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Publication numbers Title Current assignees

BR102013030408 A1 processo de fabricação de licor UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR201102980 A2 tubos dutos ou risers de aço à base de grafeno, método de

fabricação dos mesmos e sua utilização para o transporte de

petróleo, gás e biocombustíveis

STATE UNIVERSITY OF

PONTA GROSSA

BR102016018451 A1 Processo de obtenção e uso de nanocápsulas poliméricas

contendo cilostazol como antiagregante plaquetário

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102016027076 A1 Uso de plastificante para diminuição do estresse de 
contração e aumento da longevidade das restaurações 

dentárias de resina composta.

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102016024791 A1 Processo de obtenção da díade 4-[2-(1,3-dioxo-1h-

benzo[de]isoquinolin-2(3h)-il)etoxi]-2,5- dimetilbenzonitrila

(díade-nb) e sua aplicação como camada ativa de células

solares orgânicas

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102016023841 A1 Dispositivo sensor eletrônico para medição de perímetro de

árvore

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102016023777 A1 Processo de produção de cerveja com propriedades

funcionais, utilizando arroz pigmentado biodinâmico

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015024304 A1 atividade antiúlcera de extratos, frações e compostos

isolados, processo de obtenção e uso da espécie baccharis

glaziovii baker (asteraceae)

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102016011306 A1 Processo de obtenção de tecido protetor contra raios x

tratado com óxido de chumbo

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102016009698 A1 Processo de recuperação de metais e componentes de

placas de circuito integrado(pci) via redução eletroquímica

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015012795 A1 PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DE EMULSÕES

ATRATIVAS PARA O CONTROLE DE Diabrotica speciosa

(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) EM ÁREAS

CULTIVADAS

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015018446 A1 compósitos poliméricos com reforço de celulose bacteriana

para aplicação na construção civil, indústria moveleira e

automobilística

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015017470 A1 processo de obtenção e produto do tipo espuma

vitrocerâmica utilizando rejeitos vítreos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015015015 A1 Co-iniciador para resinas compostas com efeito

antimicrobiano

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015010337 A1 Placa geopolimérica a partir de vidros reciclados e seu

processo de obtenção

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102015010541 A1 Conjunto de peneiras para separação de sementes de feijão UNIVERSITY ESTADUAL DE
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Publication numbers Title Current assignees

e soja PONTA GROSSA

BR102015010037 A1 Desenvolvimento de um fermentador multifunções em aço

inox com controle de temperatura e de pressão e com

sistema acoplado de gaseificação, microfiltração,

engarrafamento de bebidas carbonatadas e higienização

(CIP)

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014031056 A1 Processo de preparação de nanopartículas de ácido

hialurônico e polilisina, e de ácido hialurônico e lisina, por

interação iônica, para preenchimento cutâneo

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014031064 A1 Processo de produção de anticoagulante através da

conjugação de heparina com poli(ácido lático) e sua

nanoencapsulação

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102014031045 A1 Mistura amido-goma com propriedade de expansão e baixa

retrogradação para aplicação em produtos panificados livres

de glúten (pão de queijo e biscoitos de polvilho)

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014010968 A1 placas geopoliméricas a partir de cargas minerais e vidro

reciclado para utilização como placa cimentícia na

construção civil

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102012028585 A1 Sistema de purificação de água por biofiltro UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102016007821 A1 Processo de obtenção de resinas de poliéster insaturado a

base de glicerol residual e pet reciclado

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102016007724 A1 Processo de obtenção de barreira gengival anestésica

fotoativada

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015031716 A1 Micropartículas não compactadas obtidas a partir da

secagem por atomização de suspensão de celulose

nanocristalina

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102015031566 A1 Compósitos temoplásticos obtidos a partir dos resíduos

pebd/alumínio de embalagens longa vida pós consumo e pó-

de-borracha de pneus ou negro de fumo

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014031505 A1 Método de extração e uso do óleo essencial, extrato e

frações com atividade antitumoral, antioxidante e

antimicrobiana das partes aéreas e raiz de baccharis

milleflora (less.) dc., asteraceae

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102014031501 A1 Método de extração e atividades antitumoral e

antimicrobiana dos extratos, frações e produtos originários

das partes aéreas e raiz da espécie lobelia exaltata pohl,

campanulaceae

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102015026813 A1 Dispositivo de monitoramento contínuo para liberação

controlada de fármacos e correlatos impregnados em

matrizes poliméricas ou outros substratos para minimizar a

utilização de animais em experiências de laboratório

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014031926 A1 Processo para fabricação de eletrodos a partir do carbono UNIVERSITY ESTADUAL DE
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Publication numbers Title Current assignees

extraído de pilhas de zinco/manganês**. PONTA GROSSA

BR102014029630 A1 Pigmentos inorgânicos com base em uma estrutura

perovskita

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013019478 A1 processo de obtenção de grafeno através de rota de

esfoliação eletroquímica

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102012018492 A1 compósito carbono-carbono reforçado com fibras de vidro:

material de alta resistência térmica e mecânica a partir de

precursores de biomassa

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102012018491 A1 uso de compostos fotossensibilizadores a base de porfirina

em terapia fotodinâmica.

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014008515 A1 robô autônomo aplicado na agricultura UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102014007934 A1 compósito, processo de fabricação do compósito e eletrodo UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR102014006549 A1 sistema automático para condução da aeração de grãos de

milho em silos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR201107350 A1 proteína identificada como hialuronidase presente no veneno

de loxosceles intermedia, clonada e expressa de forma

recombinante em sistema de expressão heterólogo

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA UEPG, ...

BR102013030247 A1 equipamento dip coating automatizado por software de

controle para geração de filmes finos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA UEPG, ...

BR102013017035 A1 processo de incorporação consecutiva de nanopartículas de

prata e nanopartículas de óxido de zinco sobre diferentes

tipos de tecidos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013033220 A1 Processo de obtenção de celulose nanoestruturada a partir

de resíduo de soja

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013033035 A1 Processo de obtenção de etanol pelo bioprocessamento de

glicerol derivado de biodiesel utilizando escherichia coli

selvagem e atcc 25922

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013033044 A1 Compósitos de resíduos oriundos do beneficiamento de soja

com matriz polimérica termoplástica para aplicação na

construção civil, indústria moveleira e automobilística

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013017033 A1 Compósito de polímero termoplástico e pó de borracha de

pneu para aplicação em indústria moveleira, automotiva e de

construção civil

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013017034 A1 Desenvolvimento de fermentado frisante de maçã usando

tecnologia européia de processamento e atributos de

aceitação do consumidor brasileiro

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013009908 A1 Processo tecnológico para elaboração de espumante demi

sec com redução de custos, diminuição do tempo de

processamento e com padrão de qualidade definido

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA UEPG

BR102013017766 A1 Processo de fabricação de suco de cereja UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR, ...

BR102012022849 A1 Proteína identificada como fosfolipase-d presente no veneno

de loxosceles intermedia, clonada e expressa de forma

recombinante em sistema de expressão heterólogo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102012015864 A1 Compósitos híbridos com carga mineral e orgânica para a

construção civil, indústria moveleira e automobilística

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR132013008913 A1 Separação das lâminas de al/pebd para reciclagem de

embalagens cartonadas longa vida

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102012026647 A1 Processo de obtenção e uso de polímero metacrilato

quaternário de amônio com propriedades antimicrobianas

para a incorporação em materiais odontológicos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013004478 A1 Biodecompositor para tratamento de resíduos orgânicos

domésticos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013005343 A1 Catalisaor à base de haloisita para a produção de biodiesel

por transesterificação heterogênea

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013006481 A1 Massas plásticas de base argilosa coloridas natural e

artificialmente para desenvolvimento de atividades

recreativas, lúdicas, artistícas e de ensino

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102013004477 A1 Material nanoestruturado de carbono: material carbonoso

obtido a partir de biomassa com propriedades ligantes

conformação de materiais cerâmicos não-plásticos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102012022831 A1 Composição e processamento de varistores à base de

dióxido de estanho para baixas tensões

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102012006538 A1 Filmes lbls contendo ppv ancorado ao híbrido silano-pt

utilizados na determinação simultânea de dopamina e

interferentes

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR201107340 A1 Processo tecnológico para aproveitamento de bagaço de

maça: extração de compostos funcionais e enriquecimento

protéico durante a fermentação alcoólica do mosto de maças

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR201104168 A1 Processo de separação das camadas de pebd/al/pebd para

reciclagem de embalagens cartonadas longa vida através do

uso de uma solução composta por uma mistura de ácidos

orgãnicos e inorgânicos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR199002174U U2 motor elÉtrico supercondutor utilizando o efeito da repulsço

magnÉtica supercondutora

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA

BR102018012832 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102018005358 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017027040 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017026921 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL
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DE PONTA GROSSA

BR102017026896 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017026838 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017026454 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017023637 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102017009481 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR202017008054 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102016014645 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102016013293 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA, ...

BR102014032028 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA, ...

BR202014031062 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102014014924 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102014011139 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102014011070 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA, ...

BR202013033189 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102012028586 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA UEPG

BR102012013390 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102012013393 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA

BR102015011889 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102013033014 A1 Cimento geopolimérico a partir de vidros reciclados e seu

processo de obtenção

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...
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Family 1/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030408

BR102013030408

BR102013030408

BR102013030408

Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates

2014-02-25

2015-10-20

2015-11-17

2018-03-06

Earliest priority date

2013-11-27

Title

(BR102013030408)

processo de fabricação de licor

Abstract

(BR102013030408)

processo de fabricação de licor. a presente invenção refere-se ao licor, elaborado a partir da cereja nativa e outras frutas

como mirtilo, framboesa, cereja, amora e pitaya. após a seleção dos frutos maduros a elaboração do licor segue com a

infusão destes frutos em álcool de cereal ou produto semelhante para que ocorra a formação de sabor e aroma

característico. a produção do licor promove a industrialização das frutas agrega valor comercial, mantém as características

naturais e soluciona o problema de sazonalidade da matéria prima.

Inventors

NOGUEIRA ALESSANDRO

CAMLOFSKI ANA MERY DE OLIVEIRA

CARNEIRO ELIANA BELESKI BORBA

LICODIEDOFF SILVANA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 2/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

WO2012167336

BRPI1102980

BRPI1102980

US20140144541

US9140389

BRPI1102980

Publication kind codes
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A1

A2

B1

A1

B2

B1

Publication dates

2012-12-13

2013-07-02

2013-07-02

2014-05-29

2015-09-22

2018-06-05

Earliest priority date

2011-06-07

Title

(BR201102980)

tubos dutos ou risers de aço à base de grafeno, método de fabricação dos mesmos e sua utilização para o transporte de

petróleo, gás e biocombustíveis

Abstract

(BR201102980)

tubos, dutos ou risers de aço à base de grafeno, método de fabricação dos mesmos e sua utilização para o transporte de

petróleo, gás e biocombustíveis. a presente invenção refere-se a novos tubos, dutos ou risers de aço à base de grafeno,

cujos produtos são obtidos por um método de fabricação que consiste na adição de nanofolhas de grafeno, tratamento

térmico, conformação da geometria tubular e acabamento superficial. além da exclusiva composição química à base de

grafeno, com teores de carbono que variam entre 0.01 e 21.0%, tais produtos apresentam a espessura da parede (6) entre

800 nm e 80 mm (de ultra fina a robusta), diâmetro entre 10 e 5000 mm, e são dotados de resistência à tração não inferior

a 2000 mpa, podendo atingir até 50 gpa, com características muito superiores às obtidas por outros métodos. tais

produtos podem ser utilizados no transporte de petróleo, gás natural e biocombustíveis, incluindo sistemas risers

submarinos de águas profundas (>1500 m), com aplicação direta na indústria do petróleo.

