazonensis e Leishmania (Viannia) braziliensis.A invenção constitui-se numa formulação que

possui como base o extrato da planta Calophyllum brasiliense, cujos princípios ativos são eficientes no tratamento da

leishmaniose cutânea, cutânea difusa, mucosa e visceral.A formulação administrada por via intraperitoneal e tópica

diminuiu os volumes das lesões decorrentes de infecção experimental por leishmaniose e reduziu o número de parasitas

nos órgãos.Além disso, o extrato da Calophyllum brasiliense inibiu o crescimento das formas promastigotas e

amastigotas.Finalmente, os compostos isolados por fracionamento da Calophyllum brasiliense, principalmente a fração

hexano, diminuiu o volume das lesões decorrentes da infecção experimental por leishmaniose e inibiram o crescimento

das formas promastigotas e amastigotas.

Inventors
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Family 79/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0901589

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-12-21

Earliest priority date

2009-04-02

Title

(BR200901589)

farinha de folha de cenoura

Abstract

(BR200901589)

FARINHA DE FOLHA DE CENOURA.A presente invenção compreende um produto desidratado e moído, a base de folha

de cenoura com elevada concentração de ácidos graxos ómega-3, compostos antioxidantes e outros nutrientes essenciais

a saúde animal, com comprovada vida de prateleira de três meses.A mesma pode ser utilizada na alimentação humana e

animal, como matéria prima para a indústria alimentícia e farmacêutica por apresentar componentes com reconhecidas

atividades funcionais.A farinha de folha de cenoura é obtida por um processo de secagem em estufa com circulação de ar

forçada em condições tecnológicas bem definidas e otimizadas (tempo x temperatura) que tem como objetivo principal

conservar os ácidos graxos essenciais da série ómega-3, além de concentrar os nutrientes presentes na folha de cenoura

in natura.Uma das principais vantagens deste produto é que o mesmo pode ser obtido a baixo custo devido sua matéria

prima ser um resíduo agroindustrial.

Inventors

VISENTAINER JESUI VERGILIO

MATSUSHITA MAKOTO

DE SOUZA NILSON EVELAZIO

DE AGUIAR ANA CAROLINA

BONAFE ELTON GUNTENBORFER

DE ALMEIDA VANESSA VIVIAN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 80/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0901576

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-01-04

Earliest priority date

2009-04-02

Title

(BR200901576)

alfa-ciclodextrina, beta-ciclodextrina e gama-ciclodextrina na formação de materiais poliméricos para revestimento de

formas farmacêuticas sólidas orais

Abstract

(BR200901576)

ALFA-CICLODEXTRINA, BETA-CICLODEXTRINA E GAMA-CICLODEXTRINA NA FORMAçãO DE MATERIAIS

POLIMéRICOS PARA REVESTIMENTO DE FORMAS FARMACêUTICAS SóLIDAS ORAIS.A presente invenção trata de

um material à base dos oligossacarídeos a (alfa)- ciclodextrina, 13 (beta)-ciclodextrina ou y (gama) ciclodextrina

destinados ao processo de revestimento de formas farmacêuticas sólidas orais dotadas de sítio-alvo-especificidade, O

material em questão é constituído pela adição dos oligossacarídeos cx (alfa)-ciclodextrina, 13 (beta)-ciclodextrina ou y

(gama) ciclodextrina a dispersão de base aquosa, constituída por polímero sintético insolúvel, acrilico, pH dependente,

polimetacrilato (dispersão aquosa do copolímero aniónico baseado metil acrilato, metil metacrilato e ácido metacrilico); o

que possibilitou habilidades distintas ao mesmo, sendo estas vinculadas à seletiva biodegradabilidade quando em contato

com a microflora colónica, gerando, desta forma, capacidade de sitio-alvo-especificidade às regiões distais do trato

gastrintestinal quando aplicado no revestimento das formas farmacêuticas sólidas destinadas ao uso oral.

Inventors

ALBUQUERQUE CAVALCANTI OSVALDO

DE MELO EMERSON JOSE

OLIVEIRA LUCIANA

DE JESUS LIANA INARA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 81/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0803283

BRPI0803283

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-01-13

2010-06-08

Earliest priority date

2008-09-26

Title

(BR200803283)

sensor eletrÈnico para determinação do teor de álcoois em hidrocarbonetos
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Abstract

(BR200803283)

A presente invenção trata do desenvolvimento de um sensor eletrónico para a detecção de álcoois em hidrocarbonetos,

em suas misturas ou em líquidos pouco polares.O referido sensor utiliza um transdutor constituído de dois eletrodos

coligados por um material eletrolítico sólido, polieletrólito ou eletrólito polimérico.O material eletrolítico sólido muda sua

própria impedância ao variar a concentração de álcool no líquido em que é imerso.O sensor desenvolvido poderá ser

aplicado diretamente em linhas de produção para a monitoração remota da composição dos líquidos de um processo, por

exemplo, para monitorar o teor alcoólico em bebidas.Um desenvolvimento particular seria com relação à aplicação no

monitoramento da qualidade de combustíveis derivados dê petróleo, onde se adiciona diferentes concentrações de

etanol.Vislumbra-se também a construção de dispositivos de baixo custo que podem ser instalados em larga escala em

tanques de combustível de automóveis para monitorar a qualidade e a composição de misturas gasolinaletanol e/ou na

indústria alimentícia para o monitoramento do teor de álcool em bebidas alcoólicas.

