
472 Documents

Publication numbers Title Current assignees

BR102016029861 A2 Processo de cultivo, obtenção e uso de extratos,

metabólitos, eritritol, e produtos de armillaria sp

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030092 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029973 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030095 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029838 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030139 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029972 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029971 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016019936 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102018011342 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030306 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030308 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016030305 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016028047 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016021668 A1 Inversores de frequência isolados com transformador em

alta frequência utilizando o conversor direto (forward) e 
outras topologias

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017027317 A1 MISSAO SALESIANA DE

MATO GROSSO

UNIVERSIDADE CATOLICA

DOM BOSCO, ...

BR102016029484 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029488 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102016028396 A1 Produção de biomassa micro algal com propriedades

nutracêuticas a partir de água de coco

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029495 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102018009083 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102018007264 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016011756 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102018006514 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102018005595 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102018004406 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102016018141 A2 Bengala customizável para pessoas com deficiência visual UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017019539 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017019367 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016018491 A2 Processo de preparação de camada ativa de células solares

orgânicas, dispositivo fotovoltaico orgânico produzido pelo

mesmo e seu uso

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102016014257 A2 Processo de obtenção, propriedades e usos dos extratos,

frações, componentes e produtos da planta ocotea puberula,

lauraceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA CATARINA

UFSC, ...

BR102015031958 A1 Sistema de monitoramento contínuo da água de rio UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015027509 A1 Classificação dos resíduos perigosos com uso da lógica

fuzzy

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016016437 A2 Equipamento e sistema de aquisição de dados para medição

automática da condutividade hidráulica de meios porosos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015018628 A1 Produção de substâncias antitumorais derivadas do ácido

betulínico

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015019184 A1 Desenvolvimento de fertilizante foliar a base de biomassa do

gênero spirulina

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016027350 A1 Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 
aplicações eletroanalíticas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016018512 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR

BR102016015831 A2 Catalisadores heterogêneos baseados em filmes de grafeno

quimicamente modificado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016006931 A1 Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte

e extrato solúvel de macela (achyrocline satureioides)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016018451 A1 Processo de obtenção e uso de nanocápsulas poliméricas

contendo cilostazol como antiagregante plaquetário

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102016015201 A2 Compósito de cinzas de carvão modificado com beta

ciclodextrina

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031957 A1 Transdutor para medição de nível de água em rios e

reservatórios

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015024793 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017026063 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017026028 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029110 A1 Processo de inativação mecanoquímica de artefatos

de fibrocimento

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016019934 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016015391 A1 Cementação por plasma visando a formação de camada

superficial de carboneto(s) de nióbio por difusão de carbono

em peças ou materiais à base de nióbio

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016014251 A1 Nematicida orgânico obtido a partir da extração aquosa de

grãos de pinhão manso para controle de fitonematoides

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015021203 A1 Processo para obtenção de licores de cacau, chocolates e

outros produtos alimentares à base de cacau com

superiores propriedades funcionais e sensoriais através da

fermentação das sementes de cacau em sucos naturais de

frutas com adição de agentes microbianos de fermentação

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016011946 A2 Extrator portátil de água. UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016011758 A2 Processo de produção de celulases utilizando efluente

sanitário bruto.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017024992 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016010500 A2 Material carbonoso com estrutura similar a grafeno de baixo

custo adsorvedor de compostos orgânicos hidrofóbicos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017024189 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102017023893 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017023891 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017022744 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017022285 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017022250 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017021454 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017020980 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017020012 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017019165 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017019169 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031953 A2 Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte

e extrato solúvel de carqueja

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017018174 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102016017567 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102016029482 A1 Processo integrado para produção e purificação de ácido 

lã**tico obtido por fermentação submersa e obtenção de 

polímeros lácticos biodegradáveis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029491 A1 Bio processo integrado para a produção, concentração e 

encapsulamento de aromas frutais por leveduras

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029489 A1 Processo de conversão de resíduos de queima de biomassa 

em solução nutritiva para cultivo de microalgas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016023007 A1 Simulador cirúrgico de traqueostomia e cricotireoidostomia

associado a aplicativo de dispositivo móvel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016016786 A1 Produção de vanilina a partir de explantes de vanilla

planifolia cultivados em sistema de duas- fases.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031955 A1 Protocolo de comunicação com hibernação sincronizada

para sistema de monitoramento contínuo em rede de

sensores sem fio de topologia linear

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

©Questel - FAMPAT Page 4 2018/07/30



Publication numbers Title Current assignees

BR102016026862 A1 Dispositivo contendo microturbina e semiparede para

geração de energia elétrica através do aproveitamento da 

energia cinética e potencial de rios e reservatórios de 

água

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016009837 A1 Sistema de armazenamento acionado por motor elétrico

para estocagem de gases na forma adsorvida à baixa vazão

e baixa pressão

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016005221 A1 Sistema mecânico de desentupimento de telas de peneira

vibratória por meio de escovas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031954 A1 Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos e

triacetina por interesterificação de triacilgliceróis,

empregando carboxilatos metálicos lamelares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031077 A1 Pigmentos para a indústria de tintas, obtidos pela

intercalação de corantes aniônicos em materiais lamelares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017002678 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016015833 A1 Extratos de café, ilex paraguariensis e camellia sinensis

obtidos por pressurização cíclica da câmara de extração.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016015832 A1 Processo de destruição de amianto crisotila por ação

mecanoquímica e agregação de valor a seus derivados

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031075 A1 Processo para produção de biomassa e óleo rico em pufas à

partir de soro de leite

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017014251 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017014141 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017013807 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016013899 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015015231 A2 Vigas sanduíches termoplásticas reforçadas por fibras e

obtidas por processos de extrusão/compressão

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015007193 A2 Disposição construtiva de ambiente multifuncional sistêmico

para interior de modais de transportes

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015007695 A2 Processos de moldagem para obtenção de peças plásticas

poliméricas revestidas ou não com metais a partir de

filamentos poliméricos

INSTITUTO ALBERTO LUIZ

COIMBRA DE POS

GRADUACAO E PESQUISA

DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO, ...

BR102017013649 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102015011267 A2 Atividades biológicas dos componentes e produtos

originários da planta da espécie cestrum intermedium

sendtn., solanaceae.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016028395 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017012592 A1 Hidroxissais duplos lamelares como catalisadores sólidos

para a transesterificação de triacilgliceróis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017012443 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016029485 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016019935 A1 Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por

interesterificação de triacilgliceróis, empregando hidróxidos

duplos lamelares.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016018516 A1 Preparação e uso de extratos de crescentia cujete l.

(bignoniaceae) com potencial inseticida de pragas agrícolas

e urbanas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016011759 A1 Obtenção de antígeno para diagnóstico de mormo por

soroaglutinação em placa

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031952 A1 ATIVIDADES BIOLÓGICAS E PROCESSO DE OBTENÇÃO

DOS EXTRATOS DE DIFERENTES PARTES

MORFOLÓGICAS DE Temnadenia stellaris (Lindl.) Miers,

FAMÍLIA APOCYNACEAE.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015031078 A1 Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte

e extrato solúvel de chapéu-de- couro (echinodorus

macrophyllum; echinodorus grandiflorus)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015030460 A1 Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte

e extrato solúvel de ilex spp.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015027283 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015026820 A1 Processo de produção de doce em massa do fruto da

pupunha

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015021015 A1 Processo para produção de lipídeos à partir de derivados do

sorgo sacarino

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015019188 A1 Biorefinarias integradas aplicadas ao processamento de

efluentes sanitário com vistas à obtenção de água potável

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015019187 A1 Desenvolvimento de fertilizante foliar orgânico UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015018119 A1 Processo de produção de biomassa rica em pufas para uso

em nutrição animal e/ou peixes empregando resíduos

agroindustriais amiláceos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015017724 A1 Peptídeos miméticos de leishmania spp., processo para sua UNIVERSIDADE FEDERAL
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obtenção e aplicações DO PARANA - UFPR

BR102015016536 A1 Processo de extração e utilização do extrato hidroalcoólico

de persea major

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015011273 A1 Bioprocesso para a produção de alfa- galactosidase

utilizando vinhaça de soja como subproduto/resíduo

industrial

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015010960 A1 Dispositivo sensor de gás amônia (nh3) baseado em

compósito formado por nanotubos de carbono e polianilina

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015007911 A1 Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos

originários da espécie vegetal mollinedia clavigera tul.,

monimiaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015007909 A1 Processo de preparo de pré-inóculo para desenvolvimento

de morfologia tipo clump visando maximizar a produção de

ácido itacônico por aspergillus sp

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017012166 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017011957 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017011953 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015011362 A1 Solução salina de hidrocoloides para melhoria da qualidade

de produtos cárneos esterilizados

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015011888 A1 Processo de obtenção e uso do extrato, frações das partes

aéreas e raízes de psychotria fractistipula l. b. sm., klein &

delprete., rubiaceae com atividade antioxidante e

antimicrobiana

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015030194 A2 Atividades antioxidante, aleloática, antimicrobiana,

antineoplástica e anti - inflamatória de extratos e frações,

processo de obtenção e uso da espécie asemeia

extraaxillaris ( chodat ) j. f. b. pastore & j. r. abbott (

polygalaceae )

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017009615 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102017007528 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016028658 A1 Processo para a obtenção de ribonucleotídeos, parede

celular, mananas e â¿-glucanas

CENTRO DE ESTUDOS

SUPERIORES POSITIVO, ...

BR201107472 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016025687 A1 Anticorpo monoclonal para diagnóstico da

paracoccidioidomicose e usos

CENTRO DE PRODUCAO E

PESQUISA DE

IMUNOBIOLOGICOS CPPI,
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...