Inventors

ANDRÉ LUIS MOREIRA DE CARVALHO

NADIA KHALED ZURBA

Latest standardized assignees - inventors removed

STATE UNIVERSITY OF PONTA GROSSA

Images
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Family 3/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018451

BR102016018451

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2018-01-16

2018-05-29

Earliest priority date

2016-08-11

Title

(BR102016018451)

Processo de obtenção e uso de nanocápsulas poliméricas contendo cilostazol como antiagregante plaquetário

Abstract

(BR102016018451)

o cilostazol é altamente recomendável o tratamento sintomático de claudicação intermitente e doença arterial periférica. no

entanto, a interrupção do tratamento é, infelizmente, muito comum; estima-se que até 60% dos pacientes deixam de tomar

cilostazol após 36 meses, devido aos seus efeitos colaterais e a frequência de administração. além disso, o cilostazol é

classificado como um fármaco de classe ii pelo sistema de classificação biofarmacêutica e tem a solubilidade do fármaco

como fator que interfere na velocidade e na extensão da absorção, o que pode comprometer a biodisponibilidade. esta

patente descreve o processo de obtenção e uso de nanocápsulas de blendas de pcl-peg contendo cilostazol para diminuir

a dose oral do fármaco e prolongar o efeito antiplaquetário in vivo, a fim de minimizar os inconvenientes da

farmacoterapia.

Inventors

ANDRESSA NOVATSKI

DÉBORA MARIA BORSATO

JESSICA MENDES NADAL

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

MONA LISA SIMIONATTO GOMES

OBDULIO GOMES MIGUEL

PAULO VITOR FARAGO

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

YASMINE MENDES PUPO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 4/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016027076

BR102016027076

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-18

Title

(BR102016027076)

Uso de plastificante para diminuiã**ã**o do estresse de contraã**ã**o e aumento da longevidade das restauraã**ã**es

dentã**rias de resina composta.

Abstract

(BR102016027076)

o presente invento trata da adição do plastificante poliácido láctico + óleo de rícino (pla+or), nas concentrações 1,5 ? 3%,

em resinas compostas para restaurações dentárias diretas, com objetivo de diminuir o estresse de contração gerada pela

resina composta na interface de adesão entre dente/restauração, para aumentar a longevidade dessas restaurações

diretas na cavidade bucal.

Inventors

BRUNA FORTES BITTECNOURT

JOHN ALEXIS DOMINGUES

JOÃO CARLOS GOMES

LUIS ANTONIO PINHEIRO

OSNARA MARIA MONGRUEL GOMES

PAULO VITOR FARAGO

SONIA MARIA ZAWADZKI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 5/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016024791

BR102016024791

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2018-05-08

Earliest priority date

2016-10-24

Title

(BR102016024791)

Processo de obtenção da díade 4-[2-(1,3-dioxo-1h- benzo[de]isoquinolin-2(3h)-il)etoxi]-2,5- dimetilbenzonitrila (díade-nb) e
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sua aplicação como camada ativa de células solares orgânicas

Abstract

(BR102016024791)

a presente invenção descreve o processo de obtenção de uma molécula simples e transparente, visando sua aplicação

como camada ativa de células solares orgânicas, a molécula 4-[2-(1,3-dioxo-1h-benzo[de]isoquinolin-2(3h)-il)etoxi]-2,5-

dimetilbenzonitrila, ou díade-nb. a díade-nb trata-se de uma molécula que contém dois diferentes componentes: um

doador e um aceitador de elétrons, e é obtida através de síntese orgânica. de acordo com estudos realizados em

dispositivos fotovoltaicos orgânicos preparados com a díade-nb, a mesma apresentou características suficientes para

aplicá-la como camada ativa de células solares, através do aumento da separação de cargas, capacitando a geração de

dispositivos transparentes.

Inventors

CLEBER FABIANO DOS NASCIMENTO MARCHIORI

FABIO SANTANA DOS SANTOS

JAREM RAUL GARCIA

KARINE C C W DOS SANTOS KLIDER

LUCIMARA STOLZ ROMAN

TIAGO BRANCO BECHER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 6/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016023841

BR102016023841

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-25

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-13

Title

(BR102016023841)

Dispositivo sensor eletrônico para medição de perímetro de árvore

Abstract

(BR102016023841)

a presente invenção refere-se a um novo dispositivo eletrônico sensor que permite a identificação do perímetro de uma

árvore e sua variação ao longo do tempo, fazendo uso de uma cinta móvel e um sistema eletrônico de medição de

escalas, com autonomia de bateria por energia solar e possibilidade de transmissão de dados sem fio.

Inventors

SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

WILIAN DIOGO PASTERNAK

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 7/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102016023777

BR102016023777

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-25

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-13

Title

(BR102016023777)

Processo de produção de cerveja com propriedades funcionais, utilizando arroz pigmentado biodinâmico

Abstract

(BR102016023777)

a presente invenção propõe um processo de produção de cerveja com propriedades funcionais, adicionando o arroz negro

(oryza sativa l.) biodinâmico como fonte de compostos bioativos e potencial antioxidante. o objetivo desta invenção foi

elaborar uma bebida com características exclusivas tanto no sabor, cor, corpo, aroma, valor nutricional e com potencial

antioxidante, mantendo um padrão elevado de qualidade. embora a utilização de arroz seja comum como adjunto, a

adição de variedades de arroz pigmentados, como o arroz negro em diferentes etapas de produção certamente é um

diferencial tecnológico nesse segmento, sem que haja necessariamente a interferência direta do processo padrão.

Inventors

ACACIO ANTONIO FERREIRA ZIELINSKI

ALESSANDRO NOGUEIRA

EGON SCHNITZLER

LUIZ GUSTAVO LACERDA

VIVIAN CRISTINA ITO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 8/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015024304

BR102015024304

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-09

2017-03-28

Earliest priority date

2015-09-22

Title

(BR102015024304)

atividade antiúlcera de extratos, frações e compostos isolados, processo de obtenção e uso da espécie baccharis glaziovii

baker (asteraceae)

Abstract

(BR102015024304)

a presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar as propriedades medicinais,
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nutricionais, farmacêuticas, antiúlceras no campo humano, veterinário e ambiental da espécie baccharis glaziovii baker,

família asteraceae. está relacionada ao processo de obtenção e uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extratos,

da seiva, da tintura, do infuso, do decocto, da massa e do pó em suas frações dos componentes e produtos deles

derivados dos cladódios, folhas e flores de baccharis glaziovii baker, asteraceae. a invenção está relacionada também às

formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como soluções, suspensões, xaropes,

injetáveis, pomadas, cremes, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e ou drágeas, todas as quais

contendo preparações originárias da baccharis glaziovii baker, asteraceae.

Inventors

BRUNO RODRIGO MINOZZO

FLÁVIO LUIS BELTRAME

FRANCINETE RAMOS CAMPOS

VANESSA CRISTINA GODOY JASINSKI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 9/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016011306

BR102016011306

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-05-31

2017-12-05

Earliest priority date

2016-05-18

Title

(BR102016011306)

Processo de obtenção de tecido protetor contra raios x tratado com óxido de chumbo

Abstract

(BR102016011306)

a presente invenção trata do processo de obtenção de tecido revestido de óxido de chumbo capaz de atuar como barreira

para radiação x. os estudos de barragem de radiação mostraram que o material produzido, utilizando tanto o tecido de

algodão quanto o de poliéster, possui um maior coeficiente de atenuação mássico quando comparado ao avental de

chumbo utilizado atualmente. este coeficiente relaciona a densidade do material e a sua capacidade de barrar a radiação

x. pode-se considerar o tecido modificado como tendo eficiência superior ao avental de chumbo, quando comparados os

coeficientes de atenuação mássica, densidade e custo de produção. estas características conferem ao produto potencial

extremamente elevado de comercialização nas áreas da saúde e equipamentos de proteção individual.

Inventors

ALEX VIEIRA PEDROSO

CHRISTIANA ANDRADE PESSOA

FABIO SANTANA DOS SANTOS

GUSTAVO MARCINIUK

JAREM RAUL GARCIA

KAREN WOHNRATH

RODOLFO BONOTO ESTEVAM

RODOLFO THIAGO FERREIRA

©Questel - FAMPAT Page 16 2018/07/30



Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Images
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Family 10/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016009698

BR102016009698

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-05-10

2017-11-07

Earliest priority date

2016-04-29

Title

(BR102016009698)

Processo de recuperação de metais e componentes de placas de circuito integrado(pci) via redução eletroquímica

Abstract

(BR102016009698)

a presente invenção trata de um processo de reciclagem de lixo eletrônico sendo que este resíduo possui elevada

abundancia de metais em sua composição. desta forma, o presente processo objetiva a recuperação via eletroquímica

desses materiais, através de uma metodologia que consiste em uma lixiviação das pci com uma mistura de ácidos

orgânicos e inorgânicos, seguida de neutralização, recuperação e purificação eletroquímica.

Inventors

ALEX VIEIRA PEDROSO

CHRISTIANA ANDRADE PESSOA

FABIO SANTANA DOS SANTOS

FELIPE TADASHI YAMADA KASUGA

GUSTAVO MARCINIUK

JAREM RAUL GARCIA

KAREN WOHNRATH

MARCO ANTONIO VOINAROVICZ

RODOLFO THIAGO FERREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 11/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015012795

BR102015012795

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-06-16

2017-10-10

Earliest priority date

2015-06-02

Title

(BR102015012795)
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PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DE EMULSÕES ATRATIVAS PARA O CONTROLE DE Diabrotica speciosa

(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) EM ÁREAS CULTIVADAS

Abstract

(BR102015012795)

processo de obtenção e uso de emulsões atrativas para o controle de diabrotica speciosa (coleoptera, chrysomelidae) em

áreas cultivadas. a presente invenção refere-se ao processo de obtenção de formulações contendo o óleo essencial de

citronela ou seus componentes voláteis isolados, devidamente estabilizados em meio aquoso, para uso em armadilhas de

campo, com o propósito de proporcionar um efeito atrativo para o crisomelídeo diabrotica speciosa (brasileirinho), com

consequente redução do inseto e aumento da produtividade de áreas cultivadas. embora inseticidas sintéticos sejam

amplamente disponíveis no mercado, o diferencial desta invenção é que o uso das formulações contendo o óleo essencial

de citronela ou seus componentes voláteis isolados, apresenta-se como uma estratégia inseticida orgânica, segura,

saudável e sustentável. além disso, as formulações propostas atendem a demanda crescente por alimentos orgânicos e a

preocupação constante com o meio ambiente e a saúde humana.

Inventors

JULIANNE MILÉO

PAULO VITOR FARAGO

RICARDO ANTÔNIO AYUB

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Images
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Family 12/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018446

BR102015018446

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-08-18

2017-02-07

Earliest priority date

2015-07-31

Title

(BR102015018446)

compósitos poliméricos com reforço de celulose bacteriana para aplicação na construção civil, indústria moveleira e
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automobilística

Abstract

(BR102015018446)

compósitos poliméricos com reforço de celulose bacteriana para aplicação na construção civil, indústria moveleira e

automobilística. a presente invenção trata da obtenção de materiais compósitos empregando celulose bacteriana em

matriz polimérica termoplástica. o processo de produção envolve a mistura dos componentes em extrusora mono ou dupla

rosca, seguido de granulação do material extrusado e conformação em artefatos plásticos por processos de injeção,

termoformagem, rotomoldagem e compressão, com aplicação na indústria moveleira, automotiva e de construção civil.