Inventors

GIROTTO EMERSON MARCELO

RINALDI ANDRELSON WELLINGTON

ZANELLI ALBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Images

©Questel - FAMPAT Page 98 2018/07/30



Family 82/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0802935

BRPI0802935

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-12-23

2010-06-08

Earliest priority date

2008-08-14

Title

(BR200802935)

verniz óptico
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Abstract

(BR200802935)

A presente invenção trata do desenvolvimento de um verniz óptico anti-risco resistente à abrasão e aplicável em

superficies de lentes de policarbonato e outras lentes.A utilização de recobrimentos para a superficie de materiais tem

como principal finalidade a proteção desta de diversos meios, como ar, umidade, ambientes corrosivos, entre outros.A

aplicação destes recobrimentos em determinadas superficies também é feita com intuito de se obter resistência à abrasão

que pode ser causada por choque mecânico ou atrito, fazendo com que o produto perca as súas propriedades ópticas.As

vantagens a serem obtidas com a utilização da tecnologia requerida estão além da facilidade de acesso ao produto, uma

vez que o mesmo é totalmente nacional.Também, acostumados a conviver com exigências maiores de qualidade e de

caráter ambiental, o setor óptico estimula os fornecedores de vernizes a buscar novas tecnologias.Portanto, para atender

as reivindicações do mercado, sintetizou-se um verniz anti-risco, transparente, livre de solventes orgânicos, com

própriedades de tintabilidade e hidrorepelência para fins ópticos, podendo .o mesmo ser utilizado como recobrimento em

lentes de policarbonatos e copolímeros relacionados; avaliou-se a velocidade de cura dos iniciadores disponíveis para o

trabalho proposto com relação ao tempo de endurecimento do verniz e, ainda, avaliou-se as condições de

polimerização/reticulação do verniz, adequadas à superficie destas lentes com relação ao tempo de cura e aderência à

superficie dos substratos, em função das diferentes formulações sintetizadas.

Inventors

PINHEIRO NANCI

KUNITA MARCOS HIROIUQUI

RUBIRA ADLEY FORTI

ABE CLARA MEGUMI

MUNIZ EDVANI CURTI

GUILHERME MARCOS ROGERIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Family 83/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0802214

BRPI0802214

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2008-10-07

2011-01-11

Earliest priority date

2008-06-17

Title

(BR200802214)

pectina metacrilatada como material para uso em sistemas de liberação modificada de fármacos

Abstract

(BR200802214)

PECTINA METACRILATADA COMO MATERIAL PARA USO EM SISTEMAS DE LIBERAçãO MODIFICADA DE

FáMACOS.A presente invenção consiste na obtenção de materiais que possuem elevada perspectiva de uso pela

indústria farmacêutica, As sínteses desses novos materiais são realizadas em duas etapas.Primeiramente, a pectina é

modificada quimicamente com o metacrilato de glicidila em solução aquosa.Em seguida, a pectina modificada é utilizada

na produção de materiais de revestimento.Estes materiais, por sua vez, podem ser utilizados como excipiente em

formulações e como revestimento de dispositivos farmacêuticos, Tais materiais apresentam melhor relação custo beneficio

(baixo custo de aquisição, evita a utilização de solventes orgânicos, baixa viscosidade das dispersões, o que reduz o

tempo do processo de revestimento), como também garantem ausência de toxicidade nas formulações farmacêuticas,

Estabelecem excelentes perspectivas para a utilização de muitas moléculas que apresentam elevada limitação quando

administradas pela via oral.Estes materiais de revestimento poderão ser utilizados pela indústria farmacêutica em

dispositivos de liberação específica e modificada de fármacos no tratamento de inúmeras patologias.