BR102015020574 A1 Aparato de alongamento para quadrúpedes UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015026814 A1 Processo de previsão de ph em palmito UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

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, ...

BR102016010228 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102015026816 A1 Snack natural de coco desidratado ou assado e adicionado

de tempero

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

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, ...

BR102015028797 A1 Método, e dispositivos, para medição de vazão em canais

microfluídicos empregando indicadores de ph

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015017359 A1 uso e obtenção de inulina e frutooligossacarídeos de

camomila (chamomilla recutita) como prebiótico e modulador

da função imune

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015005953 A1 Processo de produção de actinomicinas a partir de

streptomyces longwoodensis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015029259 A1 Uso e obtenção de espuma seca e pó de quitosana e/ou

nanoquitosana por processo de secagem pelo método de

camada de espuma

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102016013293 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA, ...

BR200002471 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102014028264 A1 Microvesículas de núcleo gasoso compostas por

fosfolipídeos e biopolímeros

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105792 A1 Processo de ensilagem UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014029204 A1 Despolimerizado enzimático de aloe como agente anti-

inflamatório e processo para obtenção do mesmo

FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GRANDE DOURADOS,

...

BR102014031594 A1 Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte

e extrato solúvel de ilex paraguariensis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015002417 A1 Amarração de elástico para suporte de caneta em

cadernetas, cadernos, agendas e similares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102015002419 A1 Forno-gaseificador para ligas metálicas UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015002904 A1 Hidroxissais lamelares como veículos carreadores e de

liberação controlada de fármacos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015002902 A1 Loção capilar a base de extrato de esporos de ganoderma

lucidum

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031064 A1 Processo de produção de anticoagulante através da

conjugação de heparina com poli(ácido lático) e sua

nanoencapsulação

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102014020661 A1 Acelerômetro fluídico planar baseado em bolha UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014020047 A1 Extrato composto por polissacarídeo e proteína com

atividade moduladora angiogênica e atividade anti-

inflamatória e produção à base de soro de leite com cultura

de kefir

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014019633 A1 Método de obtenção de uma solução nutritiva preparada à

base de meio líquido fermentado por micélio de cogumelo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013026396 A1 Dispositivo laparoscópio para aplicação e corte de lacres

para hemostasia (ou controle de sangramento)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014011070 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE PONTA GROSSA, ...

BR102014008954 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013022079 A1 Processo de glicólise na reciclagem química de pet,

envolvendo a modificação química de glicerol, para a 
produção de polialiléster 

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014004754 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013029540 A1 Cultura iniciadora de leveduras para o processamento de

café

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013030588 A1 Composição pesticida, repelente, fungicida e vermífuga e

uso da mesma

ABCOTT COM E INDUSTRY

QUÍMICA EIRELI, ...

BR102013027393 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013000845 A1 aparato para coleta de dados biométricos; sistema de

monitoramento para coleta de dados biométricos; método de

identificação biométrica; e kit para coleta de dados

biométricos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013009334 A1 Melhorador de desempenho zootécnico natural e seus usos

veterinários no controle de salmonella spp.

HEIDE INDUSTRY E

COMERCIO, ...

BR102012032290 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR200925247 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012011942 A1 Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel

termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis

complexados com íons

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106311 A1 uso de peptídeos miméticos de mycobacterium leprae para

diagnóstico e vacinas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012006561 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012006564 A1 Processo de produção de mananase de origem microbiana,

utilizando subprodutos/ resíduos industriais

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012006581 A1 Processo de obtenção dos componentes e produtos

originários das frondes da espécie vegetal dicksonia

sellowiana presl. hook. dicksoniaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012004873 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003167 A1 madeira engenheirada: processo e produção moldada e

compactada com o método de vibração dinâmica.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012001909 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201103761 A1 processo de produção, caracterização e recuperação de

fitase de origem microbiológica

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200704322 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200704342 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201100459 A1 Conjugado de anticorpo solúvel e utilização do mesmo UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014022088 A1 Sistema de captação de água TIGRE, ...

BR102014022087 A1 Telha vazada TIGRE, ...

BR102014014951 A1 Bioprocesso para a produção de aguardente natural de

banana e produto derivado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031499 A1 Sub-amostragem e conversão em frequência analógica no

tempo discreto dispensando misturadores e osciladores com

frequência variável

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031593 A1 Método de preparação por eletroquimica em meio aquoso

como camada ativa de dispositivos fotovoltaicos orgânicos

contendo filmes de derivados de tiofeno

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031500 A1 Disposição construtiva em secadora de residuos organicos

domésticos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031505 A1 Método de extração e uso do óleo essencial, extrato e UNIVERSITY ESTADUAL DE
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frações com atividade antitumoral, antioxidante e

antimicrobiana das partes aéreas e raiz de baccharis

milleflora (less.) dc., asteraceae

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, ...

BR102014030882 A1 CENTRO DE ESTUDOS

SUPERIORES POSITIVO, ...

BR102014028090 A1 suporte para esfera de 6 mm para utilização em ensaios de

desgaste e na análise em microscopia óptica e microscopia

eletrônica de varredura

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026982 A1 Módulo compartimentos de alimentos/bebidas (mcab) UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026979 A1 aditivos antioxidantes derivados de ácidos graxos como

melhoradores das propriedades oxidativas de óleos

vegetais, biocombustíveis, combustíveis e misturas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026980 A1 processo de polimerização em etapas via aduto de vilsmeier

para a produção de poliarilenos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026977 A1 modificação química do poli(álcool vinílico) para a síntese de

aditivos anticongelantes para biodiesel, biocombustíveis,

combustíveis e misturas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026972 A1 processo de obtenção de anticorpo monoclonal anti-adam33

e sua utilização em identificação molecular de câncer de

mama

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014029483 A1 Identificação da propriedade imunoestimulante do

hidrocarboneto dotriacontane e suas aplicações

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014029482 A1 Mecanismo giratório de três próstatas artificiais para

treinamento de palpação prostática canina

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014029812 A1 console para módulos de multi testes UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014024405 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201102738 A1 aplicação de compostos contendo tungstênio como

catalisadores eficientes no processo de produção de

biodiesel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106684 A1 Processo de modificação e utilização de copolímeros

vinílicos hidroxilados modificados com espécies que

absorvem no uv

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201102588 A1 colostro bovino e/ou caprino como ingrediente funcional em

produtos lácteos fermentados

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014027138 A1 Pufe de garrafas pet UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR

BR102014025187 A1 Processo de obtenção dos componentes e produtos

originários da espécie vegetal senecio westermanii dusén,

asteraceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013010818 A1 Rammanas sulfatadas com agente anticoagulante UNIVERSITY ESTADUAL DO

PARANA UNESPAR, ...

BR201106031 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026965 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026967 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026970 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026963 A1 Biocurativo sensível a infecções composto por membranas

bioativas revestidas com biopolímeros

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014026737 A1 Processo de revestimento de materiais lamelares para evitar

lixiviação de espécie intercaladas ativas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106675 A1 produção de antimicrobianos a partir de streptomyces sp UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107296 A1 Processo de obtenção de materiais termossensores

luminescentes, processo de obtenção de polímero

semicondutor a partir de um polímero conjugado

complexado com lantanídeos, processo de construção de

dispositivos medidores de temperatura e uso dos mesmos

como medidores de temperatura e aplicações de

dispositivos em revestimentos, adesivos e termossensores

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201104140 A1 processo de obtenção de ésteres poliméricos e suas

aplicações como aditivos anticongelantes em

biocombustíveis e misturas biodiesel/diesel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013010798 A1 Extrato de microalgas marinhas com capacidade de

aderência a bactérias patogênicas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015003601 A1 sistema de avaliação econômica de saúde em produção

avícola

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014029813 A1 Bioprocesso para a produção de derivados de terpenos por

diaporthe sp. e rhodotorula mucilaginosa

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015004780 A1 Sequência peptídica mimética de antígeno de

mycobacterium leprae com maior antigenicidade se

adsorvida a superfície metálica

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014030133 A1 Sequências peptídicas miméticas de taenia saginata como

alvos antigênicos e imunogênicos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102015011889 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR, ...

BR102015006749 A1 USO IN NATURA E DE EXTRATOS OBTIDOS A PARTIR

DE Pyrostegia Venusta (Bignoniaceae) COMO

ANTIOXIDANTE, ANTITUMORAL, ANTI-INFLAMATÓRIO,

ANTINOCICEPTIVO, CICATRIZANTE E COMO

MODULADOR DA PIGMENTAÇÃO DA PELE E DOENÇAS

RELACIONADAS A HIPOPIGMENTAÇÃO E

HIPERPIGMENTAÇÃO DA PELE, EM ESPECIAL, VITILIGO

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014022830 A1 Console de módulos de multi testes UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014031795 A1 Processo de obtenção e uso de sal de bixina como corante e

antioxidante em alimentos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014007420 A1 equipamento e sistema de aquisição de dados para

determinação da permeabilidade do solo ao ar

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014007411 A1 Módulo sanitário expansível (mse) UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014022081 A1 caixa d'água modular TIGRE, ...

BR102014021724 A1 bioprocesso para a produção de uma bebida fermentada a

base de mel com propriedades probióticas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014021725 A1 meio líquido para preservação de células de amostras de

exames citológicos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014019429 A1 despolimerização de quitosana utilizando processo de

secagem por co2

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012017788 A1 método de extração e atividade antioxidante dos

componentes e produtos originários da planta da espécie

campomanesia guazumifolia (cambess.) o. berg, myrtaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013020435 A1 método de utilização de lodo de fabricação de painéis de

mdf, resíduos da produção de cal e cinzas da queima da

madeira para produção de materiais de construção civil

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201103294 A1 identificador do valor das cédulas do real para deficientes

visuais

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014016339 A1 identificação da propriedade antinociceptiva (analgésica) do

alcalóide aporfínico s- (+) -dicentrina e usos do mesmo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA MARIA UFSM, ...