Inventors

BENJAMIM DE MELO CARVALHO

DENISE MILLEO ALMEIDA

GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ

LUÍS ANTONIO PINHEIRO

RAYSA FRANKIEWICZ

ROSILENE APARECIDA PRESTES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 13/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015017470

BR102015017470

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-08-04

2017-01-24

Earliest priority date

2015-07-22

Title

(BR102015017470)

processo de obtenção e produto do tipo espuma vitrocerâmica utilizando rejeitos vítreos

Abstract

(BR102015017470)

processo de obtenção e produto do tipo espuma vitrocerâmica utilizando rejeitos vítreos. a presente invenção descreve o

processo de obtenção e produto do tipo espuma vitrocerâmica obtido a partir de rejeitos de vidro, preferencialmente de

vidro plano, que é composto por sio2, na2o, cao, mgo e outros óxidos. após moagem do material, obtém-se pós de vidro

com granulometria inferior a 75 micrômetros. aos pós de vidro foram adicionados preferencialmente, calcário dolomítico

(0% a 10% em massa), como agente espumante, e acetato de polivinila ou carboximetilcelulose (0% a 10% em massa) ou

bentonita (0% a 5% em massa), como aditivos. espumas vitrocerâmicas são obtidas após a conformação e tratamento

térmico entre 600 °c e 800 °c por um tempo de 1 hora a 3 horas com taxa de aquecimento de 1 °c min-1 a 20 °c min-1,

preferencialmente. as espumas vitrocerâmicas apresentam densidade aparente entre 0,2 g cm-³ e 1,0 g cm-³, resistência

mecânica à compressão e à flexão entre 200 kpa a 1400 kpa e 350 kpa a 1800 kpa, respectivamente, e resistência aos

ataques químicos em ácido clorídrico e hidróxido de sódio. essas propriedades físicas combinadas tornam as

vitrocerâmicas do tipo espuma obtidas, adequadas para a utilização como isolante térmico e/ou acústico em tubulações e

equipamentos, podendo também ser usado em meios externos e subterrâneos. uma das principais vantagens da presente

invenção em relação ao estado da técnica são as baixas temperaturas utilizadas no processamento, utilização de grandes

quantidades de rejeitos de vidro, iguais ou superiores a 80% e o uso de agente espumante de baixo custo.
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Inventors

ANTUNES AUGUSTO CELSO

ANDRADE ANDRÉ VITOR CHAVES DE

BORGES CHRISTIANE PHILIPPINI FERREIRA

GUIMARÃES IVELISE DIMBARRE LAO

ARRUA MARIA ELENA PAYRET

DOMINGUES RÔMULO

ANTUNES SANDRA REGINA MASETTO

SABINO SIMONE DO RÓCIO FERRAZ

SOUZA ÉDER CARLOS FERREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 14/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015015015

BR102015015015

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-06-30

2017-10-10

Earliest priority date

2015-06-22

Title

(BR102015015015)

Co-iniciador para resinas compostas com efeito antimicrobiano

Abstract

(BR102015015015)

co-iniciador para resinas compostas com efeito antimicrobiano. o presente invento trata da inclusão do co-iniciador 4,4`bis-

dimetilaminobenzidrol com potencial antimicrobiano ao material restaurador dentário a base de resina composta, sem

comprometimento das propriedades físico-mecânicas da mesma.

Inventors

BRUNA FORTES BITTENCOURT

JOHN ALEXIS DOMINGUEZ

JOÃO CARLOS GOMES

LUÍS ANTONIO PINHEIRO

OSNARA MARIA MONGRUEL GOMES

PAULO VITOR FARAGO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Images
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Family 15/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015010337

BR102015010337

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-05-19

2017-10-10

Earliest priority date

2015-05-06

Title

(BR102015010337)

Placa geopolimérica a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção

Abstract

(BR102015010337)

resumo "placa geopolimérica a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção", descreve-se a presente patente

de invenção a uma placa geopolimérica a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção que, de acordo com as

suas características, propicia à formação de uma placa geopolimérica em estrutura própria e específica do tipo sólido

rígido, formulada a partir de argamassa de cimento geopolimérico a base de vidro reciclado e reforços de malhas de fibras

sintéticas ou vegetais revestidas de pvc ou de origem poliméricas e obtido diretamente por meio de montagem, vibração,

nivelamento e cura em temperatura ambiente ou forçada, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura

e econômica a aplicação como nova matriz geopolimérica em substituição as tradicionais formadas por metacaulim,

escória de alto forno, cinzas volante ou rocha vulcânica na fabricação de placas cimentícias, aliado ao conceito de

ecologicamente correto pelo completo reaproveitamento deste resíduo descartado na natureza.

Inventors

GINO CAPOBIANCO

LUIZ CEZAR MIRANDA DE LIMA JUNIOR

SIDNEI ANTONIO PIANARO

WILLIAN DA MAIA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

AGUIA SIST DE ARMAZENAGEM

Family 16/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015010541

BR102015010541

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-05-19

2017-10-10

Earliest priority date

2015-05-08

Title
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(BR102015010541)

Conjunto de peneiras para separação de sementes de feijão e soja

Abstract

(BR102015010541)

resumo conjunto de peneiras para separação de sementes de feijão e soja a presente invenção trata de um conjunto de

cinco peneiras com crivos oblongos ou circulares para separação de sementes de feijão e soja, por espessura. seu

acionamento é manual, fundamentado no princípio da cadeira de balanço, onde as sementes passam pelos crivos por

ação da gravidade. o modelo enquadra-se no setor de fitotecnia e fitossanidade, tendo aplicação industrial como

implemento agrícola. 1 / 1

Inventors

DAVID DE SOUZA JACCOUD FILHO

ORLEI AMILTON DE CARVALHO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Images
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Family 17/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015010037

BR102015010037
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-05-12

2017-07-18

Earliest priority date

2015-05-04

Title

(BR102015010037)

Desenvolvimento de um fermentador multifunções em aço inox com controle de temperatura e de pressão e com sistema

acoplado de gaseificação, microfiltração, engarrafamento de bebidas carbonatadas e higienização (CIP)

Abstract

(BR102015010037)

desenvolvimento de um fermentador multifunções em aço inox com controle de temperatura e de pressão e com sistema

acoplado de gaseificação, microfiltração, engarrafamento de bebidas carbonatadas e higienização (cip). a presente

invenção propõe o desenvolvimento de um novo fermentador descontínuo com multifunções, fabricado em aço inoxidável

aisi 304 (uso alimentício). a diferença deste equipamento com os demais do mercado consiste na presença de um sistema

acoplado para gaseificação, microfiltração e engarrafamento de bebidas carbonatadas ou não carbonatadas. este sistema

é desmontável para transporte ou higienização que pode ser feito pelo método cip (clean-in-place) para circuito fechado,

com spray ball (360º) conectado ao tanque (parte interna superior). além das partes relativas ao processamento o

equipamento possui monitoramento e controle da temperatura e da pressão interna (co2 produzido de forma natural ou

adicionado artificialmente) e uma válvula de segurança regulável para a pressão. a sua confecção permite uma resistência

à pressão interna de até 10 bar, possibilitando a gaseificação artificial e natural de bebidas como cervejas, vinhos

(espumantes e frisantes), sidras e carbonatação de bebidas não-alcoólicas. o seu formato cônico em ângulo de 60º, o

sistema de refrigeração e de microfiltração possibilitam obter uma bebida límpida que pode ser servida diretamente do

fermentador ou engarrafada por um sistema acoplado ao equipamento sem a perda de gás carbônico (natural ou artificial),

o qual possibilita o uso de garrafas de diferentes tamanhos e volumes. desta forma, este equipamento apresenta um baixo

custo e pode ser útil para a produção em pequena ou média escala, para testar e elaborar a formulação de bebidas e para

a pesquisa em diversos níveis bem como para uso didático.

Inventors

ALINE ALBERTI

ALESSANDRO NOGUEIRA

FREDERICO KOCH FERNANDES DE SOUZA

GABRIEL COELHO

HENRIQUE JASTER

IVO MOTTIN DEMIATE

JOÃO CARLOS GOMES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 18/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031056

BR102014031056

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates
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2014-12-30

2016-07-12

Earliest priority date

2014-12-11

Title

(BR102014031056)

Processo de preparação de nanopartículas de ácido hialurônico e polilisina, e de ácido hialurônico e lisina, por interação

iônica, para preenchimento cutâneo

Abstract

(BR102014031056)

processo de preparação de nanopartículas de ácido hialurônico e polilisina, e de ácido hialurônico e lisina, por interação

iônica, para preenchimento cutâneo. o presente invento refere-se ao processo de formação de complexos iônicos do ácido

hialurônico com a polilisina, e do ácido hialurônico com a lisina, onde análises espectroscópicas revelam as interações

ocorridas e, as análises morfológicas e de dispersão de luz, confirmam o tamanho nanométrico, a homogeneidade e a

estabilidade adequadas das partículas formadas, bem como tornam os complexos viáveis para aplicação tópica.

Inventors

CARNEIRO JAQUELINE

PAULA JOSIANE DE FATIMA PADILHA DE

BOSCARDIN PATRICIA MATHIAS DOLL

FARAGO PAULO VITOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Images
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Family 19/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031064

BR102014031064

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2014-12-30

2016-07-12

Earliest priority date

2014-12-11

Title

(BR102014031064)

Processo de produção de anticoagulante através da conjugação de heparina com poli(ácido lático) e sua

nanoencapsulação

Abstract

(BR102014031064)

processo de produção de anticoagulante através da conjugação de heparina com poli(ácido lático) e sua

nanoencapsulação. a presente invenção refere-se à produção de um anticoagulante através da conjugação da molécula

de heparina com a molécula do poli(ácido lático) de baixa massa molar e posterior nanoencapsulação, permitindo, assim,

sua administração oral e ação anticoagulante prolongada pela absorção gastrointestinal, para pacientes com trombose

venosa profunda.