Inventors

SOUTO-MAIOR JOAO FHILYPE ANDRADE

REIS ADRIANO VALIM

MUNIZ EDVANI CURTI

CAVALCANTI OSVALDO ALBUQUERQUE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 84/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704816

BRPI0704816

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-01-29

2009-08-11

Earliest priority date

2007-12-17

Title

(BR200704816)

formulação lipossomal com o fármaco nistatina

Abstract

(BR200704816)

FORMULAçãO LIPOSSOMAL COM O FáRMACO NISTATINA.A presente invenção trata do desenvolvimento de

formulação lipossomal, contendo a Nistatina destinada a aplicações em micoses sistémicas, bem como, diminuir a

toxicidade do fármaco quando aplicado na forma parenteral.A invenção é capaz de carrear o antifúngico Nistatina e
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promover uma liberação sustentada do referido fármaco.O invento envolve o preparo de formulação lipossomal com uma

composição em percentagem molar de: 70% de Fosfatidilcolina hidrogenada (HSPC); 20% de Colesterol; 10% de

Diestearoilfosfatidilglicerol (DSPG), 1,3% de 2,6 - bis (1,1-dimetil) - 4 - metil fenol (BHT) e 7% de Nistatina, a

caracterização fisico-química do sistema e a investigação da atividade biológica, pelo teste de susceptibilidade.As

preparações foram testadas com leveduras dos gêneros Candida e Cryptococcus.A formulação lipossomal com o fármaco

nistatina aplica-se, especialmente, aos indivíduos portadores de miscoses sistémicas, tais como: os imunodeprimidos.

Inventors

BRESCANSIN EDEILZA GOMES

TEIXEIRA PESSINE FRANCISCO BENEDITO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 85/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704694

BRPI0704694

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-01-29

2009-08-11

Earliest priority date

2007-12-17

Title

(BR200704694)

doce pastoso com adição de soro de queijo e processo de fabricação

Abstract

(BR200704694)

DOCE PASTOSO COM ADIçãO DE SORO DE QUEIJO E PROCESSO DE FABRICAçãO.A presente invenção refere-se a

doce pastoso com adição de soro de queijo e processo de fabricação.Doces à base de leite apresentam boa estabilidade

química e microbiológica, porém, baixa estabilidade fisica provocada pela cristalização da lactose e de outros açúcares

adicionados, o que pode conferir ao produto uma textura arenosa.A invenção refere-se a doce pastoso composto de

21,21% de açúcar, 0,49% de amido de milho, 0,076% bicarbonato de sódio e 78,22% de uma mistura de leite e soro de

queijo bem como seu processo de fabricação, O soro de queijo que compõe a mistura poderá estar na forma in natura ou

em pó.A invenção atende às normas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, estando dentro dos padrões da

legislação vigente, segundo o Regulamento Técnico para Identidade e Qualidade do doce de leite.

Inventors

SCRAMAL MADRONA GRASIELE

BERGAMSCO ROSANGELA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 86/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0705572

BRPI0705572

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2008-02-19

2009-07-21

Earliest priority date

2007-11-21

Title

(BR200705572)

materiais para revestimento de formas farmacêuticas sólidas orais a base de sulfato de condroitina

Abstract

(BR200705572)

MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE FORMAS FARMACêUTICAS SóLIDAS ORAIS A BASE DE SULFATO DE

CONDROITINA.A aplicação da tecnologia de revestimento usando materiais poliméricos tem sido freqúentemente

uti l izada para obter-se efetivo controle na l iberação controlada e precisado fármaco com excelente

reprodutibilidade.Processo de fabricação de material habilitado à formação de filmes poliméricos foi desenvolvido, O

conjunto dos resultados obtidos permitiu observar a manutenção da integridade do sistema testado nos meios que

simularam as regiões proximais do trato gastrintestinal, evidenciando que este material, contendo sulfato de condroitina,

apresenta habilidades para seletiva biodegradabilidade quando em contato com a microflora colónica.

Inventors

ALBUQUERQUE CAVALCANTI OSVALDO

BUNHAK ELCIO JOSE

SCOLIN MENDES ELIZABETE

CURVELO PEREIRA NEHEMIAS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 87/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704324

BRPI0704324

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-01-02

2009-07-21

Earliest priority date

2007-11-21

Title

(BR200704324)

processo de utilização da quitosana do bicho-da-seda (bombyx mori) na remoção de corantes têxteis de efluentes

industriais

Abstract

(BR200704324)

Processo de utilização da quitosana do bicho-da-seda (Bombvx mori) na remoção de corantes têxteis de efluentes

industriais.O processo de utilização da quitosana do bicho-da-seda na remoção de corantes têxteis de efluentes industriais

é caracterizado por ser um procedimento baseado na adsorçáo de corantes padrões têxteis que não fixam nos

tecidos.Não fixação que gera, além da poluição visual, alterações em ciclos biológicos, sobretudo no processo de

fotossíntese.Esse processo se apresenta como uma forma alternativa à utilização de sais de alumínio e de polieletrólitos
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que, embora sejam um meio eficaz e de baixo custo, geram uma contaminação secundária.A possibilidade de uso da

quitosana se dá por sua eficiente ação eletrostática e ainda de sua função adsorvente.O objetivo do processo é possibilitar

a utilização dos rejeitos advindos da sericultura, alcançando o desenvolvimento sustentável do setor têxtil.