BR102013019306 A1 composições de misturas utilizando rejeitos de retificação de

indústrias do setor metal-mecânico para produção de

cerâmicas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012016970 A1 processo de obtenção e uso do extrato, frações

componentes e produtos das partes aéreas da espécie

bauhinia ungulata l., fabaceae com atividade alelopática

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014017747 A1 sequências peptídicas miméticas de taenia saginata como

alvos antigênicos e imunogênicos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014014134 A1 Processo de dispersão de catalisador em matriz polimérica UNIVERSIDADE FEDERAL

©Questel - FAMPAT Page 13 2018/07/30



Publication numbers Title Current assignees

de poliuretano DO PARANA - UFPR

BR102014008434 A1 processamento de revestimento cerâmicos soldados -

processo de formação in-situ de revestimento de alumina e

camada intermediária sobre metal utilizando a técnica de

plasma com arco transferido (pta)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014007414 A1 material filtrante multi-elementos por processo de troca

iônica, adsorção e mecânica para remoção de

microrganismos e micropoluentes inorgânicos e orgânicos

da água potável, residual, ar e gases residuais

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014004953 A1 atividade antioxidante, alelopática e larvicida sobre aedes

aegypti de extratos e frações, processo de obtenção e uso

da espécie forsteronia velloziana (a. dc.) woodson

(apocynaceae)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014003707 A1 uso e obtenção do extrato e frações das inflorescências de

musa paradisiaca l. em doenças decorrentes do stress

oxidativo, bem como em consevantes alimentares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

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, ...

BR201106681 A1 processo de fabricação de embutido defumado "tipo

mortadela" elaborado com carne mecanicamente separada -

cms de peixe de água doce e fibra alimentar

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105794 A1 processo de preparação de catalisadores através da

imobilização de metaloporfirinas em hidroxissais lamelares,

obtenção de sólidos destinados à catálise heterogênea de

reações diversas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105793 A1 processo de modificação química de polímeros para

obtenção de ésteres copoliméricos a fim de compatibilizar

seu uso como aditivos anticongelantes em combustíveis,

biocombustíveis e em misturas biosiesel/diesel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014009880 A1 implantes poliméricos revestidos com molibdênio para uso

médico ou veterinário

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014003709 A1 processo de produção de ácido tereftálico a partir da

hidrólise básica de poli (tereftalato de etileno) - pet

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014002955 A1 equipamento para adaptação em microtribômetro com

sensor do tipo transformador variável rotacional diferencial

rvdt, para execução de ensaios tribológicos, com a medição

do coeficiente de atrito e taxas de desgaste em biomateriais

utilizados em próteses ortopédicas de joelho

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014002953 A1 aparelho para o apoio na postura sentada UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013013854 A1 sobremesas com soja aeradas probióticas e/ou simbióticas,

seu processo de fabricação e uso

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...
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BR201106130 A1 produtos cosmecêuticos contendo extratos e componentes

de basiodimicetos e processo para produção dos mesmos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106129 A1 processo de produção de ésteres alquílicos a partir da

reação de ácidos graxos e/ou óleos vegetais e/ou gorduras

animais e/ou gorduras de óleos residuais. produção de

glicerina como co-produto da transesterificação de óleos

vegetais e/ou gorduras animais e/ou gorduras e óleos

residuais com alcoóis de cadeia curta, utilizando catalisador

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014008817 A1 processo de produção aguardente a partir de caldo

hidrolisado de batata-doce

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014008818 A1 desenvolvimento de uma solução nutritiva preparada à base

de resíduo de palmeira

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014003940 A1 processo de obtenção dos extratos e frações originários da

espécie sapium glandulosum (l.) morong, euphorbiaceae e

uso como antioxidante, inseticida, antitumoral, alelopático,

antimicrobiano, antiinflamatório, cicatrizante e gastroprotetor

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102014004378 A1 atividades antioxidadnte, alelopática, imunomoduladora e

citotóxica de extratos e substâncias isoladas, processo de

obtenção e uso da espécie zanthoxylum rhoifolium lam.

rutaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031845 A1 concretos e argamassas leves com propriedades de

isolantes térmico e acústico obtidos através da adição de

espumas rígidas de poliuretano

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031849 A1 processo para obtenção de bebidas de café com diferentes

aromas e sabores através da fermentação dos grãos em

sucos naturais de frutas com adição de agentes microbianos

de fermentação

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031846 A1 protocolo multicaminho de transmissão de dados UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031834 A1 processo de obtenção e uso dos componentes e produtos

originários de dalbergia brasiliensis, fabaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031836 A1 sensor capacitivo à base de paina (chorisia speciosa) para

detecção de óleos em água

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031843 A1 remoção de água do ar atmosférico UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013031848 A1 produção de dextranase microbiana por fermentação em

estado sólido utilizando bagaço de malte como substrato

e/ou suporte

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013030408 A1 processo de fabricação de licor UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA, ...

BR102013029895 A1 biscoiteira elétrica com elemento de deslize UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102013029897 A1 kit de cozinha multifuncional UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013028743 A1 uso e obtenção de extratos das folhas de persea americana

mill. como antioxidantes e conservantes

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013023882 A1 aditivos copoliméricos derivados de anidrido maleico como

melhoradores das propriedades de fluxo a frio de

combustiveis, biocombustíveis e misturas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013019193 A1 processo de produção de isolado proteico de soja com ácido

cítrico

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013019194 A1 processo de produção de membranas catiônicas a partir da

modificação química de polibutadieno líquido hidroxilado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013016079 A1 atividades biológicas e processo de obtenção dos extratos

de diferentes partes morfológicas de microlobius foetidus

foetidus (subsp. paraguensis (benth.) m. sousa et

g.andrade), família fabaceae, subfamília mimosoideae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012016860 A1 processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão melipona marginata

lepeletier 1836 (apidae, meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107468 A1 solicitação de patente de uso do complexo medicamentoso

homeopático como regulador negativo da entrada e da

multiplicação do vírus da imunodeficiência humana (hiv)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107211 A1 uso do extrato e suspensões de microalga scenedesmus sp UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107273 A1 processo para a o preparo de catalisador heterogêneo à

base de argilas modificadas, uso do catalisador heterogêneo

no processo de produção de biodiesel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106026 A1 elaboração de material plástico biodegrádavel reforçado ou

não por fibras de coco, curauá, ou sisal elaborado a partir de

amido de mandioca ou de milho através do processo de

compressão à quente, utilizando glicerina ou sorbitol como

plastificantes

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106679 A1 Processo de obtenção e uso dos extratos e frações

originários da espécie tynantus micranthus corr. & mello ex.

Schum, bignoniaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013020796 A1 Processo para obtenção e utilização de pectina, com alto

grau de metoxilação de pericarpo do fruto de pequi

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR201100530 A1 Kit para análise de presença de pseudomonas aeruginosa

em água

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013016289 A1 Obtenção de yacon (smallanthus sonchifolius) em pó por

processo de secagem em camada de espuma

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013015716 A1 Intercalação de corantes aniônicos em hidróxidos duplos e

hidroxissais lamelares - materiais para a indústria de

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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cosméticos

BR102012011953 A1 polissacarídeos sulfatados obtidos de macroalgas verdes

marinhas com capacidade de modular a neovascularização

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012011948 A1 Atividade anti-angiogênica e anticoagulante de

polissacarídeos sulfatados obtidos de monostroma sp

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201015500 A1 Processo integrado para produção de lipídios/óleos de

origem microbiana e algal a partir de tubérculos amiláceos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102013026395 A1 Fotobiorreator tubular modular para tratamento integrado de

efluentes líquidos e emissões

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013023883 A1 Uso do complexo medicamentoso homeopático como

citoprotetor

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013023884 A1 Processo de obtenção de poliésteres sulfonados a partir da

reciclagem química de pet por glicólise

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105786 A1 composições fitopraguicidas sinérgicas a partir da

combinação de extratos de annonaceae e piperaceae e

processos de utilização contra aedes aegypti e outras

pragas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102013005934 A1 Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel

termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis

complexados com íons

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012030865 A1 Válvula de retenção ferrofluídica para dispensa de fluidos UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201003763 A1 Dispositivo para auxiliar a retirada e/ou colocação de porcas

hidráulicas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013010960 A1 Menbranas bioativas compostas de nanofibras de

celulose/hidrocolóides

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102013010817 A1 Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel

termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis

complexados com íons

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013004308 A1 Produção e aplicação de formulação farmacêutica de uso

tópico contendo extrato e frações de persea americana

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013017766 A1 Processo de fabricação de suco de cereja UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR201106025 A1 Método para geração de tráfego de voz sobre ip UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032658 A1 Processo de obtenção e uso dos extratos e frações

originários das cascas do caule da espécie vegetal guettarda

uruguensis cham. & schltdl. Rubiaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032856 A1 Composição pesticida, repelente e fungicida baseada em

efeito sinergístico de compostos de baixa toxicidade

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102012032368 A1 Processo de fabricação do suco de cereja UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR

BR102012013028 A1 Extrato de microalgas marinhas com capacidade de

aderência a bactérias patogênicas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013030587 A1 Obtenção de extratos ou frações de inflorescências ou

produtos de musa paradisiaca l., uso dos extratos ou frações

de inflorescências ou produtos de musa paradisiaca l. E

formulações com extratos e frações de inflorescências ou

produtos de musa paradisiaca l.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012005977 A1 Processo de uso industrial de resíduos orgânicos líquidos

para fabricação de biogás (metano); fertilizante sólido

orgânico, organomineral e/ou fonte de nutrientes para

plantas e para obtenção de água reutilizável em sistemas

agroindustriais

UNIVERSIDADE FEDERAL

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, ...