Inventors

DABUL ANDREI NICOLI GEBIELUCA

LUNELLI CARLOS EDUARDO

PAULA JOSIANE DE FATIMA PADILHA DE

FARAGO PAULO VITOR

ZAWADZKI SÔNIA MARIA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 20/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031045

BR102014031045

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-30

2016-10-25

Earliest priority date

2014-12-11

Title

(BR102014031045)

Mistura amido-goma com propriedade de expansão e baixa retrogradação para aplicação em produtos panificados livres

de glúten (pão de queijo e biscoitos de polvilho)

Abstract

(BR102014031045)

resumo “mistura amido-goma com propriedade de expansão e baixa retrogradação para aplicação em produtos

panificados livres de glúten”. a presente invenção refere-se ao desenvolvimento de uma mistura amido-goma a qual

retarda o envelhecimento de pães de queijo e biscoitos de polvilho e, no caso de pães de queijo congelados, reduz a

sinérese dos mesmos, sem afetar a propriedade de expansão desses produtos. misturas foram testadas utilizando-se a

mesma quantidade, em porcentagem, de amido de mandioca nativo e de amido de mandioca oxidado variando-se

somente o tipo de goma (guar, locusta, xantana e carragena) e a concentração utilizada (1-8 %). as misturas amido-goma

foram avaliadas quanto à propriedade de expansão e estabilidade a ciclos de congelamento-descongelamento e os

resultados foram comparados com os obtidos para o polvilho azedo, amido de mandioca nativo, amido de mandioca

oxidado e mistura de amido de mandioca nativo e oxidado. a mistura amido de mandioca nativo, amido de mandioca

oxidado e goma guar revelou os melhores resultados. os pães de queijo produzidos com a mistura amido-goma

apresentaram melhor textura (menor dureza) 30 horas após o assamento, comprovando que a mesma pode ser utilizada

em produtos panificados livres de glúten, tanto na forma de massa congelada quanto em produtos pré-assados. além

disso, a adição da goma permitiu a eliminação da etapa de escaldamento do processo de produção do pão de queijo. 7

1/1

Inventors
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Publication dates
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Earliest priority date

©Questel - FAMPAT Page 33 2018/07/30



2014-05-07

Title

(BR102014010968)

placas geopoliméricas a partir de cargas minerais e vidro reciclado para utilização como placa cimentícia na construção

civil

Abstract

(BR102014010968)

placas geopoliméricas a partir de cargas minerais e vidro reciclado para utilização como placa cimentícia na construção

civil. resumo a presente invenção trata da produção de placas geopoliméricas a partir de cargas minerais e vidro reciclado

para utilização como placa cimentícia na construção civil, uso interno ou externo, com propriedades similares e/ou

superiores às das placas cimentícias convencionais a base de cimento portland de uso em sistemas light steel framing ou

wood framing. 1 /1

Inventors

CAPOBIANCO GINO

LIMA LUIZ CEZAR MIRANDA DE JUNIOR

PIANARO SIDNEI ANTONIO

MAIA WILLIAN DA
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Publication numbers

BR102012028585

BR102012028585

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-04-16

2017-09-19

Earliest priority date

2012-11-08

Title

(BR102012028585)

Sistema de purificação de água por biofiltro

Abstract

(BR102012028585)

sistema de purificação de água por biofiltro. a presente invenção consiste em um sistema formado por duas caixas

d<39>água conectadas por um cano de pvc de 1/2" e fechado em suas pontas com filtros de acetato de celulose de

porosidade de 0,45 <109>m. dentro da caixa 1, que receberá a água vinda do sistema de abastecimento, será inoculada a

linhagem de escherichia coli, com capacidade de degradação do herbicida mesotrione em 3 horas com adição de glucose.

a água contaminada com herbicida é mantida na caixa 1 pelo tempo necessário para a degradação, e então liberada por

uma tampa tipo "ladrão" para a caixa 2, onde a água descontaminada é liberada para consumo. este sistema deverá

iniciar protocolos de resolução de problemas relacionados à contaminação qímica de água de consumo humano, animal e

vegetal, principalmente herbicidas, antibióticos e hormônios.

Inventors
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Publication numbers

BR102016007821

BR102016007821

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-04-19

2017-10-17

Earliest priority date

2016-04-08

Title

(BR102016007821)

Processo de obtenção de resinas de poliéster insaturado a base de glicerol residual e pet reciclado

Abstract

(BR102016007821)

a presente invenção trata do processo de produção de resinas de poliéster insaturado baseado na utilização de glicerol

residual ou puro e pet reciclado ou virgem, como substituinte parcial ou total de matérias primas de origem fóssil. este

processo baseia-se na modificação química do glicerol residual através de reação com um ácido orgânico e posterior

utilização do produto na síntese de poliésteres insaturados, podendo estes serem ou não produzidos juntamente com pet

reciclado ou virgem como matéria prima. o processo desenvolvido é simplificado, com a utilização de métodos e

©Questel - FAMPAT Page 35 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012028585&ekey=1854&xpn=BR102012028585&kind=A1


equipamentos comumente empregados na síntese de resinas de poliéster insaturado e aplicação de insumos residuais de

baixo custo e alta disponibilidade. as resinas de poliésteres insaturados obtidas por este processo podem ser aplicadas na

produção de materiais compósitos e utilizadas nos setores de saneamento, aeronáutico, civil e automotivo.

Inventors

ALEX VIEIRA PEDROSO

FABIO SANTANA DOS SANTOS

FELIPE TADASHI YAMADA KASUGA

GUSTAVO MARCINIUK

JAREM RAUL GARCIA

LUIS ANTONIO PINHEIRO
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Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102016007724

BR102016007724

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-04-19

2017-10-10

Earliest priority date

2016-04-07

Title

(BR102016007724)

Processo de obtenção de barreira gengival anestésica fotoativada

Abstract

(BR102016007724)

a presente invenção refere-se ao processo de obtenção de barreira gengival fotoativada, para o uso em várias áreas da

odontologia e medicina. na odontologia está indicada na dentística, odontopediatria, endodontia, prótese e, periodontia. já

na medicina pode ser aplicada na dermatologia, otorrinolaringologia, urologia e ginecologia. de modo geral, pode ser

aplicado antes de qualquer procedimento que requer a aplicação de anestesia local infiltrativa, proporcionando uma

anestesia tópica com uma liberação controlada do fármaco, sendo uma estratégia para diminuir o estresse, ansiedade, dor

e desconforto dos pacientes. a formulação proposta é inovadora, já que é o primeiro anestésico tópico fotoativado,

apresentando vantagens como: longo tempo de duração, fácil aplicação, dispensa o uso da agulha em procedimentos de

baixa e moderada intensidade de dor, por ser fotoativado, não há escoamento do produto para áreas vizinhas, além disso,

evita a deglutição do produto, diminuindo a ocorrência de efeitos colaterais e não apresenta gosto desagradável.

Inventors

ALESSANDRA REIS

ALESSANDRO D LOGUERCIO

LETÍCIA MAÍRA WAMBIER

PAULO VITOR FARAGO
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Publication numbers

BR102015031716

BR102015031716

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2017-06-20

Earliest priority date

2015-12-17

Title

(BR102015031716)

Micropartículas não compactadas obtidas a partir da secagem por atomização de suspensão de celulose nanocristalina

Abstract

(BR102015031716)

resumo micropartículas não compactadas obtidas a partir da secagem por atomização de suspensão de celulose

nanocristalina a presente invenção se refere a produção de micropartículas não compactadas obtidas a partir da secagem

por atomização de suspensão de celulose nanocristalina contendo a incorporação de surfactante não iônico a base de

acetilenodiol, as quais possuem como principal vantagem um aspecto superficial que proporciona uma melhor interação

com matrizes poliméricas durante o processamento por fusão. as micropartículas obtidas de acordo com a metodologia

proposta são adequadas para aplicações na indústria de papel e também na produção de compósitos de matriz polimérica

para uso em embalagens e componentes automotivos. 1/1

Inventors
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EDUARDO PRESTES

FERNALDA DITZEL

IVO MOTTIN DEMIATE

LUIS ANTONIO PINHEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 26/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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Publication kind codes
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Publication dates
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Earliest priority date

2015-12-16

Title

(BR102015031566)

Compósitos temoplásticos obtidos a partir dos resíduos pebd/alumínio de embalagens longa vida pós consumo e pó-de-

borracha de pneus ou negro de fumo

Abstract

(BR102015031566)

resumo compósitos temoplásticos obtidos a partir dos resíduos pebd/alumínio de embalagens longa vida pós consumo e

pó-de- borracha de pneus ou negro de fumo. o presente invento trata da obtenção de compósitos termoplásticos com

aparência de pintura "metálica" produzidos a partir dos resíduos pós-consumo de embalagens longa vida e pó-de-

borracha de pneus inservíveis ou negro de fumo, para fins de substituição de pigmentos metálicos industriais com

processos de fabricação específicos, necessários para conferir a aparência metálica a formulações de termoplásticos,

especificamente o pebd. tais compósitos com aparência metálica, em função do maior contraste entre a coloração da

matriz e do alumínio, têm inúmeras aplicações, como na produção de vasos para plantas, caixas de embalagens, porta

objetos, painéis, corpo de canetas, brinquedos, dentre outros. 1/1

Inventors

BENJAMIM DE MELO CARVALHO

LUIS ANTONIO PINHEIRO
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Publication dates
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2016-09-27

Earliest priority date

2014-12-16

Title

(BR102014031505)

Método de extração e uso do óleo essencial, extrato e frações com atividade antitumoral, antioxidante e antimicrobiana

das partes aéreas e raiz de baccharis milleflora (less.) dc., asteraceae

Abstract

(BR102014031505)

método de extração e uso do óleo essencial, extrato e frações com atividade antitumoral, antioxidante e antimicrobiana

das partes aéreas e raiz de baccharis milleflora (less.) dc., asteraceae. a presente invenção refere-se a um estudo

científico inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosmética, anti-inflamatórias,

imunológicas, antioxidantes, toxicológicas, antitumorais, antimicrobianas, inseticidas, repelentes antifúngicas, alelopáticas,

repelentes e estimulantes no campo humano, veterinário, agronômico, alimentício e ambiental provenientes do óleo

essencial, do extrato, das frações e dos componentes e produtos derivados das partes aéreas e raiz da espécie baccharis

milleflora (less.) dc., asteraceae. a invenção está relacionada também as formas farmacêuticas e dosagens galênicas

líquidas, semi-sólidas e sólidas, tais como ampolas, xaropes, soluções, suspensões, emulsões, pomadas, cremes,

aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos, cápsulas, drágeas, preparações hipocráticas, galênicas e magistrais,

todas as quais contendo preparações originárias da espécie vegetal baccharis milleflora (less.) dc., asteraceae.

Inventors

FOLQUITTO DANIELA GASPARDO

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MIGUEL OBDULIO GOMES
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Publication numbers
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Publication kind codes

A1
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Publication dates

2015-12-29

2016-09-27

Earliest priority date

2014-12-16

Title

(BR102014031501)

Método de extração e atividades antitumoral e antimicrobiana dos extratos, frações e produtos originários das partes

aéreas e raiz da espécie lobelia exaltata pohl, campanulaceae

Abstract
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(BR102014031501)

método de extração e atividades antitumoral e antimicrobiana dos extratos, frações e produtos originários das partes

aéreas e raiz da espécie lobe/ia exaltata pohl, campanulaceae. a presente invenção refere-se a um estudo científico

inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, imunológicas antioxidantes,

toxicológicas, antitumorais, anti-parkinsonianas, antimicrobianas, antifúngicas, imunológicas, alelopáticas, anti-

inflamatórias e estimulantes no campo humano, veterinário e ambiental da espécie lobelia exaltata pohl, campanulaceae,

de sumos, extratos, da seiva, da tintura, do infuso, do decocto, da massa e do pó em suas frações dos componentes e

produtos deles derivados das partes aéreas de lobelia exaltata pohl, campanulaceae. a invenção está relacionada também

às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas, tais como ampolas, xaropes, soluções,

suspensões, emulsões, pomadas, cremes, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos, cápsulas, drágeas,

preparações hipocráticas, galênicas e magistrais, todas as quais contendo preparações originárias da espécie vegetal

lobelia exaltata pohl, campanulaceae, obtidos pelo processo mencionado acima.