Inventors

DE SOUZA NILSON EVELASIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Family 88/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704314

BRPI0704314

BRPI0704314

BRPI0704314

Publication kind codes

A1

A2

A8

B1

Publication dates

2008-01-02

2009-07-21

2016-03-08

2017-03-07
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Earliest priority date

2007-11-21

Title

(BR200704314)

plantadora automática de cana picada

Abstract

(BR200704314)

plantadora automática de cana picada. compreendida pelo uso de um controlador lógico programável, com comandos de

controle em um painel de controle junto à cabina (17) do tratorista. uso de bombas de fluxo variável, com uma espécie de

célula de carga (14) no compartimento de carga (4) e um sistema com captura e interpretação de imagens para o controle

do nível de mudas no compartimento intermediário (16). uso de um sistema hidráulico parcialmente independente entre

trator e plantadora. emprego de polietileno de ultra alto peso molecular (uhmwpe) nas ponteiras dos sulcadores (2) e

subsoladores (1), nas asas dos sulcadores (3), revestindo o compartimento de carga (4) e correias transportadoras (10) e

(11).

Inventors

CARLOS VINICIUS AMADEO ROSIN

DARLAN ROQUE DAPIEVE

FÁBIO LÚCIO SANTOS

HENRIQUE NAIOTI HIRACAVA

JEAN RODRIGO BOCCA

RICARDO ROGÉRIO DE SANTANA

RODRIGO DA SILVA CORRAL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 89/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704308

BRPI0704308

BRPI0704308

BRPI0704308

BRPI0704308

BRPI0704308

Publication kind codes

A1

A2

B1

A8

A8

B1

Publication dates

2008-01-02

2009-07-21

2009-07-21

2016-03-08

2017-05-23

2018-05-15

Earliest priority date

2007-11-21

Title

(BR200704308)

equipamento modular para congelamento rápido de carne de frango

Abstract

(BR200704308)

equipamento modular para congelamento rápido de carne de frango. patente de invenção para equipamento modular de

congelamento rápido de carne de frango que é compreendido por uma esteira transportadora (1), que passa através de

um túnel de congelamento rápido composto por uma série de módulos (2), onde o conjunto formado por placas divisoras

(3), ventilador (4), estruturas triangulares (5), placas laterais (6) e sistema de recuperação (7) do ar já utilizado, para

reaproveitamento do ar a uma temperatura baixa com economia de energia, compõem cada módulo do equipamento,

podendo o número de módulos ser definido pelo frigorífico, o equipamento também é dotado de um sensor de temperatura

(9) da superficie da carne na saída do túnel de congelamento, que atua em conjunto com o dispositivo de controle da

velocidade (10) da esteira, ajustando a velocidade do equipamento, quando necessário. além disso, possui um banco de

resistências (11) para controle da temperatura do ar que irá refrigerar a carne de frango.

Inventors

FLÁVIO CLARETH COLMAN

JÚLIO CÉSAR DAINEZI DE OLIVEIRA

MÁRIO CÉSAR OTA KAWABATA

PAULO VINICIUS TREVIZOLI

REGINALDO DE ARAÚJO SILVA

RICARDO ROGÉRIO DE SANTANA

RICARDO TOSHIYUKI KATO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BRPI0704287

BRPI0704287

BRPI0704287

BRPI0704287

Publication kind codes
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A1

A2

A8

A8

Publication dates

2008-01-02

2009-07-21

2016-03-08

2018-03-27

Earliest priority date

2007-11-21

Title

(BR200704287)

material polimérico para uso em sistemas de liberação modificada de fármaco baseado em pectina modificada

Abstract

(BRPI0704287)

MATERIAL POLIMéRICO PARA USO EM SISTEMAS DE LIBERAçãO MODIFICADA DE FARMACO BASEADO EM

PECTINA MODIFICADA.A presente invenção consiste na obtenção de materiais que possuem elevada perspectiva de uso

pela indústria farmacêutica.As sínteses desses novos materiais são realizadas em duas etapas.Primeiramente, a pectina é

modificada quimicamente com o trimetafosfato trisódico em solução aquosa.Em seguida, a pectina modificada é utilizada

na produção de materiais de revestimento.Estes materiais, por sua vez, podem ser utilizados como excipiente em

formulações e como revestimento de dispositivos farmacêuticos.Tais materiais apresentam melhor relação custo beneficio

(baixo custo de aquisição, evita a utilização de solventes orgânicos, baixa viscosidade das dispersões, o que reduz o

tempo do processo de revestimento), como também garantem ausência de toxicidade nas formulações

farmacêuticas.Estabelecem excelentes perspectivas para a utilização de muitas moléculas que apresentam elevada

limitação quando administradas pela via oral.Estes materiais de revestimento poderão ser utilizados pela indústria

farmacêutica em dispositivos de liberação específica e modificada de fármacos no tratamento de inúmeras patologias.