BR102012030720 A1 Atividade antioxidante, toxicidade e obtenção de extratos,

frações e substâncias isoladas da espécie vegetal buddleja

stachyoides cham. & schltdl. (scrophulariacea)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012028838 A1 Sistema de refrigeração por absorção com controle óptico de

nível e vazão variável

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102012018918 A1 Pluviômetro automático de coluna de água UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012018917 A1 Kit inteligente para refrigeração, ar condicionado e

aquecimento

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012018919 A1 Anemômetro de copos dotado de eixo de rotação sustentado

por forças magnéticas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012013033 A1 Revestimentos de aço inoxidável em substratos poliméricos

para aplicação na indústria obtidos através de processo de

aspersão térmica modificado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012013024 A1 Processo de obtenção dos extratos, frações e substâncias

isoladas originários da espécie smilax larvata griseb. da

família smilacaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013002510 A1 Uso e obtenção de extratos e frações de flores de musa

paradisiaca l. e sua aplicação como antiasmático e anti-

inflamatório (local e sistêmico), em asma aguda e crônica

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012028836 A1 Processo de glicerólise na reciclagem química de pet

através de catálise visando a produção de poliésteres

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012028835 A1 Processo de imobilização de enzimas utilizando compostos

lamelares naturais ou sintéticos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012023112 A1 Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos

originários de rhamnus sphaerosperma var. pubescens

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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(reissek) m.C. johnst. (rhamnaceae)

BR102012023114 A1 Processo para preparar (met) acrilato de aquila a partir de

(met) acrilato de metila com a finalidade de obter ésteres

homopoliméricos para serem utilizados como aditivos

melhoradores das propriedades de fluxo a frio de

combustiveis, biocombustíveis e misturas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012023110 A1 Processo de obtenção e uso dos extratos e frações

originários da espécie pterocaulon lorentzii malme,

asteraceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012026574 A1 Uso do mbl-ii-141 como um inibidor específico do

transportador abcg2

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012021470 A1 Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão scaptotrigona xanthotricha

moure, 1950 (apidae meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012029535 A1 Nanopartícula de prata estabilizada por ácido tioglicólico UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012029515 A1 Adesão de superfícies metálicas através de um polímero

derivado do eva contendo grupos "sh"

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012015245 A1 PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DOS EXTRATOS E

FRAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS ORIGINÁRIOS DA

ESPÉCIE VEGETAL Eugenia Pyriformis Cambess,

Myrtaceae

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012031380 A1 Processo de preparação de complexos metálicos de

hesperidina e hesperitina, complexos metálicos e

composições inseticidas para o controle de insetos pragas

urbanos, da agricultura e da silvicultura

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SAO CARLOS UFSCAR,

...

BR102012030910 A1 Extrato de farelo de soja como inibidor bacteriano e

processo para produção do mesmo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032659 A1 Uso do metassilicato de sódio e do ortossilicato de sódio

como catalisadores para produção de biodiesel

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032663 A1 Uso do metassilicato e ortossilicato de sódio na produção de

poliois a partir de óleo vegetais

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032365 A1 Processo de fabricação de licor UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032289 A1 Processo de produção de indicador biológico para

monitoramento de esterilização e desinfecção

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012016615 A1 Processo de produção de pinhão (araucaria angustifólia) em

conserva

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012016514 A1 Preparado em pó para shake com adição de micélio de

agaricus brasiliensis e minerais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102012015330 A1 Processo de síntese de sólidos baseados na imobilização de UNIVERSIDADE FEDERAL
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metaloporfirinas em meta-haloisita e uso na catálise

heterogênea de reações diversas

DO PARANA - UFPR

BR102012020529 A1 Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por

catálise heterogênea empregando argilominerais do grupo

2:1

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012015244 A1 Processo de obtenção de farinha de pinhão (araucaria

angustifólia)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012015545 A1 Eletrodo transparente e flexível UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012032851 A1 Processo para separação e/ou purificação do biodiesel

usando dióxido de carbono pressurizado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012014230 A1 Aplicação de uma argila nanoestruturada organofilica livre

de sal de amônimo em polietileno.

IOTO INTERNATIONAL

INDUSTRY & COM DE

PRODUTOS AROMATICOS,

...

BR102013008138 A1 processo industrial de peletização de fertilizantes (s) 
organomineral (is) e orgânico (s) utilizando co-produto (s) de 
amidolaria de milho e/ou mandioca, especialmente prégua e/

ou borra (s) e/ou lodo(s), como agente quelante e/ou 
aglutinante e/ou selante das matérias primas orgânicas e 
minerais em pellet

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102013000846 A1 Aparato para coleta de dados biométricos; sistema de

monitoramento para coleta de dados biométricos; método de

identificação biométrica; e kit para coleta de dados

biométricos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012024579 A1 Catalisadores heterogêneos obtidos a partir da impregnação

de heteropoliácidos em suportes porosos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012024169 A1 Produção da levedura saccharomyces cerevisiae ativa

enriquecida com íons ferroso e férrico incorporados

mediante adição aos meios de cultivo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012021467 A1 Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão melipona quadrifasciata

lepeletier, 1836 (apidae, meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012021465 A1 Processo de obtenção e uso do extrato de mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão tetragona clavipes

fabricius, 1804 (apidae, meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012021468 A1 Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão scaptotrigona bipunctata

lepeletier. 1836 (apidae, meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012021469 A1 PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO

MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM

FERRÃO Tetragonisca angustula Latreille, 1811 (Apidae,

Meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR102012021466 A1 Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente

da espécie de abelha sem ferrão melipona bicolor lepeletier,

1836 (apidae, meliponini)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012014233 A1 ATIVIDADE ALELOPÁTICA DOS COMPONENTES E

PRODUTOS ORIGINÁRIOS DAS SEMENTES DA ESPÉCIE

Euterpe edulis Martius, ARECACEAE

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012014016 A1 Determinação instrumental da cor da batata (solanum

tuberosum l.) frita-palito

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012011173 A1 Processo de extração aquosa de amido de pinhão (araucaria

angustifólia)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012009556 A1 Micropartículas de polímeros biocompatíveis,

biodegradáveis e mucoadesivos e de copolímeros na matriz

polimérica contendo fitoesteróis.

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012008883 A1 Processo para produção e purificação de ácido giberélico,

seu uso e aplicações

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012008882 A1 Bebida fermentada a base de extrato de chá e mel e seu

processo de produção

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012007637 A1 Método e sistema de autenticação biométrico baseado em

características estáticas e dinâmicas da íris

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012004631 A1 Processo para produção de exopolissacarídeos, biomassa e

extratos antioxidantes

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003997 A1 Produção de um agente antimelanoma por biotransformação

do resveratrol

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003995 A1 Uso e obtenção dos componentes e produtos originários da

planta da espécie solidago microglossa dc, compositae para

tratamento de distúrbios pigmentares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003999 A1 Fertilizante de liberação lenta/controlada de potássio

preparado com argilominerais da família do caulim

intercalados com acetato de potássio e dispersos em

polímeros biodegradáveis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003898 A1 Tecnologia de obtenção da bebida alcóolica de physalis light UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003166 A1 Dispositivos sensores de gás produzidos com filmes

automontados de nanotubos de carbono

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003165 A1 processo de preparaÇço de um novo material baseado na

imobilizaÇço de duas diferentes metaloporfirinas no

argilomineral haloisita e uso na catÁlise heterogÊnea de

reaÇÕes diversas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR102012003168 A1 processo de prÉ tratamento de partÍculas vegetais de pinus

spp com àxido de cÁlcio cao para utilizaÇço em compàsitos

de madeira cimento

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107210 A1 Implantes poliméricos porosos ou não porosos revestidos UNIVERSIDADE FEDERAL
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DO PARANA - UFPR

BR201107337 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106027 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201107297 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105844 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105942 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201105944 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106680 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106678 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201106844 A1 FUNDACAO OSWALDO

CRUZ FIOCRUZ, ...

BR201106419 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201103781 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201103325 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DE MINAS GERAIS - UFMG,

...

BR199100977U U2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201005865 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201005215 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201004637 A2

Title

com ti ou ti02 para uso médico ou veterinário

(nano) compósitos poliméricos reforçados com 
dicalcogenetos lamelares de metais de transição

Processo de fabricação de passas de physalis peruviana 
desidratada osmoticamente.

Processo de uso da lama de fosfato, subproduto da indústria 
moveleira, na fabricação de fertilizante mineral misto, 
organomineral, fertilizante orgânico composto e/ou fonte de 
nutrientes para as plantas

Processo de preparação de argilominerais naturais para o 
seu uso como fase sorvente e pré-concentradora de 
elementos e espécies químicas em dispositivos, processo de 
construção de dispositivos com argilominerais naturais para 
concentração e determinação de elementos e espécies 
químicas em solução aquosa

Atividades biológicas dos componentes e produtos 
originários da planta da espécie citrus sinensis l. osbeck, 
rutaceae.

processo industrial de uso de condensador de vidro para 
obtenÇço de destilado alcoàlico isento de metais pesados, 
especialmente cachaÇa

Sistema de válvulas de retenção com possibilidade de 
reversão de fluxo por ação de aceleração

Secagem a vácuo de yacon sob condições otimizadas para 
originar um produto final de aparência ideal

Processo para produção de estruturas poliméricas com 
superfícies ativadas e estruturas poliméricas ativadas

processo de aditivaÇço de àleos lubrificantes lÍquidos com 
materiais lamelares

composiÇÕes farmacÊuticas com aÇço leishmanicida e 
processos para produÇço dos mesmos

vacina contra tenÍase e cisticercose

configuração aplicada em lixadeira elétrica portátil para 
paredes

processo de obtenção de calcogenetos nanoestruturados 
empregando hidroxissais lamelares trocadores aniônicos

Processo para produção de hidrogênio e ácidos graxos 
voláteis

produtos cosméticos contendo extratos e componentes 
microalgais e processo para produção dos mesmos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR201003792 A2

Title

desenvolvimento de bio processo para a produção, 
extração, separação e formulações de fitases por 
ganoderma sp

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201004153 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201003562 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO GRANDE DO SUL -

UFRGS, ...