Inventors

FOLQUITTO DANIELA GASPARDO

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MIGUEL OBDULIO GOMES

Latest standardized assignees - inventors removed
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BR102015026813
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Publication kind codes
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Publication dates

2015-10-27

2017-05-02

Earliest priority date

2015-10-22

Title

(BR102015026813)

Dispositivo de monitoramento contínuo para liberação controlada de fármacos e correlatos impregnados em matrizes

poliméricas ou outros substratos para minimizar a utilização de animais em experiências de laboratório

Abstract

(BR102015026813)

dispositivo de monitoramento contínuo para liberação controlada de fármacos e correlatos impregnados em matrizes

poliméricas ou outros substratos para minimizar a utilização de animais em experiências de laboratório o presente invento

trata de um dispositivo para monitoramento de liberação controlada de fármacos e correlatos, impregnados em matrizes

poliméricas e outros substratos, em diversos fluídos biológicos (cecal, entérico, estomacal), nos seus diferentes ph e em

função do tempo, com vistas a redução do número e de uso de cobaias em laboratórios.

Inventors
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Publication kind codes

A1
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Publication dates

2015-03-10

2016-06-21

Earliest priority date

2014-12-18

Title

(BR102014031926)

Processo para fabricação de eletrodos a partir do carbono extraído de pilhas de zinco/manganês**.

Abstract

(BR102014031926)

“processo para fabricação de eletrodos a partir do carbono extraído de pilhas de zinco/manganês”. o presente pedido de

patente refere-se a um processo de fabricação de eletrodos a partir do carbono extraídos do interior de pilhas de

zinco/manganês. este processo pode ser utilizado no desenvolvimento de sensores eletroquímicos, que podem ser

aplicados na determinação de vários analitos de interesse. os cilindros de carbono grafite natural, constituintes das pilhas
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comuns, não alcalinas, apresentam-se como uma alternativa de material de eletrodo, com todas as vantagens dos

materiais carbonáceos, aliado ao baixo custo, pois após o uso das pilhas, as mesmas são descartadas no meio ambiente.

contudo, o cilindro de grafite poderá ou não ter a superfície modificada. as modificações da superfície do cilindro de grafite

podem proporcionar ao dispositivo, maior sensibilidade e seletividade na detecção eletroquímica dos compostos de

interesse. tais características fazem com que este novo eletrodo, tenha grande potencial de utilização como um sensor

eletroquímico em diversas áreas, tais como farmacêutica, ambiental, clínica e industrial, além de empresas que

confeccionam eletrodos. a modificação poderá ocorrer por eletrodeposição ou adsorção física de nanopartículas metálicas

e polímeros condutores, e também pela adsorção de biomoléculas, tais como enzimas, antígenos ou anticorpos.

Inventors

SANTOS CLEVERSON SIQUEIRA
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Publication kind codes

A1
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Publication dates

2014-12-30

2016-05-31

Earliest priority date

2014-11-27

Title

(BR102014029630)

Pigmentos inorgânicos com base em uma estrutura perovskita

Abstract

(BR102014029630)

1/1 resumo: pigmentos inorgânicos com base em uma estrutura perovskita. a presente invenção consiste no processo de

obtenção, produtos e uso de pigmentos inorgânicos com base em uma estrutura perovskita formada pelo sistema laal1-

xfexo3 em que 0 = x = 99 % em mol obtidos por mistura de óxidos de lantânio, ferro e alumínio, e tratados termicamente

em temperaturas entre 1000 a 1400 oc por um período de tempo entre 30 minutos a 4 horas, caracterizados por

apresentarem coloração entre verde claro e laranja ao vermelho acastanhado e por poderem ser empregados em

esmaltes, vidros, cerâmicas, polímeros, cosméticos e tintas de impressão, na forma pura ou como misturas com outros

pigmentos comercialmente disponíveis.

Inventors
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Publication dates

2015-10-27

2016-04-12

Earliest priority date

2013-07-31

Title

(BR102013019478)

processo de obtenção de grafeno através de rota de esfoliação eletroquímica

Abstract

(BR102013019478)

processo de obtenção de grafeno através de rota de esfoliação eletroquímica. a presente invenção tem como objetivo a

demonstração de um método simples, economicamente viável, ambientalmente correto e eficiente para a obtenção de

grafeno, partindo de fontes de carbono de baixo custo e baixo grau de cristalinidade. o material de partida, grafite oriundo

de pilhas exauridas e/ou scraps,consistem num arranjo tridimensional, a qual pode ser transformada em grafeno através

do processo de esfoliação eletroquímica. atualmente os materiais de partida para a produção de grafeno consistem em

materiais de alta organização estrutural e alto custo de obtenção. tal situação faz com que o custo de produção em escala

industrial deste material seja extremo. o grafeno possui notáveis propriedades tais como: alta resistência mecânica, alta

condutividade térmica, transparência ótica e alta condutividade elétrica. tais qualidades colocam o grafeno numa posição

estratégica, tanto para área metalúrgica quanto em eletrônica de última geração,pois possibilita a construção de aparelhos

menores, com maior eficiência e consumo reduzido de energia.

Inventors
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Publication dates

2013-01-08

2016-04-12

Earliest priority date

2012-07-25

Title

(BR102012018492)

compósito carbono-carbono reforçado com fibras de vidro: material de alta resistência térmica e mecânica a partir de

precursores de biomassa

Abstract
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(BR102012018492)

compósito carbono-carbono reforçado com fibras de vidro: material de alta resistência térmica e mecânica a partir de

precursores de biomassa. a presente invenção descreve a preparação de um compósito carbono - carbono reforçado por

fibra de vidro, obtido pelo processo de estabilização e carbonização térmica controlada de biomassa, resina fenólica e

polietileno. a biomassa pode ser proveniente de usinas de bioóleo e biocombustíveis ou de plantas de obtenção de carvão

siderúrgico, sendo um resíduo ou rejeito de processos industriais. o material compósito, possui excelentes propriedades

de resistência à degradação térmica podendo ser utilizado como produto anti-chama, aliado a sua propriedade intríseca de

isolamento térmico e acústico. sendo, portanto, de baixo custo e fabricado a partir de tecnologia inovadora nacional em

que se utiliza resíduos de biomassa, pode ser utilizado em aplicações até então proibitivas considerando o custo elevado

das fibras de carbono sintéticas tradicionais importadas.

Inventors
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Title

(BR102012018491)

uso de compostos fotossensibilizadores a base de porfirina em terapia fotodinâmica.

Abstract

(BR102012018491)

uso de compostos fotossensibilizadores a base de porfirina em terapia fotodinâmica. a presente invenção refere-se ao uso

de novos compostos fotossensibilizadores a base de porfirinas que associados a fontes emissoras de luz são utilizados

em terapia fotodinâmica. os compostos são porfirinas livre e metaladas sintéticas, aquosolúveis e de segunda geração que

são fotoativadas por fontes emissoras de luz na região visível do espectro eletromagnético. esses compostos podem ser

utilizados em terapia fotodinâmica para inativação microbiana, no tratamento fotodinâmico de lesões tumorais e

dermatoses, e também para diagnóstico fotodinâmico de lesões tumorais, podendo estar ou não associada com outras

técnicas convencionais.

Inventors
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Earliest priority date

2014-04-09

Title

(BR102014008515)

robô autônomo aplicado na agricultura

Abstract

(BR102014008515)

resumo robô autônomo aplicado na agricultura o presente pedido de patente versa sobre a invenção do robô autônomo

aplicado na agricultura, constituído por sistema computacional, algoritmos e estrutura robótica, montado sobre veículo com
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quatro rodas e tração 4x4 movido por energia elétrica, guiado e controlado pelo sistema computacional instalado em

smartphone, e ainda, com automatização da coleta de amostras do solo através do braço robótico, nas opções de tele

operação ou autônomo, para áreas de cultivos agrícolas. 1 / 1
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compósito, processo de fabricação do compósito e eletrodo

Abstract

(BR102014007934)

resumo “compósito, processo de fabricação do compósito e eletrodo”. a presente invenção descreve, em um de seus

aspectos, um compósito que compreende carbono cerâmico e nanopartículas de hidróxido de níquel.em um outro aspecto,

a presente invenção proporciona um processo de fabricação de compósito, conforme definido anteriormente, que

compreende as etapas de: a) preparação de carbono cerâmico; b) pulverização do carbono cerâmico obtido em a); c)

adição de nanopartículas de hidróxido de níquel. em outro aspecto, a presente invenção provê um eletrodo que

compreende o compósito, conforme definido anteriormente, revestido com pelo menos um revestimento de vidro ou de

material polimérico, e ligado a pelo menos um fio metálico. em outro aspecto, a presente invenção prevê o uso do eletrodo

conforme definido anteriormente como ânodo de célula combustível alcalina para oxidação de álcoois, poliálcoois, aldeído,

hidrogênio ou hidrocarbonetos. o compósito da presente invenção apresenta elevada atividade eletrocatalítica e

resistência ao envenenamento por co, um dos principais problemas responsáveis pela inativação de catalisadores

baseados em metais nobres como a platina, além de apresentar alta resistência mecânica e possibilidade de fabricação

em escala a custo competitivo.
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Earliest priority date

2014-03-19

Title

(BR102014006549)

sistema automático para condução da aeração de grãos de milho em silos

Abstract

(BR102014006549)

resumo sistema automático para condução da aeração de grãos de milho em silos a presente invenção se refere a um

sistema automático para condução da aeração de grãos de milho, utilizando o modelo matemático baseado na teoria

fuzzy, visando atender as necessidades de pequenos e médios agricultores, tendo em vista critérios técnicos, energéticos

e econômicos. para tanto, foi desenvolvido um equipamento eletrônico responsável pela coleta dos dados ambientais

necessários ao controle do processo de aeração de grãos de milho e um programa de computador responsável pelo
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armazenamento, processamento e controle dos dados coletados pelo sistema de coleta de dados criado. o sistema como

um todo tem por finalidade, conduzir a aeração de forma racional, determinar o tempo de aeração necessário e permitir a

variação da frequência de operação motor, para que este opere com velocidade variável, permitindo assim a redução do

consumo de energia elétrica. 1/1

Inventors
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proteína identificada como hialuronidase presente no veneno de loxosceles intermedia, clonada e expressa de forma
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recombinante em sistema de expressão heterólogo

Abstract

(BR201107350)

proteína identificada como hialuronidase presente no veneno de loxosceles intermedia, clonada e expressa de forma

recombinante em sistema de expressão heterólogo a presente patente de invenção compreende os usos e aplicações de

toxina recombinante do veneno de loxosceles infermedia caracterizada como hioluronidase- tal classe de enzimas tem

sido descrita como importantes reguladores de vários aspectos críticos da fisiologia e bioquímica celular, tanto em

processos fisiológicos quanto patológicos. as hialuronidases são um grupo de enzimas que medeiam a degradação do

ácido hialurânico, e desta forma estas enzimas são capazes de aumentar a permeabilidade de tecidos conjuntivos e

diminuir a viscosidade dos fluidos corporais. a presente invenção compreende os seguintes usos e aplicações da toxina

hialuronidase recombinante de loxosceles intermedia (lipechyase) obtidas por meio de sistema de expressão heterólogos:

a) como reagentes ei ou modelos moleculares para estudos bioquímicos e biológicos in vivo e in vitro e suas aplicações

biotecnológicas nestas áreas: b) como reagentes em estudos bioquímicos e biológicos de diagnóstico e no próprio

diagnóstico clínico-laboratorial de patologias e do loxoscelismo e sua aplicação biotecnológica nesta área; c) para

detecção de enzimas relacionadas e como modelos para desenvolvimento métodos de detecção destas.
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Title

(BR102013030247)

equipamento dip coating automatizado por software de controle para geração de filmes finos