Inventors

ALBUQUERQUE CAVALCANTI OSVALDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 91/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704809

BRPI0704809

BRPI0704809

BRPI0704809
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Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates

2008-01-29

2009-05-26

2012-10-02

2018-01-23

Earliest priority date

2007-09-20

Title

(BR200704809)

formulação tópica contendo extrato de piper regnellii para tratamento de micoses superficiais

Abstract

(BRPI0704809)

FORMULAçãO TóPICA CONTENDO EXTRATO DE PIPER REGNELLII PARA TRATAMENTO DE MICOSES

SUPERFICIAIS.O presente produto refere-se a formulação tópica para tratamento de micoses superficiais cujas bases são

extratos, frações e substâncias isoladas de Piper regneliji (Miq.) C.CD.Var. pailascens (C.DC) Yunck.A onicomicose, tipo

de micose superficial caracteriza-se como unhas friáveis, corroidas, secas, escamosas, com estrias longitudinais, podendo

ocorrer a separação do limbo e do leito da unha.Os medicamentos antifúngicos sistêmicos atuais apresentam toxicidade

elevada, pois podem ocorrer interações com outros medicamentos e também, apresentar efeitos colaterais graves quando

em monoterapia.Estes, em geral, são de custo muito elevado, tomando muitas vezes inviável a continuidade do

tratamento.O objetivo da presente patente é a apresentação de formulação tópica para tratamento de micoses superficiais,

tendo em vista sua alta incidência, incorporado em seu veículo, esmalte cosmético comercial, um extrato clarificado

derivado da espécie vegetal.

Inventors

NAKAMURA CELSO VATARU

PRADO DIAS BENEDITO PRADO JR

GARCIA CORTEZ DIOGENES APARICIO

NAKAMURA TANIA UEDA

KOROISHI ANDREA MAYUMI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

Family 92/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0703095

BRPI0703095

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2007-10-30

2009-05-12

Earliest priority date

2007-09-20

Title
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(BR200703095)

formulação farmacêutica à base da espécie vegetal arrabidaea chica para fotoproteção e pigmentação

Abstract

(BR200703095)

FORMULAçãO FARMACêUTICA à BASE DA ESPéCIE VEGETAL ARRAIBIDAEA CHICA PARA FOTOPROTEçãO E

PIGMENTAçãO.A presente invenção refere-se a formulação de composto à base do extrato frações e substâncias da

espécie vegetal Arrabidaea chica com atividade de fotoproteção e pigmentação.Devido a presença de flavonóides, este

extrato, frações e substâncias químicas apresentam uma alta atividade melanogênica, o que possibilita a sua utilização

cosmética (fotoprotetor solar da pele e-ou cabelos, bronzeador, pigmento para bronzeamento artificial, pigmento para

tintura de cabelos e cosméticos em geral), dermatológica e veterinária.

Inventors

NAKAMURA CELSO VATARU

GARCIA CORTEZ DIOGENES APARICIO

NAKAMURA TANIA UEDA

GUINOZA SIRAICHI JACKELINE TIEMY

ZANTAR SERRA LARA

MARQUES NOGUEIRA PUHL MARIELE CAROLINE

PRADO DIAS BENEDITO JR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BRPI0701369
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BRPI0701369

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-02-17

2009-02-17

Earliest priority date

2007-06-28

Title

(BR200701369)

processo de fabricaÇço de material habilitado À formaÇço de filme polimÉrico destinado À aplicaÇço no revestimento de

formas farmacÊuticas sàlidas orais composto pela associaÇço do prÉ-biàtico alfa-gluco-oligossacarÍdeo com polÍmero

metacrÍlico aniânico

Abstract

(BR200701369)

PROCESSO DE FABRICAÇçO DE MATERIAL HABILITADO À FORMAÇçO DE FILME POLIMÉRICO DESTINADO À

APLICAÇçO NO REVESTIMENTO DE FORMAS FARMACÊUTICAS SàLIDAS ORAIS COMPOSTO PELA ASSOCIAÇçO

DO PRE-BIàTICO ALFA-GLUCO- OLIGOSSACARÍDEO COM POLÍMERO METACRÍLICO ANIâNICO.Processo de

fabricação de novos materiais habilitados à formação de filmes poliméricos destinados à aplicação no revestimento de

formas farmacêuticas sólidas orais foi desenvolvido.O material proposto é constituído pela associação do pré-biótico alfa-

gluco-oligossacarídeo com polímero metacrílico aniônieo, apresentado na forma de dispersão aquosa.O material proposto

é dotado de elevado potencial de biodegradabilidade específica, destinado à liberação cólon-específica de fármacos, tanto

para ação local quanto sistêmica.Este estudo indicou que há potencial no uso desta blenda como material para

recobrimento farmacêutico, potencialmente sítio-alvo-específico.