BR201003146 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201004464 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201003147 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201002375 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201002614 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201004428 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201001728 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201002828 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR201002681 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201002123 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201001470 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201001730 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201004435 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201002686 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR201001144 A2

remoção de filmes constituídos por materiais carbonáceos 
sobre substratos metálicos

Processo de proteção de fibras vegetais, fibras vegetais 
tratadas e compósitos termofixos e termoplásticos 
reforçados

sistema modular para construção civil

dispositivo de localização pessoal de bordo com painel 
flexível touch screen em tecnologia oled encapsulado

processo de produção de micélio e compostos bioativos de 
cogumelos em co-cultivo por fermentação submersa

Método para preparação de um novo copolímero e 
copolímero poli (etileno-co-álcool-vinílico-co-ceto-vinílico)

fertilizantes de liberação controlada de n, p e k obtidos a 
partir de argilo minerais e compostos fosforados

processo de remoção de corantes aniônicos de soluções 
aquosas através do uso de hidroxissais lamelares

método de aproveitamento de rejeitos do processo de 
retificação em indústrias do setor metal-mecânico como 
componente principal de produção sem queima de novo tipo 
de material semelhante ao concreto

dispositivo cirúrgico faco fragmentador manual

bloco 2.0: multifuncional para construção civil

aplicação de compósito madeira/plástico em 
eletrodomésticos linha branca

processo de obtenção de princípios ativos de protetor solar 
empregando hidróxidos lamelares trocadores aniônicos

método e sistema de incremento de eficiência energética 
para veículos elétricos

processo de obtenção de ésteres derivados do ácido 
benzoico por catálise heterogênea empregando benzoatos 
lamelares

Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos 
originários da planta da espécie rourea induta planch: var 
induta, connaraceae

processo de produção de biomassa de levedura enriquecida 
com cobre ou zinco

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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BR200905457 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200905454 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200905677 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200903993 A2 UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR200903792 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200904682 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200903868 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200901585 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200901075 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200901072 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200903098 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200901077 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200903138 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200900604 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200900621 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200900592 A2

Title

processo de estimulação do crescimento vegetal com 
utilização de polissacarídeos

processo de modificação de argilominerais do grupo da 
caulinita a fim de compatibilizar seu uso como agentes de 
reforço ou carga mineral em (nano)compósitos com 
polìmeros orgánicos

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por 
catálise heterogênea empregando argilominerais da classe 
do caulim

composições poliméricas fotoluminescentes, blendas 
poliméricas fotoluminescentes, verniz fotoluminescente, 
processos de preparação e uso dos mesmos

processo de obtenção de esteres de ácidos graxos por 
transesterificação m(etílica) de óleos e gorduras, 
empregando glicerolados de metais

processo para a eliminação dos oligossacarídeos da família 
rafinose de feijão e outras leguminosas

processo de obtenção de nanocompósitos poliméricos 
utilizando nano fibras de celulose como agente de reforço

Material solvente para petróleo, derivados, óleos vegetais ou 

minerais composto á base de pelo de cachorro

dispositivo sensor de gases construído com nanotubos de 
carbono preenchidos

processo de obtenção de esteres de ácidos graxos por 
transesterificação m(etìlica) de óleos e gorduras, 
empregando carboxilatos metálicos lamelares

processo de intercalação mecanoquìmica de uréia em 
argilominerais da classe do caulim, delaminação e obtenção 
de metacaulim especial

produção de extrato seco padronizado de mucuna pruriens 
para utilização em tratamento da doença de parkinson

processo e aplicações de derivados butilados e butirilados 
de terpenóides naturais como mentol e mentona presentes 
no óleo de hortelã como repelentes e/ou desalojantes para 
insetos e aranhas, especialmente para a aranha-marrom

aparelho portátil sugador, coletor e exterminador de pragas 
domésticas, principalmente aranhas, formigas, ácaros e 
fungos

desenvolvimento de uma solução nutritiva preparada à base 
de vinhaça

composição vacinal para piodermite canina, método de 
vacinação para piodermite canina e uso de toxóides de

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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Publication numbers Current assignees

BR200805698 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200805690 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200805091 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200804413 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200805964 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200803284 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200805712 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200805081 A2 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200802940 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200801567 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200802041 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200801402 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200800800 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200800602 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200800588 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200800493 A1 UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200801454 A1

Title

staphylococcus intermedius

inclinómetro foto-mecánico

método de utilização de lodo de ete para fabricação de 
novos materiais de construção civil proveniente de uma 
empresa produtora de papéis decorativos e tintas

processo para produção de biomassa, proteínas e lipídios de 
microalgas utilizando manipueira como substrato

dispositivo calorimétrico para detecção de poluentes em 
água

compósitos multifuncionais obtidos a partir de intercalação de 

corante aniônicos em hidróxidos duplos e hidroxissais 
lamelares e dispersos em polímeros

imersão de vegetais em solução contendo ácidos orgânicos 
e/ou sais derivados a fim de reduzir a absorção de gorduras 
durante a fritura ulterior

processo de obtenção de Ésteres de Ácidos graxos por 
catálise heterogênea empregando carboxilatos metálicos 
lamelares

embalagens cerâmicas com o uso de tampa com rosca

microposicionador com seis graus de liberdade

processo de produção e quantificação de esporos do bacillus 

atrophaeus utilizando resíduos e subprodutos do 
processamento da soja e da cana-de-açúcar

processo de desenvolvimento de revestimento à base de 
níquel reforçado por intermetálicos obtido pela técnica de 
deposição por plasma com arco transferido (pta) que protege 

equipamentos expostos ao fenômeno de carburização e 

erosão metálica

gabinete modular tri gerador de energia

material promotor de aglutinação de substancias oleosas 
dispersas, misturadas ou emulsificadas em água

utilização de derivados do esteviosìdeo como reguladores de 

crescimento vegetal em uva

compressão de dados através da codificação da informação 
em grandes números

quantificação de aditivo melhorador de cetano para diesel de 
origem nitrada

biorreator do tipo imersão por bolhas para as técnicas de UNIVERSIDADE FEDERAL
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Publication numbers Title Current assignees

micropropagação vegetal DO PARANA - UFPR

BR200705995 A1 processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por

catálise heterogênea empregando hidroxissais lamelares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200704791 A1 processo de sìntese de ésteres com lipases imobilizadas no

substrato sólido fermentado

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200706261 A1 regulação positiva de células apresentadoras de antìgenos

(apcs) com o uso de medicamento homeopático complexo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200706234 A1 regulação negativa da multiplicação do vìrus h5n1, vìrus da

influenza a com o uso de medicamento homeopático

complexo

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200705842 A1 válvula seletora para motores de combustão interna UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200705829 A1 reutilização de ancoragens ativas em lajes de edificações

verticais de múltiplo uso e/ou pisos industriais protendidos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200705580 A1 fertilizante de liberação lenta de nitrogênio preparado com

argilominerais da famìlia do caulim intercalados com uréia e

dispersos em polìmeros biodegradáveis

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200702235 A1 processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por

catálise heterogênea empregando hidróxidos duplos

lamelares

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200703244 A1 processo tecnolàgico para produÇço de uma bebida

fermentada a base de Água de câco com propriedades

probiàticas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200703206 A1 processo de hidrólise parcial cítrica ou fosfórica de inulina

para a obtenção de frutooligossacarídeos-fos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200701366 A1 produÇço de ramnolipÍdeos por fermentaÇço em estado

sàlido

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200701324 A1 Uso de plastificante alternativo para o poli(cloreto de vinila) UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200701232 A1 Dispositivo emissor de luz com base em silÍcio poroso

utilizando o àxido de estanho dopado com fléor (fto) como

eletrodo transparente

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200701190 A1 Método de síntese de nanotubos de carbono utilizando

esponja de lã de aço comercial como catalisador

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200606047 A método de fabricação de superfìcies super-hidrofóbicas

empregando eletrospray

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200605499 A uso de molibdato de sódio na transesterificação de óleos

vegetais para a obtenção de ésteres de ácidos graxos

através de catálise heterogênea

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200605749 A dispositivo de segurança para debelação de assaltos em

veículo automotores

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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Publication numbers Title Current assignees

BR200605742 A termomoldagem direta de laminados compósitos baseados

em torta de ricinus communis (mamona) plastificada com

glicerol bruto recuperado do processo de transesterificação

de óleos vegetais, reforçados com fibras de origem natural

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR8602334U U Óculos de proteção auto ajustável, não rígido, descartável

para prevenção de exposição aos fluidos biológicos

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200604162 A adição de cargas lamelares, como agentes retardantes de

chama e/ou inibidores de fumaça, em polìmeros virgens ou

reciclados, de origem natural e/ou sintética

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200603740 A chuveiro portátil para banho de leito UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200603506 A polietileno de ultra-alta densidade recoberto com filme de

carbono de alta dureza

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200602756 A Obtenção in-situ de intermetálicos ni/al pelo processo de

deposição por plasma por arco transferido

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200602256 A processo alternativo de reciclagem de molibdênio, metais

refratários e ligas visando a produção de pós por moagem

de alta energia

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200601068 A sistema de aquecimento e umidificação de ar para

ventilação mecânica de pacientes de unidade de terapia

intensiva

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200602428 A termomoldagem direta de laminados compósitos baseados

em amido plastificado com glicerol hidratado recuperado,

reforçados com fibras de origem vegetal e/ou mineral

(bananeira, cana de açúcar, luffa cylindrica e de fibras de

amianto crisotila)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200600732 A aglomeração de materiais particulados por moagem de alta

energia empregando-se compostos orgánicos a base de

ácido esteárico e/ou estearatos visando a obtenção de

aglomerados de partìculas de pós finos de elevada

escoabilidade e compressibilidade e compactados

sinterizados de elevada porosidade

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200600275 A Processos de tratamento de superfícies empregando a

carboximetilcelulose e/ou seus derivados para aplicação em

substratos metálicos e cerâmicos.