Abstract

(BR102013030247)

equipamento dip coating automatizado por software de controle para geração de filmes finos. o equipamento permite a

produção de filmes finos em 1 a 5 substratos semelhantes ou diferentes ao mesmo tempo, com controle automatico via

software (br 51 2013 000757 7) desenvolvido exclusivamente para o seu funcionamento, o qual permite o controle de

diversas variáveis, como: velocidade de imersão e emersão, milimetros a serem percorridos, tempo de imersão nas

soluções geradoras do filme fino (em segundo ou minutos), ajuste de posicionamento superior e inferior, e a possibilidade

de controle manual das variáveis e a possibilidade de geração de um filme em forma de monocamada ou multicamadas.
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PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES
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Earliest priority date
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Title

(BR102013017035)

processo de incorporação consecutiva de nanopartículas de prata e nanopartículas de óxido de zinco sobre diferentes

tipos de tecidos

Abstract

(BR102013017035)

processo de incorporação consecutiva de nanopartículas de prata e nanopartículas de óxido de zinco sobre diferentes

tipos de tecidos. a presente invenção refere-se a um processo de incorporação consecutiva de nanopartículas de prata e

nanopartículas de óxido de zinco sobre diferentes tipos de tecidos. o processo em questão baseia-se na técnica de

modificação química da estrutura superficial de qualquer tecido já preparado, sendo que esta modificação não deteriora as

propriedades dos tecidos modificados. após a realização desta modificação, o tecido torna-se apto a ser utilizado como

substrato io para adsorver nanopartículas de ag e de zno, as quais são incorporados as fibras por meio do método

camada por camada lbl -layer-by-layer. para serem incorporadas estas nanopartículas devem ser produzidas por meio da

utilização de estabilizantes polieletrol íticos contendo cargas positivas e negativas, respectivamente. a incorporação

destas nanopartículas sobre a superfície das fibras dos diferentes tecidos confere a estes materiais propriedades

antibacteriana, antiodor, bloqueadora de raios uv, degradadoras de manchas causadas por substâncias orgânicas, entre

outras. tais características fazem com que este novo tecido tenha um grande potencial de utilização na indústria têxtil,

tanto no uso em áreas específicas, como na área de saúde em ambientes hospitalares, como em roupas de modo geral.
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Title

(BR102013033220)

Processo de obtenção de celulose nanoestruturada a partir de resíduo de soja

Abstract

(BR102013033220)

Processo de obtenção de celulose nanoestruturada a partir de resíduo de soja.O presente invento trata do processo de

obtenção de celulose nanoestruturada a partir de resíduo de soja (casca e farelo), podendo ser obtido pelos métodos de

hidrólise ácida ou moagem coloidal, para aplicação nas indústrias de materiais, construção civil, agricultura, farmacêutica

e de papel, como nanocompósitos de matriz polimérica, termoplástica ou termofixa, com o objetivo de melhorar e

aumentar a magnitude de propriedades mecânicas, térmicas, de barreira, elétricas e óticas.
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-01-07

2015-08-25

Earliest priority date

2013-12-20

Title

(BR102013033035)

Processo de obtenção de etanol pelo bioprocessamento de glicerol derivado de biodiesel utilizando escherichia coli

selvagem e atcc 25922

Abstract

(BR102013033035)

Processo de obtenção de etanol pelo bioprocessamento de glicerol derivado de biodiesel utilizando escherichia coli

selvagem e atcc 25922.A presente invenção se refere à produção de etanol a partir da fermentação anaeróbica de glicerol

bruto por cepas da bactéria escherichia coli, selvagem (sp) oriunda do córrego quebrado em guarapuava – paraná, brasil

(coordenadas geográficas de latitude 25° 21' 06" a 25" 24´22" s e 51° 25' 03" a 51° 31'02" w), e “certificada” (atcc 25922).A

obtenção do etanol por este processo é via fermentativa empregando diferentes nutrientes e utilizando determinadas

cepas de e.Coli certificada e sp utilizando o glicerol bruto em ph 12, massa especifica de 1,029 g/cm³ e percentagem de

etanol e metanol (menor que 0,1% v/v).O ph dos meios nutrientes foi ajustado em 7.A biotransformação, tanto pela

escherichia coli sp como pela escherichia coli atcc 25922, permite a minimização do problema ambiental gerado pelo co-

produto glicerol oriundo das usinas de biodiesel.O etanol produzido poderá ser empregado industrialmente seja no próprio

processo de transesterificação para produção do biodiesel ou como bioetanol para limpeza, esterilização ou ainda como

biocombustível automotivo.
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2013-12-20

Title

(BR102013033044)

Compósitos de resíduos oriundos do beneficiamento de soja com matriz polimérica termoplástica para aplicação na

construção civil, indústria moveleira e automobilística

Abstract

(BR102013033044)

Compósitos de resíduos oriundos do beneficiamento de soja com matriz polimérica termoplástica para aplicação na

construção civil, indústria moveleira e automobilística.A presente invenção trata da obtenção de materiais compósitos

empregando resíduos de soja, após o seu beneficiamento, em matriz polimérica termoplástica.O processo de produção

envolve a mistura dos componentes em extrusora mono ou dupla rosca, seguido de granulação do material extrusado e

conformação em artefatos plásticos por processos de injeção, termoformagem, rotomoldagem e compressão, com

aplicação na indústria moveleira, automotiva e de construção civil.
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Title

(BR102013017033)

Compósito de polímero termoplástico e pó de borracha de pneu para aplicação em indústria moveleira, automotiva e de

construção civil

Abstract

(BR102013017033)

Compósito de polímero termoplástico e pó de borracha de pneu para aplicação em indústria moveleira, automotiva e de

construção civil.A presente invenção trata da obtenção de materiais compósitos de polimero termoplástico e pó de

borracha oriundo do descarte de pneu.O processo de produção envolve a granulação do pó de borracha de pneu e a

mistura com polímero termoplástico em uma extrusora mono ou dupla rosca, para granulação e posterior conformação em

artefatos plásticos por processos de injeção, termoformagem, rotomoldagem e compressão, com aplicação na indústria
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moveleira, automotiva e de construção civil.
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Desenvolvimento de fermentado frisante de maçã usando tecnologia européia de processamento e atributos de aceitação
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do consumidor brasileiro

Abstract

(BR102013017034)

Desenvolvimento de fermentado frisante de maçã usando tecnologia européia de processamento e atributos de aceitação

do consumidor brasileiro.A presente invenção refere-se ao desenvolvimento de um frisante de maçã formulado a partir do

mosto de maçã fermentado com baixo grau alcoólico, com açúcares residuais e aromas naturais provenientes da correção

com suco crioconcentrado de maçã.Os aromas do fermentado e do crioconcentrado formaram um perfil sensorial

diferente, que lembra fruta, mas não a maçã.A adição do suco crioconcentrado consiste em uma das inovações nesta

bebida, pois desta forma pode ser usada qualquer tipo de cultivar de maçã comercial para fazer o produto e manter uma

elevada qualidade sensorial.A cor foi descrita por um painel sensorial como sendo semelhante a da cerveja, porém turva a

fim de preservar os compostos fenólicos do mosto e os provenientes da adição de suco crioconcentrado.Desta forma, a

atividade antioxidante desta bebida é duas vezes maior que a encontrada apenas no fermentado de maçã.A padronização

de espuma foi obtida através da adição de estabilizante, sendo discreta e persistente.A gaseificação foi obtida com

equipamento desenvolvido tanto para a fermentação alcoólica quanto para o processo de gaseificação artificial.
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Processo tecnológico para elaboração de espumante demi sec com redução de custos, diminuição do tempo de

processamento e com padrão de qualidade definido

Abstract

(BR102013009908)

Processo tecnológico para elaboração de espumante demi sec com redução de custos, diminuição do tempo de

processamento e com padrão de qualidade definido.A presente invenção refere-se ao desenvolvimento de um processo

tecnológico afim de reduzir os custos gerados na fabricação de espumantes demi-sec e facilitar a manutenção do seu

padrão de qualidade, valorizando sensorialmente a bebida em concordância com o paladar barasileiro.O processo de

fermentação envolveu duas etapas, a primeira com a finalidade de formar o fermentado base e a segunda em garrafas ou

dornas resistentes a pressão, para promovr a gaseificação natural através da adição de leveduras aromáticas.Na segunda

fermentação, a adição de nutrientes essenciais para a fermentação é feita através do licor de expedição que neste caso foi

o suco crioconcentrado de maçã, tornando o processo de gaseificação cinqüenta por cento mais rápido que do método

clássico, além disso, o suco crioconcentrado fornece compostos precursores de aromas que aumentarão a sensação
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frustada da bebida.Foi adicionada uma combinação de edulcorantes que não serão alterados durantes o processo

fermentativo conferindo dulçor ao produto após a exaustão dos açúcares provenientes do licor de expedição.Diferentes

concentrações de alginato propileno glicol foram testadas a fim de obter uma espuma descreta e persistente.A

combinação de dulcor residual, aroma, estabilizante de espuma e a gaseificação, além de padronizados formam uma

harmonização com elevada aceitação pelos consumidores

Inventors
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Title

(BR102013017766)

Processo de fabricação de suco de cereja

Abstract

(BR102013017766)

Processo de fabricação de suco de cereja.A presente invenção refere-se ao suco elaborado com a cereja

(preferencialmente eugenia involucrata dc) tratada enzimaticamente.A seleção auxilia na padronização do produto, que

segue para a sanitização do produto utilizado in natura.Segue retirando-se o cálice e as sementes manualmente para

posterior trituração e homogeneização do suco de forma uniforme.Posteriormente adiciona-se a pectinase para tratar o

suco em questão, decorrido o tempo e temperatura necessária realiza-se a centrifugação para separação do

sobrenadante que será envasado e pasteurizado, para posterior estocagem e comercialização.Esta invenção compreende

duas etapas: promover o aproveitamento e consumo da fruta o ano todo, através de produtos concentrados e pronto para

beber, com estabilidade no armazenamento.E o desenvolvimento de um produto com valor agregado por tratar de uma

fruta rica em vitaminas, sais minerais e compostos bioativos, com textura, cor e sabor adequado e similar ao in natura.O

desenvolvimento deste produto soluciona o problema da sazonalidade e oferece um produto pronto poro o consumo ou o

enriquecimento de outros produtos, por partir de uma fruta elaborada com excelente aceitação e valor

agregado.Proporcionando-se assim um produto alternativo à dieta dos consumidores, o qual favorecer o consumo de

frutas nativas.
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Title

(BR102012022849)

Proteína identificada como fosfolipase-d presente no veneno de loxosceles intermedia, clonada e expressa de forma

recombinante em sistema de expressão heterólogo

Abstract

(BR102012022849)

PROTEÍNA IDENTIFICADA COMO FOSFOLIPASE-D PRESENTE NO VEVENO DE LOXOSCELES INTERMEDIA,

CLONADA E EXPRESSA DE FORMA RECOMBINANTE EM SISTEMA DE EXPRESSÃO HETERÓLOGO - A presente

patente de invenção compreende os usos e aplicações de toxinas recombinantes do veneno de Loxosceles intermedia

caracterizadas como fosfolipases-D.Tal classe de enzimas têm sido descritas como importantes reguladores de vários

aspectos críticos da fisiologia celular, tanto em processos fisiológicos quanto patológicos.As fosfolipases-D catalisam a
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hidrólise de diferentes fosfolipídios gerando importantes mediadores nos eventos de sinalizações celulares que regulam

vários aspectos da biologia celular.A presente invenção compreende os seguintes usos e aplicações das toxinas

fosfolipases-D recombinantes de Loxosceles intermedia obtidas por meio de sistema de expressão heterólogos: a) como

reagentes e/ ou modelos moleculares para estudos bioquímicos e bilógicos in vivo e in vitro e suas aplicações

biotecnológicas nestas áreas; b) como reagentes em estudos bioquímicos e biológicos de diagnósticos e no próprio

diagnósticos clínico-laboratorial de Loxoscelismo e sua aplicação biotecnológica nesta área; c) para detecção de enzimas

relacionadas e como modelos para desenvolvimento métodos de detecção destas.
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Compósitos híbridos com carga mineral e orgânica para a construção civil, indústria moveleira e automobilística
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Abstract