Inventors

ALBUQUERQUE CAVALCANTI OSVALDO

MINARDI DE OLIVEIRA FREDERICO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BRPI0701170

BRPI0701170

BRPI0701170

BRPI0701170

BRPI0701170

BRPI0701170

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

B8

B8

Publication dates

2007-07-10

2008-11-04

2016-01-26

2016-02-23

2016-03-29

2016-08-16

Earliest priority date

2007-03-16
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Title

(BR200701170)

processo de obtenção de barra de cereal utilizando casca de frutas e sementes de linhaça

Abstract

(BR200701170)

processo de obtenção de barra de cereal utilizando cascas de frutas e sementes de linhaça. trata-se de um novo processo

de fabricação de barra de cereal para consumo humano, utilizando como matéria-prima cascas de frutas, resíduo

geralmente descartado pelas indústrias de polpa e suco de frutas, e com adição de sementes de linhaça, que é uma forma

de se disponibilizar ao mercado um alimento rico em ácidos graxos poliinsaturados da série n-3.

Inventors

OLIVEIRA ADRIANA NERY DE

VISENTAINER JESUÍ VERGÍLIO

MATSUSHITA MAKOTO

MILINSK MARIA CRISTINA

SOUZA NILSON EVELÁZIO DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BRPI0700830

BRPI0700830

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2007-04-24

2009-04-14

Earliest priority date

2007-03-16

Title

(BR200700830)

processo de obtenção e armazenamento de farinha de miúdos de frango

Abstract

(BR200700830)

PROCESSO DE OBTENçãO E ARMAZENAM ENTO DE FARINHA DE MIúDOS DE FRANGO.Trata-se de um novo

processo de elaboração de farinha através do processamento de miúdos de frango pouco aproveitados no cotidiano

populacional e industrial, tais como pescoço, pés e fígado, usado para incrementar nutricionalmente alimentos diversos do

cardápio humano, composto de procedimentos de cocção, trituração, secagem, nova trituração, nova secagem,

peneiração e controle das análises físico-químicas do produto.

Inventors

EVELAZIO DE SOUZA NILSON

VISENTAINER JESUI VERGILIO

BANI FERNANDA ARAUJO

TONIAL IVANE BENEDETTI

MATIN CLAYTON ANTUNES

MATSUSHITA MAKOTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BRPI0702622

UY30958

WO2008113146

CA2681084

AU2008229578

CL2008000743

BRPI0702622

AR066188

MX2009009826

EP2136828

US20100047370

IN1722/MUMNP/2009

CN101730537

EP2136828

JP2010521499

NZ580053

BRPI0702622

Publication kind codes

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A1

A

A1

A1

A

A

A4

A

A

A2

Publication dates

2007-10-09

2008-05-31

2008-09-25

2008-09-25

2008-09-25

2008-09-26

2008-11-04

2009-08-05

2009-11-23

2009-12-30
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2010-02-25

2010-02-26

2010-06-09

2010-06-23

2010-06-24

2012-08-31

2013-02-05

Earliest priority date

2007-03-16

Title

(BR200702622)

composições farmacêuticas com atividade antifúngica contendo extratos de cymbopogon nardus, processo de obtenção

dos extratos de cymbopogon nardus e seus usos

Abstract

(BR200702622)

Composições farmacêuticas com atividade antífúngíca contendo extratos de Cymbopog-on nardus, processo de obtenção

dos extratos de Cymbopogon nardus e seus usos.A presente invenção refere-se a aplicação de extratos de Cymlbopogon

nardus no preparo de composições farmacêuticas com atividade aritífúngica e ao processo de obtenção dos referidos

extratos, bem como o seu uso como componente ativo das referidas composições empregadas no tratamento de

mícoses.A invenção também diz respeito às composições contendo o extrato vegetal obtido das partes aéreas de urna

planta da família das Gramínae com atividade antífúngíca.Preferencíalmente o extrato vegetal é obtido das folhas da

planta.Mais preferencialmente ainda a planta empregada é a Cymbopogon nardus (L.) Rendle.

Inventors

FRANCO SELMA LUCY

ESTIVALET SVIDZINSKI TEREZINHA INEZ

NASCIMENTO OGAVA SUZANA ESTER

Latest standardized assignees - inventors removed

APSEN FARMACEUTICA
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Publication numbers

BRPI0700509

BRPI0700509

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2007-03-27

2009-01-06

Earliest priority date

2007-02-12

Title

(BR200700509)
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nano-hidrogÉis de sulfato de condroitina modificado

Abstract

(BR200700509)

NANO-HIDROGÉIS DE SULFATO DE CONDROITINA MODIFICADO.A presente invenção consiste num hidrogel inédito

constituído de esferas em escala nanométrica de Sulfato de Condroitina modificado.A síntese desse novo material é

realizada através da reticulação do Sulfato de Condroitina modificado com acrilatos em solução aquosa contendo

Persulfato de Sódio.As nanoesferas de hidrogéis desenvolvidas apresentam dimensão média inferior a 1 micrômetro (1

km).A vantagem da utilização do nano-hidrogéis frente às matrizes de hidrogéis de dimensões macroscópicas está na

maior versatilidade de aplicações.A principal aplicação das nanopartículas de hidrogéis, os nano-hidrogéis, é como

sistemas de liberação específica e controlada de fármacos, por exemplo, no tratamento das artrites, em especial, a atrite

reumatóide.As nanoesferas carregadas contendo um ou mais fármacos, podem ser injetadas diretamente nas

articulações.Deste modo, cada nanoesfera atuará como um dispositivo de liberação disponibilizando o fármaco com uma

cinética de liberação própria.