BRZ BIOTECNOLOGIA

BR200505848 A obtenção de nanocompósitos baseados em matrizes

poliméricas virgens ou recicladas, reforçadas com

nanofibras e/ou materiais lamelares com superfìcies

modificadas quimicamente (polìmeros e agentes de reforço

de origem natural e/ou sintética)

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200505564 A método para fabricação de dispositivos optoeletrÈnicos para

luz polarizada

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200505561 A válvula extra tipo "janela " para motores a quatro tempos UNIVERSIDADE FEDERAL
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Publication numbers Current assignees

DO PARANA - UFPR

BR200506312 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200505556 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200506389 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200504096 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200503070 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200502938 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200406278 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200405341 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200406347 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR200406015 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200404368 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200404984 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200403863 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200402854 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200403650 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200403642 A CONSELHO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO

CIENTIFICO E

TECNOLOGICO - CNPQ, ...

BR200306354 A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR200305170 A

Title

veículo de exploração todo-terreno para uso geral

dispositivos optoeletrônicas orgánicos com camada ativa e 
eletrodos eletroquimicamente depositados

dispositivo de segurança para serra circular controlado por 
sensores

Um novo material sorvente para petróleo e derivados 
composto à base de fibra vegetal (chorisia speciosa)

transistor híbrido sensìvel a campos magnéticos

sistema de economia de energia através da otimização da 
transmissão por polias

processo de produção de um regulador de crescimento 
vegetal e sua aplicação

processo de fabricação de placas de espuma de poliuretano 
com aproveitamento de sucata de mesmo material e molde 
de injeção resultante

Processo para a produção de biomassa microbiana a partir 
de derivados da cana de açúcar

processo de obtenção e adição dos complexos de 
carboximetil celulose e os ìons ferro(iii) ao cimento portland

Processo para padronização geométrica de filmes finos de 
óxidos condutores elétricos depositados sobre substratos

Dispositivos de memória construídos de polímeros orgânicos 
e nanotubos de carbono

descafeinação enzimática

tratamento e estudo do melanoma com a utilização dos 
compostos 1,3,4-tiadiazois meso iônicos

produção de biomassa e metabólitos de leveduras com ação 
fungistática contra aspergillus ochraceus produtor de 
ocratoxina

processo de micropropagação vegetal com utilização de 
brassinoesteroídes

Máquina para produção de peças plásticas (rotoextruder)

Suporte especial para pessoas portadoras de deficiências 
múltiplas e pessoas não portadoras

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR
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Publication numbers Title Current assignees

BR200201182 A Desenho e montagem de um sistema simplificado para

estudos de tratabilidade de resìduos industriais lìquidos

aquosos por processos oxidativos avançados e para

tratamento de resìduos aquosos de laboratório de média

carga org nica e baixa biodegradabilidade

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR

BR9609808 A Processo para o controle do estado de qualidade do gás de

encimento hexafluoreto de enxofre em instalações cheias de

gás.

GESELLSCHAFT ZUR

FORDERUNG DER

SPEKTROCHEMIE &

ANGEWANDTEN

SPEKTROSKOPIE & V, ...
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Family 1/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029861

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-19

Title

(BR102016029861)

Processo de cultivo, obtenã**ã**o e uso de extratos, metabã**litos, eritritol, e produtos de armillaria sp

Inventors

MOURA MARILIS DALLARMI MIGUEL CELSO GARCIA AUER OBDÃ**LIO GOMES MIGUEL BEATRIZ CRISTINA

KONOPATZKI HIROTA CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA CRISTIANE BEZERRA DA SILVA CRISTIANE DA SILVA

PAULA DE OLIVEIRA KATLIN SUELLEN RECH MAISLIAN DE OLIVEIRA PAULA FRANCISLAINE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 2/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030092

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 3/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029973

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-20

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 4/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030095

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26
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Earliest priority date

2016-12-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 5/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029838

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 6/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030139

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 7/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029972

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-20

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 8/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029971

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-20
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 9/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019936

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2016-08-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 10/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018011342

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-19

Earliest priority date

2018-06-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 11/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030306

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 12/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030308

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 13/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016030305

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 14/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028047

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 15/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016021668

BR102016021668

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-06-12

2018-07-17

Earliest priority date

2016-09-21

Title

(BR102016021668)

Inversores de frequã**ncia isolados com tranformador em alta frequã**ncia utilizando o conversor direto (forward) e outras

topologias

Inventors

REPP JOÃ**O AMÃ**RICO VILELA JUNIOR GIOVANNA MARCHIORO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 16/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017027317

Publication kind codes
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A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2017-12-06

Latest standardized assignees - inventors removed

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 17/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029484

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2016-12-15

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 18/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029488

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2016-12-15

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 19/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028396

BR102016028396

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-05-22

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-02

Title

(BR102016028396)

Produã**ã**o de biomassa microalgal com propriedades nutracã**uticas a partir de ã**gua de coco

Inventors
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CARVALHO CARLOS RICARDO SOCCOL VANETE THOMAZ SOCCOL JÃ**LIO CÃ**SAR DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 20/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029495

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2016-12-15

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Family 21/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009083

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2018-05-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 22/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018007264

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2018-04-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 23/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016011756

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-24

Earliest priority date

2016-05-24
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 24/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018006514

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-10

Earliest priority date

2018-03-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 25/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018005595

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-03

Earliest priority date

2018-03-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 26/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018004406

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-03-13

Earliest priority date

2018-03-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Family 27/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018141

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-04

Title
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(BR102016018141)

Bengala customizável para pessoas com deficiência visual

Abstract

(BR102016018141)

bengala customizável para pessoas com deficiência visual bengala customizável para pessoas com deficiência visual em

que a pega, a proteção do gomo inferior com refletor e a ponteira são acopláveis, permitindo assim sua customização e

utilização da bengala como acessório para compor com a vestimenta. uma bolsa para armazenamento com as mesmas

cores e acabamento das partes móveis compõe o produto, caracterizando-o como um acessório com o intuito de melhorar

aspectos estéticos, diminuir a rejeição à sua utilização e o estigma de produto hospitalar. o projeto se encaixa no setor

técnico de necessidades humanas.

Inventors

DANIELE MORAES LUGLI

KATSUK SUEMITSU

MARCELE CRISTIANE MINOZZO

MARIA LÚCIA LEITE RIBEIRO OKIMOTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 28/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019539

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2017-09-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 29/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019367

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2017-09-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 30/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018491

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

©Questel - FAMPAT Page 37 2018/07/30



2016-08-12

Title

(BR102016018491)

Processo de preparação de camada ativa de células solares orgânicas, dispositivo fotovoltaico orgânico produzido pelo

mesmo e seu uso

Abstract

(BR102016018491)

processo de preparação de camada ativa de células solares orgânicas, dispositivo fotovoltaico orgânico produzido pelo

mesmo e seu uso. a presente invenção trata de um processo de preparação de camada ativa de células solares orgânicas

envolvendo dois componentes, um polímero contendo silafluoreno e moléculas de derivados de fulereno ligadas

quimicamente através de tratamento térmico posterior a sua deposição. entre as vantagens de preparar os filmes com

ancoragem química entre os componentes está a necessária conexão entre as fases em escala nanométrica, permitindo

uma melhoria na eficiência de conversão elétrica a partir da energia luminosa e manutenção da morfologia inicial pelo

tempo de vida do dispositivo. no caso da presente invenção, essa ligação química é feita depois da deposição do filme

utilizando a energia fornecida no tratamento térmico de exposição do filme. sendo assim, ocorre a eliminação da

necessidade do uso de solventes orgânicos e reagentes para realizar a ligação química durante o processo de síntese dos

componentes e consequente redução dos resíduos orgânicos prejudiciais ao meio ambiente.

Inventors

CLEBER FABIANO DO NASCIMENTO

FABIO DE ALMEIDA RIBEIRO

LUCIMARA STOLZ ROMAN

MARIA LUIZA ROCCO DUARTE PEREIRA

MARLUS KOEHLER

YUNIER GARCIA BASABE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE POS GRADUACAO E PESQUISA DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Family 31/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016014257

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2016-06-17

Title

(BR102016014257)

Processo de obtenção, propriedades e usos dos extratos, frações, componentes e produtos da planta ocotea puberula,

lauraceae

Abstract

(BR102016014257)

a presente invenção refere-se ao processo de obtenção, compreendendo os estágios de processo e caracterização

qualitativa e quantitativa dos extratos, frações, componentes e produtos originários da espécie ocotea puberula, lauraceae.

a presente invenção refere- se à identificação das propriedades medicinais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas,

larvicidas, inseticidas, alelopáticas, imunológicas, estimulante, antioxidante, antitérmicas, antiinflamatórias e analgésicas

no campo humano, veterinário e ambiental em preparações feitas com extratos, frações, componentes e produtos da
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espécie ocotea puberula, familia lauraceae. a presente invenção relaciona-se também pelas formas farmacêuticas

líquidas, semi-sólidas e sólidas e sistemas e produtos cosméticos, todas as quais contendo preparações originárias de

ocotea puberula. a presente invenção relaciona-se também aos usos das formas farmacêuticas líquidas, semi- sólidas e

sólidas em prevenção, controle ou tratamento de condições de dor e sintomatologias doloridas e de produtos cosméticos

contendo preparações originárias da planta ocotea puberula.