(BR102012015864)

COMPÓSITOS HÍBRIDOS COM CARGA MINERAL E ORGÂNICA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA

MOVELEIRA E AUTOMOBILÍSTICA.CAMPO DA INVENÇÃO: Corresponde a uma patente de invenção (PI),

compreendida na seção C (Química, Metalurgia), subseção C08 (Compostos Macromoleculares Orgânicos; sua

Preparação ou seu Processamento Químico; Composições Baseadas nos Mesmos).FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO:

Matrizes compostas de polímeros termoplásticos, constituem atualmente sistemas de elevado potencial tecnológico,

sendo foco de muitas pesquisas e inovações.Esses plásticos, quando reforçados com fibras naturais, possibilitam a

otimização de propriedades mecânicas básicas dos plásticos, como a elevação do módulo elástico e resistência à tração,

permitindo sua utilização em aplicações que requerem maiores solitações mecãnicas.Por outro lado, as cargas minerais

inorgânicas quando adicionada ao polímero proporciona melhoria nas propriedades de fluxo, em alguns casos por conta

da friabilidade, facilitando o processamento, como também uma elevação na resistência ao impacto, rigidez, abrasão e

estabilidade dimensional.A confecção de compósitos poliméricos utilizando cargas naturais ou cargas minerais

separadamente é uma prática antiga.No caso dos compósitos poliméricos que utilizam cargas naturais, os que vêm se

destacando desde a década de 70 são os produtos conhecidos como compósitos plásticos com madeira (WPC).Já para

os compósitos de matriz polimérica carregados com partículas minerais, as de maior importância são: talco, carbonato de

cálcio e algumas argilas, como as do tipo montmorilonita.O conceito de compósito híbrido utilizado nesse trabalho envolve

uma matriz polimérica de polietileno de alta densidade (PEAD) na qual se encontra disperso um componente orgânico (pó

de madeira) concomitantemente com uma carga mineral inorgânica (talco), aproveitamento o sinergismo destes reforços

de naturezas distintas.Na presente invenção, estes componentes serão utilizados para a produção de madeira plástica,

que normalmente é obtida para a produção de artefatos como cercas, janelas, bancos, telhas, lâminas, para substituir a

madeira compensada, e mobiliários residenciais como mesas, cadeiras, estantes, armários, entre outros.A madeira

plástica é importante do ponto de vista tecnológico por apresentar vantagens sobre a madeira natural como

impermeabilidade superioir, maior resistência à deterioração, ao mofo e aos cupins e não requer pintura ou manutenção

regular.Aliado a isso, esta invenção tem por escopo a obtenção e caracterização de madeira plástica por meio de

compósitos híbridos, que constituem uma inovação na área de misturas poliméricas por aproveitar os melhores atributos

das cargas orgânicas e minerais de maneira simultânea.A patente PI0717136-5 trata de um produto compósito de madeira

e termoplástico de baixa densidade.As patentes PI0713449-5 e PI 0519413-0 são relativas a compósitos laminados de

madeira e polímero.Destes registros pesquisados, o que mais se aproxima da presente invenção é a patente PI0106351-

0.No entanto, a cerâmica utilizada é o dióxido de titânio (TiO2) que tem como finalidade agir como catalisador na

decomposição de formaldeído, além de ser usado também por causa de efeito estético, aumento da dureza supercial,

efeito anti-chama e proteção contra ultravioleta, sem ser empregado como agente de reforço, como é o caso do talco

nesta invenção.A busca de anterioridade por um compósito híbrido de carga mineral e vegetal, que é o objeto apresentado

nesta invenção, não apresentou nenhum resultado positivo.SUMÁRIO DA INVENÇÃO: A invenção trata da obtenção de

compósito de matriz termoplástica, talco e farinha de madeira, com variadas concentrações destas cargas, com o intuito

de se ter um material com propriedades mecânicas melhoradas.A mistura deve ser feita em extrusora mono ou dupla

rosca para permitir melhores níveis de dispersão e distribuição da carga.Tanto o talco quanto a farinha de madeira devem

estar em concentração na faixa de 0 a 40%.Os termoplásticos a serem empregados incluem polietileno de alta densidade

(PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), polipropileno (PP) e poli

(cloreto de vinila) (PVC), além de seus respectivos copolímeros. por conta das propriedades obtidas, a aplicação do

compósito compreende peças para indústria moveleira, de construção civil e automobilística.DESCRIÇÃO DOS

DESENHOS: A Figura 1 apresenta a influência da concentração de talco e farinha de madeira no módulo elástico, em

matriz de polietileno de alta densidade, seguindo-se a norma ASTM D-638.O gráfico mostra que todos os compósitos

possuem valor de módulo maior do que o polímeor puro, independente de suas concentrações.A Figura 2 apresenta

comportamento semelhante para o módulo de flexão, em matriz de polietileno de alta densidade, seguindo a norma ASTM

D-790: todos os compósitos possuem valor de módulo maior do que o polímero puro, independente de suas

concentrações.As figuras descrevem o comportamento com o polietileno de alta densidade, mas os demais polímeros e

copolímeros, por serem também poliolefínicos, apresentam a mesma tendência de elasticidade e resistência em função da

concentração de talco e farinha de madeira.DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO: A granulometria do talco deve
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estar na faixa de 1 a 100<109>m.A farinha de madeira, por sua vez, deve estar na faixa de 20 a 200<109>m.As

concentrações de ambas as cargas no compósito variaram de 0 a 40%.Consequentemente, a concentração mínima de

polímero deve ser de 60%.A mistura das cargas com a matriz termoplástica é realizada em uma extrusora, mono ou dupla

rosca, para permitir a incorporação e dispersão do talco e da farinha de madeira na matriz termoplástica.Os polímeros

termoplásticos que podem ser empregados são polietileno (de alta densidade, baixa densidade e baixa densidade linear),

polipropileno e poli(cloreto de vinila) - pvc.Todos os respectivos copolímeros dos polímeros citados também podem ser

empregados como matriz termoplástica.O processamento na extrusora deve permitir a fusão do polímero empregado

como matriz termoplástica, logo a temperatura é variável e função do ponto de fusão do polímero, conforme descrito

abaixo: Piletileno de alta densidade: de 160 a 280<198>C; Polietileno de baixa densidade: de 140 a 280<198>C;

Polietileno de baixa densidade linear: de 150 a 280<198>C; Polipropileno: de 200 a 280<198>C; Poli(cloreto de vinila) -

PVC: de 210 a 300<198>C.Para todos os polímeros citados acima, outros parâmetros que podem ser variados para

proporcionar uma boa mistura é a velocidade de rotação de rosca (de50 a 200rpm) e a taxa de alimentação (de 1 a

40Kg/h).Estes valores são de referência para uma extrusora laboratorial semi-industrial, com diâmetro de rosca entre 16 e

30mm e razão entre comprimento e diâmetro (L/D) de no mínimo 30.O emprego da extrusora permite a mistura entre os

componentes e depois do processamento, a mistura é granulada para posterior conformação em equipamentos como

injetora, rotomoldadora e compressão.Agentes compatibilizantes como agentes silanos e polímeros modificados

qumicamente, podem ser adicionados à mistura, em até 10% em peso (para ser viável economicamente), para

compatibilizar a matriz polimérica com o talco e a farinha de madeira, para prover maior adesão interfacial e realçar as

propriedades mecânicas.LIMITAÇÕES: Durante o processamento em extrusora, uma possível limitação pode advir da

elevação da viscosidade no estado fundido por causa da presença das cargas (talco e farinha de madeira).Isso pode ser

compensado por elevação na temperatura de processo para redução da viscosidade da matriz polimérica, dentro do limite

de resistência à degradação do material.
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(BR20132013008913)

Separação das lâminas de al/pebd para reciclagem de embalagens cartonadas longa vida

Abstract

(BR20132013008913)

SEPARAÇÃO DAS LÂMINAS DE AL/PEBD PARA RECICLAGEM DE EMBALAGENS CARTONADAS LONGA VIDA

Certificado de Adição de Invenção da PI 1104168-4 A2, depositada em 05.08.2011.Refere-se o presente invento a um

processo de reciclagem de Embalagens Cartonadas Longa Vida (ECLV), através da recuperação de todos os constituintes

(Papel, Alumínio e Polietileno de Baixa Densidade), à partir de um processo de hidratação de ECLV por um período de 24

a 168 horas para remoção do papel e posterior processo químico de separação das lâminas de (Al/PEBD) utilizando uma

solução aquosa de 0,1% a 10% composta por surfactantes catiônicos, aniônicos ou neutros e uma mistura de ácidos

orgânicos e inorgânicos operando em temperaturas entre 60 0C a 1 000C com tecnologia simples e baixo consumo de

energia
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Processo de obtenção e uso de polímero metacrilato quaternário de amônio com propriedades antimicrobianas para a

incorporação em materiais odontológicos

Abstract

(BR102012026647)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DE POLÍMERO METACRILATO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO COM

PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS PARA A INCORPORAÇÃO EM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.A presnete

invenção trata de um polímero metacrílico quaternário de amônio (QAMP), obtido por meio de um processo de

modificação química do polímero pré-formado por alquilação, para incorporação em materiais resinosos odontológicos, de

modo a proporcionar um potencial antimicrobiano mais duradouro.O produto resultante QAMP foi devidamente

caracterizado por espectroscopia na região do infravermelho e espectrofotometria na região do visível.O efeito

antimicrobiano contra o microorganismo streptococcus mutans, após a incorporação em um sistema adesivo odontológivo,

foi comprovada.A liberação do composto quaternário de amônio a partir do invento, incorporado em um sistema adesivo,

foi muito reduzida, quando comparada ao do produto comercial.Além disso, o polímero metacrílico quaternário de amônio,

quando incorporado em um sistema adesivo, apresentou uma melhor biocompatibilidade em relação ao produto comercial.
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2014-11-25

Earliest priority date
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(BR102013004478)

Biodecompositor para tratamento de resíduos orgânicos domésticos

Abstract

(BR102013004478)

BIODECOMPOSITOR PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMÉSTICOS.Trata-se a presente invneção

de um biocompositor para tratamento de resíduos orgânicos domésticos, constituído por um reator fechado confeccionado

em liga metálica de latão (Cu/Zn) com 10 mm de espessura, formato cilíndrico reto, de 60mm de diâmetro por 700mm de

altura, placa perfurada e fundo.Na parte central da tampa, estão distribuídos simetricamente 120 orifícios de 2mm de

diâmetro.A parte inferior do reator é composta por uma placa perfurada com 10 orifícios de 5 mm de diâmetro distribuídos

simetricamente e por um ralo central de 25mm de diâmetro.Acoplado ao ralo, é instalado um registro de gaveta de