Inventors

MUNIZ EDVANI CURTI

RUBIRA ADLEY FORTI

REIS ADRIANO VALIM

GUILHERME MARCOS ROGERIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0604156

BRPI0604156

BRPI0604156

BRPI0604156

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2006-12-19

2008-05-20

2013-10-01

2014-10-21

Earliest priority date

2006-09-22

Title

(BR200604156)
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Processo para remoção de metais pesados a partir de efluentes das indústrias de baterias para veículos: uso da quitosana

obtida a partir das crisálidas do bicho da seda como adsorvente de baixo custo.

Abstract

(BR200604156)

PROCESSO PARA REMOçãO DE METAIS PESADOS A PARTIR DE EFLUENTES DAS INDUSTRIAS DE BATERIAS

PARá VEìCULOS: USO DA QUITOSANA OBTIDA A PARTIR DAS CRISáLIDAS DO BICHO DA SEDA COMO

ABSORVENTE DE BAIXO CUSTO.Um novo método para o tratamento dos efluentes gerados a partir do processamento

de baterias para veículos pelas industrias especializadas está sendo explorado, usando colunas empacotadas com

quitosana, produzidas a partir das crisálidas do bicho da seda, como adsorvente de baixo custo.O procedimento utilizado

consiste em passar volumes do efluente pela coluna empacotada com o adsorvente específico e analisar as quantidades

de metais que ficam retidos na mesma. 50 mg do adsorvente utilizado é colocado dentro da coluna após previamente

preparado, observando as características especifica para tais usos.Com um fluxo de 1 mL min¬ -1¬, o efluente foi passado

pela coluna sendo coletados alíquotas de 15 mL cada na parte inferior da mesma.As concentrações dos metais (Pb¬ 2+¬

e Cu¬ 2+¬ nas amostras aquosas foram determinadas por voltametria de onda quadrada de stripping catódico.As

concentrações de Fe¬ +3¬ foi determinado por espectrofotometria UV-Vis.Não foi detectado Cd¬ 2+¬ e N¬ i2+¬ nas

amostras do efluente.

Inventors

PAULINO ALEXANDRE T

MEMORIAM JORGE NOZAKI IN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0604843

BRPI0604843

BRPI0604843

BRPI0604843

BRPI0604843

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

B8

Publication dates

2007-01-02

2008-03-04

2011-11-08

2016-10-25

2017-03-21

Earliest priority date

2006-07-17

Title

(BR200604843)

processo de obtenção de quitina e quitosana utilizando crisálidas do bicho da seda (bombyx mori) como matéria prima

Abstract

(BR200604843)

processo de obtenção de quitina e quitosana utilizando crisálidas do bicho da seda (bombyx mori) como matéria prima

uma nova fonte de produção de quitina e quitosana está sendo explorada a partir das crisálidas do bicho da seda. a

extração da quitina e produção da quitosana é realizada da seguinte forma: a crisálida moída é tratada com hci 0,1 mol

l^1^, nacio/hci 12%, (80% nacio e 20% hc1), naoh 0,1 mol l^1^ e naohi/nahb~4~ 40% (0.250g nahb~4~ para 300ml naoh

40%). o material obtido após as etapas de tratamento é caracterizado por ft-ir, rmn ¹³c, rmn ¹h difração de raio-x, massa

molas e grau de desacetilação a quitina e a quitosana obtidas possui alto grau de pureza. a quitosana possui uma

morfologia adequada para tratamentos de água e efluentes industriais bem como o seu uso na produção de filmes e

membranas.

Inventors

ALEXANDRE T PAULINO

JULLIANA ISABELLE SIMIONATO

JORGE NOZAKI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0602028

BRPI0602028

BRPI0602028

BRPI0602028

BRPI0602028

Publication kind codes

A1

A

B1

A2

B1

Publication dates

2006-07-18

2008-01-08

2008-01-08

2016-03-08

2018-05-02

Earliest priority date

2006-05-19

Title

(BR200602028)

processo de obtenção de hidrogéis ph-responsivo constituídos de goma arábica quimicamente modificada

Abstract

(BR200602028)

hidrogéis ph-responsivo constituídos de goma arábica químicamente modificada. matriz tridimensional de hidrogel sem
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revestimento e ph-responsivo, composto de material biodegradável (goma arábica), obtida através da copolimerização da

goma arábica quimicamente modificada com metacrilato de glicidila. o hidrogel de goma arábica modificada é um

dispositivo com características hidrofílicas que não se dissolve em água e seu perfil de liberação não depende somente do

ph, mas, também, do seu grau de hidratação. este material é extremamente apropriado para ser aplicado como dispositivo

oral, de liberação sustentada de fármacos, para regiões específicas, do trato-grastrintestinal.