Inventors

ADAIR ROBERTO SOARES DOS SANTOS

ANA LUISA LACAVA LORDELLO

CARLOS FERNANDO DE MELLO

DEISE PREHS MONTRUCCHIO

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDULIO GOMES MIGUEL

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 32/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031958

BR102015031958

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-02-27

2018-03-20

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031958)

Sistema de monitoramento contínuo da água de rio

Abstract

(BR102015031958)

a presente invenção consiste em permitir a amostragem de propriedades da água, como nível (altura da coluna d'água),

temperatura, turbidez e condutividade elétrica entre outras, simultaneamente em diferentes pontos ao longo do rio, de

forma contínua, por meio de um sistema de sensores de baixo custo. cada nó com sensores e um transceptor é

posicionado ao longo do rio e se comunica sem fio por radio frequência para transmissão periódica das propriedades

medidas. cada nó sensor além de medir as propriedades da água naquele ponto, transmite suas medidas (e as medidas

recebidas de outros sensores) para o sensor vizinho. este processo se repete até o último sensor, chamado coordenador,

que retransmite todos os dados para servidor web conectado na internet, via serviço de dados de telefonia celular. este

servidor armazena as medições em um banco de dados, e permite visualização de gráficos pelo web. a existência de

vários pontos de medição periódica auxiliará a determinação de emissões indesejadas de esgoto, bem como permitirá um

estudo mais acurado de processos de descarga de poluição difusa no corpo hídrico.

Inventors

EDUARDO PARENTE RIBEIRO

WEBER DE SOUZA CALIXTO
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 33/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015027509

BR102015027509

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-02-27

2018-04-24

Earliest priority date

2015-10-29

Title

(BR102015027509)

Classificação dos resíduos perigosos com uso da lógica fuzzy

Abstract

(BR102015027509)

o modelo de classificação foi estruturado em quatro níveis hierárquicos. as variáveis de entrada foram determinadas de

acordo com características que indicam periculosidade e as de saída com grau de periculosidade. o método de inferência

fuzzy utilizado foi o mamdani e o de defuzzificação foi o centro-da-área. dessa forma, foi possível obter os resultados de

acordo com o objetivo proposto, o que classificou os resíduos indicando o seu grau de perigo à saúde humana e ao meio

ambiente a uma determinada quantidade, que é o caso do chumbo que apresenta uma quantidade muito baixa, mas foi

classificado como "perigoso" devido às suas variáveis de entrada indicar periculosidade. outro exemplo é o dicromato de

sódio, que é perigoso e por apresentar uma quantidade extremamente alta foi classificado como "extremamente perigoso".

com isso, poderá utilizar essa classificação como uma ferramenta de decisão para o gerenciamento de resíduos perigosos

gerados, de acordo com sua realidade, e para a elaboração de um modelo de manejo de produtos químicos e de seus

respectivos resíduos, que possibilitará a redução de desperdícios, a minimização da geração de resíduos perigosos para a

disposição final e a substituição de produtos químicos adquiridos em consideração a sua periculosidade. portanto, este

modelo permite o uso de produtos de uma forma mais sustentável e econômico.

Inventors

FLAVIA DOMINONI WERNER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 34/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016437

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-15

Title

(BR102016016437)

Equipamento e sistema de aquisição de dados para medição automática da condutividade hidráulica de meios porosos
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Abstract

(BR102016016437)

a presente invenção é composta de um equipamento e um sistema de aquisição automático da condutividade hidráulica

de meios porosos (figs. 1/2). amostras de diversos meios porosos (fig. 4) podem ser inseridas na invenção, destacando-se

o solo por ser objeto de análise de muitas ciências como a física e conservação do solo, hidrologia, engenharia civil,

geologia, ciência dos materiais, etc. o produto contém reservatório de alimentação com tampa e tubo piezõmetro (figs.

2/3), podendo ser operado como um permeâmetro de carga constante ou descrescente. na base do reservatório é

instalado um transdutor diferencial de pressão (tdp) para medição da vazão (que possui uma tomada de pressão na base

e outra na parte superior do reservatório) e um sensor de temperatura (fig. 1). a amostra é instalada na posição horizontal,

não havendo diferença gravitacional entre as extremidades, com outro tdp instalado nas extremidades para medição do

diferencial hidráulico (figs. 1 e 2). 0 produto possui conexões de engate rápido, válvulas de controle e dutos para permitir o

fluxo de água através da amostra com vedação adequada sem vazamentos (fig. 5). um conjunto de circuitos de aquisição

e controle (figs. 6/7/8) realiza a aquisição de dados dos sensores e os transmite para o computador, onde um software (fig.

9) realiza o cálculo da vazão, gradiente hidráulico, viscosidade, condutividade hidráulica e permeabilidade intrínseca da

amostra pela lei de buchingham-darcy. o software permite a conexão com o equipamento, iniciar e pausar a aquisição,

criar novo documento, salvar dados, abrir arquivo já existente e plotar em tempo real gráfico da condutividade hidráulica

(fig. 9) e permite exportar os dados em formato .xlsx (com a data e hora de criação).

Inventors

ANDRÉ AUGUSTO MARIANO

FERNANDO KELVIN DA SILVA SOARES

ROBSON ANDRÉ ARMINDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 35/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018628

BR102015018628

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-30

2018-04-03

Earliest priority date

2015-08-04

Title

(BR102015018628)

Produção de substâncias antitumorais derivadas do ácido betulínico

Abstract

(BR102015018628)

"produção de substâncias antitumorais derivadas do ácido betulínico" a presente invenção ser refere à obtenção de

derivados do ácido betulínico úteis para a inibição de alguns tipos de células tumorais. dois derivados epímeros, os ácidos

3[(2,4-dinitrofenil)hidrazono]lup-(20r,s)-29- oxolupan-28-oico mostraram atividade superior à da substância original em

relação a todas as células tumorais testadas. os outros derivados, ácido betulõnico, ácido 3[(2,4-dinitrofenil)hidrazono]lup-

20(29)-en-28- oico, metil 3-[(2,4-dinitrofenil)hidrazono]lup-20(29)-en-28-oato, 3-[(2,4- dinitrofenil) hidrazono]lup-20(29)-en-

28-oato de benzila, ácido 3,20-[(2,4- dinitrofenil)hidrazono] lupan-28-oico e do ácido 3-[(2,4-dinitrofenil) hidrazono]-20-

oxolupan-28-oico, ácido 3-hidroxi-20-[(2,4-dinitrofenil) hidrazono]lupan-28-oico, ácido 3-hidroxi-20-oxo-29-norlupan-28-óico

e ácido 3-hidroxi-20-[{2,4-dinitrofenil]hidrazono]29-norlupan-28-óico foram menos ativos mas suas biodisponibilidades são
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potencialmente melhores devido à maior hidrossolubilidade.

Inventors

BRÁS HELENO DE OLIVEIRA

LEOPOLDO CLEMENTE BARATTO

REINHARD PASCHKE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 36/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015019184

BR102015019184

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-30

2018-03-06

Earliest priority date

2015-08-11

Title

(BR102015019184)

Desenvolvimento de fertilizante foliar a base de biomassa do gênero spirulina

Abstract

(BR102015019184)

desenvolvimento de fertilizante foliar a base de biomassa do gênero spirulina para o desenvolvimento de formulações de

fertilizantes para aplicação foliar ou fertirrigação. extratos ou hidrolisados de biomassa de microalgas do gênero spirulina

são usados para promover maior liberação de nutrientes e compostos bioativos. os extratos e hidrolisados tem seu ph

ajustado numa faixa de 4 a 8 para favorecer a absorção foliar dos nutrientes, entretanto, pode haver adição de macro e

microelementos, reguladores de crescimento vegetal (hormônios), poliaminas, agentes tensoativos, conservantes,

compostos bioestimulantes, vitaminas e estabilizantes. o produto é destinado para aplicação foliar, age como promotor de

crescimento e produtividade nas mais diferentes culturas de interesse agrícola, tais como milho, cana de açúcar, arroz,

trigo, aveia, cevada, soja, feijão, alface, rúcula, agrião, repolho, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor entre outras.

Inventors

ANDRÉ LUÍS LOPES DA SILVA

CARLOS RICARDO SOCCOL

GUILHERME DA SILVA MORAES

JEFFERSON DA LUZ COSTA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 37/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016027350

BR102016027350

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates
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2018-01-23

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-22

Title

(BR102016027350)

Dispositivo microfluã**dico baseado em fios tã**xteis para aplicaã**ã**es eletroanalã**ticas

Abstract

(BR102016027350)

dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para aplicações eletroanalìticas a presente invenção refere-se a um

dispositivo para aplicações eletroanalíticas (1) para a determinação quantitativa e qualitativa de espécies químicas,

moléculas ou íons em matrizes líquidas de interesse, com um reservatório superior de abastecimento de solução

transportadora (2), conectado por um arranjo de fios têxteis (4) a um reservatório inferior para descarte da solução

transportadora (3), estando o arranjo de fios têxteis (4) em contato físico com uma célula de detecção (7) para a

determinação dos analitos de interesse, tal arranjo (8) composto por eletrodo de trabalho (9), contra-eletrodo (10) e

eletrodo de referência (1 1 ), conectados à um sistema eletro-eletrõnico (6) para aplicação de potenciais elétricos e

aquisição de dados e um sistema para injeção do analito (5) situado entre o reservatório superior de abastecimento (2) e a

célula de detecção (7).