1<39><39> para coleta de líquidos.Os resíduos orgânicos domésticos acondicionados com serragem e após o tempo

necessário de maturação, transformam-se num composto humificado sem toxicidade e livre de patógenos para ser

aplicado ao solo.
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Catalisaor à base de haloisita para a produção de biodiesel por transesterificação heterogênea

Abstract

(BR102013005343)

CATALISAOR À BASE DE HALOISITA PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR TRANSESTERIFICAÇÃO

HETEROGÊNEA.Trata-se a presente invenção de catalisador à base de haloisita, processado convencionalmente por

mistura entre haloisita purificadora, hidróxido de sódio e amido de mandioca, satisfatório na produção de biodiesel por

transesterificação heterogênea.Alta área e capacidade de reutilização são propriedades demonstradas devido à estrutura

nanotubular da haloisita.O caráter neutro do biodiesel produzido a partir do catalisador, dispensa ao processo a etapa de
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lavagem.A haloisita possui a vantagem adicional por ser um produto natural, além de construir descarte proveniente de

indústrias de revestimento de papel.Assim, a redução de custos relacionados ao processo de obtenção de biodiesel

mostra-se evidente.
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Massas plásticas de base argilosa coloridas natural e artificialmente para desenvolvimento de atividades recreativas,

lúdicas, artistícas e de ensino

Abstract

(BR102013006481)

MASSAS PLÁSTICAS DE BASE ARGILOSA COLORIDAS NATURAL E ARTIFICIALMENTE PARA DESENVOLVIMENTO

DE ATIVIDADES RECREATIVAS, LÚDICAS, ARTISTÍCAS E DE ENSINO.Trata a presente invenção do desenvolvimento

de massas plásticas de base argilosa, coloridas natural e artificialmente, para o desenvolvimento de atividades

recreativas, lúdicas, artísticas e de ensino.As matérias-primas selecionadas passam por processo de tratamento físico,

químico, difração de raios-x, secagem e esterilização durante o seu beneficiamento, com o objetivo de eleminiar qualquer

tipo de contaminação biológica.As matérias-primas plásticas naturais apresentam coloração restrita, sendo as mais

comuns, as cores preta, cinza, vermelha e marrom.Sendo assim, outro objetivo da presente invenção é o desenvolvimento

de massas plásticas de base argilosa coloridas natural ou artificialmente, com pigmentos orgânicos e inorgânicos, gerando

um grande leque de cores para estas massas plásticas.Além da coloração, as mesmas podem ser odorificadas

artificialmente por diversas essências existentes no mercado.Para garantir a homogeneidade e qualidade do produto, as

massas plásticas são hermeticamente embaladas para manutenção da sua plasticidade.
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Material nanoestruturado de carbono: material carbonoso obtido a partir de biomassa com propriedades ligantes

conformação de materiais cerâmicos não-plásticos

Abstract
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MATERIAL NANOESTRUTURADO DE CARBONO: MATERIAL CARBONOSO OBTIDO A PARTIR DE BIOMASSA COM
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PROPRIEDADES LIGANTES CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS NÃO-PLÁSTICOS.Trata-se a presente

invneção de um processo de pirólise e ativação química de resíduos agroindustriais (bagaço e casca de frutas cítricas)

submetidos ao processo de secagem e carbonização térmica controlada.O resultado deste processo é a obtenção de

produtos com propriedades combinadas e ligante e plastificante, quando submetidos a temperaturas de tratamento abaixo

de 170<198>C ou acima.Esta característica torna possível sua utilização em composições industriais para fabricação de

produtos a partir de matérias-primas sintéticas, semi-plásticas e não-plásticas, em processos cerâmicos tradicionais ou

avançados, tal como na fabricação de substratos cerâmicos de circuito impresso ou capacitadores de multicamadas via

técnica de ''tape-casting''.
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Composição e processamento de varistores à base de dióxido de estanho para baixas tensões

Abstract
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COMPOSIÇÃO E PROCESSAMENTO DE VARISTORES ÀBASE DE DIÓXIDO DE ESTANHO PARA BAIXAS

TENSÕES.A presente invenção trata de coposições varistoras à base de dióxido de estanho sendo este óxido a fase

majoritária da composição, processadas convencionalmente por mistura de óxidos, com propriedade não linear compatível

para aplicações em baixa tensão. nesta invenção são estabelecidas as condições de processamento e sinterização para

obtenção de varistores de baixa tensão (E<sym> < 100 V/mm) para aplicações em circuitos elétricos de baixa tensão e

telefonia.Este material é obtido a partir da composição base 98,4%SnO~ 2~. 1,0%CoO.0,5%Bi~ 2~O~ 3~.0,05%Cr~2O~

3~.0,05%Nb~ 2~0~ 5~(% em mol) preparada por mistura de óxidos, calcinada a 900 <198> C/12 horas e dispersa em

solução aquosa com adição de 1,0% de CoO, PVA + etileno glicol e hidróxido de amônio.Após estabilização do ph em 11,

o excesso de solvente da suspensão deve ser eliminado sob agitação com aquecimento até a obtenção de uma pasta, a

qual deve ser posteriormente secada a 110 <198>C/12 horas.O pó resultante é então desaglomerado e conformado sob

pressão uniaxial de 350 kgf/cm^ 2^ e sinterizado a 1400 <198>C por 1, 2, 4 e 6 horas, em atmosfera ambiente.Os

coeficientes de não linearidade (<244>) podem variar entre 9 e 14 e as tensões de ruptura entre 27 e 51,6 V/mm,

respectivamente, dependendo do tempo de tratamento término empregado.
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Filmes lbls contendo ppv ancorado ao híbrido silano-pt utilizados na determinação simultânea de dopamina e interferentes

Abstract

(BR102012006538)

FILMES LBLS CONTENDO PPV ANCORADO AO HÍBRIDO SILANO-PT UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO

SIMULTÂNEA DE DOPAMINA E INTERFERENTES.A presente invenção consiste na incoporação de nanopartículas de

platina nas cavidades de uma matriz polimérica de silano.A síntese das nanopartículas foi realizada pela redução do íons

Pt^ 4+^ do ácido cloroplatínio (H~ 2~PtCl~ 6~).O híbrido obtido (Silano-Pt) foi utilizado na preparação de filmes Layer-by-

Layer (LbL) alternados com polímeros solúveis da classe do PPV.Estes filmes foram utilizados como sensores na

determinação simultânea de dopamina em meio ao interferente ácido ascórbico e ácido úrico.A detecção se deu em pH

fisiológico utilizando como eletrólito suporte NaNO~ 3~.Nestas condições o sensor apresentou um limite de detecção igual

6,0 x 10^ -7^ mol.L^ -1^, limite de quantificação igual a 2,07 x 10^ -6^ mol.L^ -1^ e sensibilidade igual a 2,7 x 10^ -6^

A/moIL^ -1^.Verificou-se a oxidação da dopamina em torno de 0,9 V e a oxidação dos interferentes em 1,4 V destacando-

se a grande diferença de potencial, em torno de 600 mV, entre os picos de corrente de oxidação do neurotransmissor

dopamina e dos interferentes.
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Processo tecnológico para aproveitamento de bagaço de maça: extração de compostos funcionais e enriquecimento

protéico durante a fermentação alcoólica do mosto de maças

Abstract
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PROCESSO DE TECNOLÓGICO PARA APROVEITAMENTO DE BAGAÇO DE MAÇA: EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS

FUNCIONAIS E ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DURANTE A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA DO MOSTO DE MAÇAS.A

presente invenção refere-se ao desenvolvimento de um processo tecnológico, contido no setor de Ciência e Tecnologia de

Alimentos, Fermentações, Alimentos Funcionais e Tratamento de Resíduos, que consiste em utilizar a fermentação

alcoólica do mosto de maçã para extrair compostos fenólicos e açúcares do bagaço de maçã e assim melhorar a

qualidade sensorial e funcional da bebida e gerar um bagaço rico em fibras e proteínas para alimentação animal.Para

alcançar este objetivo o bagaço de maçã é imobilizado com fermentador durante a fermentação alcoólica do mosto de

maçã, possibilitando assim a extração dos compostos fenólicos de bagaço e aumentando açucar residual presente no

bagaço de maçã.Além disso, o processo possibilita a incorporação de proteína (leveduras) do bagaço, o qual, após a

fermentação, tornara-se rico em fibras e com elevado teor protéico.Deste forma, Haverá um aproveitamento do bagaço de

maçã, o qual até então era considerado um resíduo agroindustrial problemático, por apresentar elevados teores de

açucares.
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PROCESSO DE SEPARAÇÃO DAS CAMADAS DE PEBD/AL/PEBD PARA RECICLAGEM DE EMBALAGENS

CARTONADAS LONGA VIDA ATRAVÉS DO USO DE UMA SOLUÇÃO COMPOSTA POR UMA MISTURA DE ÁCIDOS

ORGÂNICOS E INORGÂNICOS.A presente invenção refere-se a um processo de separação das camadas de

PEBD/AL/PEBD na reciclagem de embalagnes cartonadas longa vida (ECLV), utilizando uma solução aquosa composta

por uma mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos, a qual é aditivada por um composto com propriedades tensoativas.O

objetivo dess processo de tratamento de embalagens cartonadas usadas é o de possibilitar a reciclagem dos materiais

que as compõem por meio da separação total de seus elementos constituintes sem alteração de suas propriedades físico-

químicas, mantendo a integridade destes componentes.Esse processo consiste em uma única etapa de imersão de ECLV

em uma única solução, com duração de 10 a 150 minutos, utilizando temperaturas entre 25o C e 100o C

Inventors

GARCIA JAREM RAUL

PESSOA CHRISTIANA ANDRADE

WOHNRATH KAREN

DOS SANTOS FABIO SANTANA

FERREIRA RODOLFO THIAGO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Family 60/83 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU9002174

BRMU9002174

Publication kind codes

U2

U2

Publication dates

2011-09-13

2013-03-05

Earliest priority date

2010-11-26

Title

(BR9002174U)

motor elÉtrico supercondutor utilizando o efeito da repulsço magnÉtica supercondutora
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MOTOR ELÉTRICO SUPERCONDUTOR UTIL IZANDO O EFEITO DA REPULSçO MAGNÉTICA

SUPERCONDUTORA.Motor elétrico supercondutor utilizando o efeito da repuísão magnética supercondutora entre uma

pastilha supercondutora (metálica ou cerâmica) e uma bobina elétrica (convencional ou supercondutora), acopladas a um

sistema mecânico que transforma o movimento linear da repuísão em movimento rotativo.
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Cimento geopolimérico a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção

Abstract
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Cimento geopolimérico a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção, descreve-se a presente patente de

invenção a cimento geopolimérico a partir de vidros reciclados e seu processo de obtenção que, de acordo com suas

características, propicia à formação de um cimento geopolimérico em estrutura ligante própria e especifica do tipo sólido

rígido, formulada a base de vidro reciclado (resíduo), álcalis e água e obtido diretamente por meio de moagem,

homogeneização, alcalinização e cura (endurecimento) em temperatura ambiente ou forçada dos seus componentes, com

vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e económica a aplicação como nova matriz geopolimérica em

substituição as tradicionais formadas por metacaulim, escória de alto forno, cinzas volante ou rocha vulcânica nas mais

diversas aplicações - fabricação de placas cimentícias, concretos, compósitos fibrosos e materiais para recobrimentos,

aliado ao conceito de ecologicamente correto pelo completo reaproveitamento deste resíduo descartado na natureza.
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