Inventors

ADLEY FORTI RUBIRA

ADRIANO VALIM REIS

EDVANI CURTI MUNIZ

MARCOS ROGÉRIO GUILHERME

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0506242

BRPI0506242

BRPI0506242

BRPI0506242

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2006-04-25

2007-07-03

2012-10-02

2017-03-07
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Earliest priority date

2005-09-06

Title

(BR200506242)

processo de obtenção de hidroxiapatita via calcinação do osso de peixe

Abstract

(BR200506242)

processo de obtenção de hidroxiapatita via calcinação do osso de peixe caracteriza-se por utilizar uma matéria prima

natural disponível em qualquer região do país e de baixo custo. além disso, as temperaturas de calcinação empregadas

podem ser alcançadas em fornos do tipo mufla que disponham de um simples controle de temperatura. o processo de

produção empregado, conforme a reivindicação 1, caracteriza-se por agregar valor a matéria prima empregada e o

emprego de técnicas muito simples na obtenção do hidroxipatita. o processo de produção caracteriza-se por empregar

uma faixa de temperatura compreendida entre 750 e 950ºc com a utilização de ar como atmosfera protetora durante o

processo de calcinação. a combinação da utilização da matéria prima citada e as técnicas empregadas, conforme a

reivindicação 1, proporciona a redução do custo de produção do material em questão, obtendo um material natural de boa

qualidade e de baixo custo. o processo de produção empregado conforme a reivindicação 1 caracteriza-se por utilizar

vácuo, oxigênio, argônio ou mesmo ar como atmosfera protetora no processo de produção de pastilhas sintetizadas.

Inventors

WALTER MOREIRA LIMA

WILSON RICARDO WEINAND

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 102/104 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0503157

BRPI0503157

BRPI0503157

Publication kind codes

A1

A2

B1

Publication dates

2005-09-13

2009-01-06

2014-04-22

Earliest priority date

2005-05-24

Title

(BR200503157)

Processo para tratamento de efluente de laboratório empregando o reagente Fenton, seguido de precipitação química do

sulfato

Abstract
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(BR200503157)

PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE QUÍMICO DE LABORATàRIO POR OXIDAÇçO PELO REAGENTE

FENTON SEGUIDA DE PRECIPITAÇçO DO SULFATO.A presente invenção refere-se á utilização do reagente Fenton e

da precipitacão química do sulfato para o tratamento de efluente químiço de laboratório.Foi desenvolvido um processo

para tratamento de efluentes misto de laboratórios de análises químicas pela ação oxidativa do reagente Fenton, seguido

de precipitação do sulfato.Esta tecnologia poderá ser aplicada no tratamento de efluentes de laboratórios de análises

químicas visando o tratamento dos mesmos.

Inventors

GRANHEN TAVARES CELIA REGINA

BENATTI CLAUDIA TELLES

LENZI ERVIM

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0400736

BRPI0400736

BRPI0400736

BRPI0400736

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2004-06-22

2005-10-18

2012-03-20
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2013-07-02

Earliest priority date

2004-02-26

Title

(BR200400736)

Processo para descoloração de corante reativo por meio de ação de agente microbiológico

Abstract

(BR200400736)

"PROCESSO DE DESCOLORAçãO DE CORANTE REATIVO PELO FUNGO PLEUROTUS PULMONARIUS".A presente

invenção refere-se à utilização do basidiomiceto ligninolítico Pleurotus pulmonarius ((fr.) quél.) para descoloração de

corantes reativos em meio líquido.Foi desenvolvido um processo de utilização do fungo basidiomiceto Pleurotus

pulmonarius para descoloração de corantes reativos.Esta tecnologia poderá ser aplicada no tratamento de efluentes de

indústrias que utilizem este corante visando eliminar a cor destes efluentes complementando o tratamento dos mesmos.

Inventors

GRANHEN TAVARES CELIA REGINA

DOS SANTOS ALESSANDRA ZACARIAS

GOMES-DA-COSTA SANDRA MARIA

CANDIDO NETO JOSE MAXIMIANO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI9304590

BR9304590

Publication kind codes

A1

A

©Questel - FAMPAT Page 130 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR200400736&ekey=1154&xpn=BR200400736&kind=A1


Publication dates

1994-02-16

1995-07-11

Earliest priority date

1993-11-29

Title

(BR9304590)

Processo de extração de um ácido poli-alfa-D-galacturônico (ácido péctico) de cactáceas

Inventors

ALVAREZ MAURO

SANTANA JOSE DOMINGOS

UTUMI HIROSHI

DA COSTA SILVIO CLAUDIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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