Inventors

ALEXANDRE GATTI

DEONIR AGUSTINI

LUIZ HUMBERTO MARCOLINO JUNIOR

MÁRCIO FERNANDO BERGAMINI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 38/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018512

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-23

Earliest priority date

2016-08-12

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 39/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015831

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-01-23

Earliest priority date

2016-07-07

Title

(BR102016015831)
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Catalisadores heterogêneos baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado

Abstract

(BR102016015831)

catalisadores heterogêneos baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado. catalisadores heterogêneos

baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado. esta patente reivindica a invenção de catalisadores baseados

em filmes finos de óxido de grafeno modificado covalentemente com grupos funcionais específicos, cisteamina e imidazol,

para a degradação de organofosforados (especificamente ésteres de fosfato como dednpp e paraoxon). a síntese desses

materiais ocorreu por meio de duas rotas baseadas no método interfacial, através de uma funcionalização interfacial e da

funcionalização direta do filme de óxido de grafeno depositado sobre o substrato de interesse. a metodologia é capaz de

produzir filmes homogeneamente distribuídos sobre o substrato de interesse, de fácil lavagem e manuseio durante o

processo de catálise. os filmes produzidos e aplicados como catalisadores na degradação dos organofosforados dednpp e

paraoxon apresentaram incrementos catalíticos (kcat/h20) da ordem de 106-107 vezes, sendo os maiores reportados até o

momento para a degradação de ésteres de fosfato. além disso, esses catalisadores foram reciclados consecutivamente

sem perder a atividade, com a vantagem da fácil lavagem e manuseio.

Inventors

ALDO JOSÉ GORGATTI ZARBIN

ELISA SOUZA ORTH

JÉSSICA ELISA SILVA FONSACA

LEANDRO HOSTERT

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 40/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016006931

BR102016006931

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-23

2018-05-02

Earliest priority date

2016-03-29

Title

(BR102016006931)

Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de macela (achyrocline satureioides)

Abstract

(BR102016006931)

produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de macela (achyrocline satureioides) a

presente invenção relata a preparação de uma cerveja elaborada com extrato solúvel (chá) de macela (achrycocline

satureoides). aspectos como a cor e sabores ervais e florais provenientes das flores da macela produzem com sucesso

uma bebida bem equilibrada que combina o sabor da macela com a cerveja, sem perder as principais características

funcionais da erva.

Inventors

ADRIANO DE PINHO MONTEIRO

CARLOS RICARDO SOCCOL

JÚLIO CESAR DE CARVALHO

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 41/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018451

BR102016018451

Publication kind codes

A1

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
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Family 42/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015201

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-01-16

Earliest priority date

2016-06-28

Title

(BR102016015201)

Compósito de cinzas de carvão modificado com beta ciclodextrina

Abstract

(BR102016015201)

compósito de cinzas de carvão modificado com beta ciclodextrina. o compósito de cinzas de carvão modificado com beta

ciclodextrina(cdzfa-1) é um material adsorvente, de baixo custo, capaz de adsorver tanto contaminantes inorgânicos (cd,

pb e zn) como orgânicos (bisfenol a -bpa e fenotiazina). foi feita a caracterização do mesmo, avaliando-se a estrutura e

porosidade. os estudos dos comportamentos desses materiais na adsorção e remediação foram feitos a diferentes

condições inclusive de ph, diferentes concentrações, e em matrizes de água bidestilada e em amostra de água de rio

natural. os resultados das remediações, após análise de concentração por espectroscopia de absorção atômica,

mostraram que a redução dos íons cd2+, pb2+e zn2+, de forma conjunta presentes em água bidestilada, os resultados

mostraram redução de até 99,5%, 98,6%, e 98,2%, respectivamente, e em amostra de água do rio iguaçu, alcançou até

98,7%, 89,4%, e 91,2%, respectivamente, para os mesmos metais. resultados de ensaios por mev e eds/eds-mapa

comprovaram a complexação dos íons metálicos com o compósito cdzfa-1. as soluções, em água natural de rio, foram

contaminadas com 60 ppm de bisfenol a e 60 ppm de fenotiazina e a redução alcançou 12,8 % e 98,1%, respectivamente.

os resultados comprovaram a eficácia do compósito (cdzfa-1) tanto na remediação de contaminantes inorgânicos (metais

cd2+, pb2+e zn2+) quanto de contaminantes orgânicos (bisfenol a e fenotiazina) em amostras aquosas.
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(BR102015031957)

Transdutor para medição de nível de água em rios e reservatórios

Abstract

(BR102015031957)

transdutor para medição de nível de água em rios e reservatórios consiste na utilização de sensor de pressão de baixo

custo para a medição da altura da coluna d'água de interesse com compensação opcional da temperatura e da pressão

atmosférica. existem diversos tipos de sensores para medição de nível que funcionam baseados em diferentes princípios

como pressão, ultrasom, capacitãncia entre outros. uma grande classe desses sensores é baseada na medição da

pressão exercida pela coluna d'água sobre um sensor submerso localizado no fundo do rio ou reservatório. normalmente

são sistemas de custo elevado, que utilizam mangueiras isoladas para transportar o sinal elétrico do sensor. estas

mangueiras, em geral, são ventiladas para permitir a passagem da pressão atmosférica que precisa ser medida pelo

sensor de forma diferencial, cancelando assim o efeito que sua variação causaria sobre a coluna d'agua. a presente

invenção se baseia na utilização de sensores de pressão de ar, de baixo custo, que normalmente não trabalhariam com

água. para tanto, realiza-se um procedimento de adaptação do sensor. além disso, utiliza-se opcionalmente um sensor de

temperatura e um segundo sensor de pressão atmosférica para compensação digital da correspondente variação de

pressão.
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CRISTOVÃO VICENTE SCAPULATEMPO FERNANDES

EDUARDO PARENTE RIBEIRO

SERGIO MICHELOTTO BRAGA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 44/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015024793

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-16

Earliest priority date

2015-09-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 45/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017026063

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 46/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017026028

©Questel - FAMPAT Page 48 2018/07/30



Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 47/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029110

BR102016029110

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-02

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-12

Title

(BR102016029110)

Processo de inativaã**ã**o mecanoquã**mica de artefatos de fibrocimento
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2018-04-03
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2016-06-30

Title
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Cementação por plasma visando a formação de camada superficial de carboneto(s) de nióbio por difusão de carbono em

peças ou materiais à base de nióbio

Abstract

(BR102016015391)

cementacão por plasma visando a formacão de camada superficial de carboneto(s) de nióbio por difusão de carbono em

pecas ou materiais à base de nióbio a invenção consiste em um processo a plasma de corrente contínua pulsada para

obtenção de produtos ou peças e/ou materiais (substratos) de metais refratários à base de nióbio com formação de

camada superficial consistindo de carbeto(s) ou carboneto(s) de nióbio a partir da difusão do elemento químico carbono,

inicialmente presente na fase plasma, para diferentes aplicações da indústria metal-mecânica, tais como na área

aeroespacial, naval, automotiva, de energia, petroquímica, gás, entre outras, caracterizada pela obtenção de produtos,

materiais ou peças a base de nióbio contendo camada superficial de carbonetos) de nióbio apresentando alta dureza, alta

resistência mecânica à elevadas temperaturas, alta resistência à diferentes tipos de desgaste (cavilação, adesão, abrasão,

fricção, etc...) e alta resistência à corrosão e á oxidação, nos seus diferentes mecanismos, dada a alta estabilidade

termodinâmica da(s) fase(s) carbonetos(s) de nióbio superficialmente obtidas na superfície de nióbio.
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Nematicida orgânico obtido a partir da extração aquosa de grãos de pinhão manso para controle de fitonematoides

Abstract

(BR102016014251)

nematicida orgânico obtido a partir da extração aquosa de grãos de pinhão manso para controle de fitonematoides a

presente patente de invenção apresenta um nematicida orgânico para o controle de fitonematoides. esse nematicida é

obtido a partir da extração aquosa quente (ph 5) de grãos (endosperma e embrião zigótico) de pinhão manso (jatropha

curcas l.), esse extrato é concentrado e suplementado com tensoativos e estabilizantes. para a aplicação desse produto,

ele deve ser diluído de acordo com o tipo de solo, espécie e a densidade populacional dos nematóides. a aplicação deverá

ocorrer após a chuva com o solo saturado de água. a saturação do solo é responsável por maximizar a dispersão dos

princípios ativos no solo para contato com os fitonematoides. esse nematicida é indicado para todas as culturas.
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Processo para obtenção de licores de cacau, chocolates e outros produtos alimentares à base de cacau com superiores

propriedades funcionais e sensoriais através da fermentação das sementes de cacau em sucos naturais de frutas com

adição de agentes microbianos de fermentação

Abstract

(BR102015021203)

processo para obtenção de licores de cacau, chocolates e outros produtos alimentares à base de cacau com superiores

propriedades funcionais e sensoriais através da fermentação das sementes de cacau em sucos naturais de frutas com

adição de agentes microbianos de fermentação a presente invenção consiste de um processo tecnológico para produção

de amêndoas de cacau com superiores propriedades funcionais e sensoriais. no referido processo, sementes de cacau

são submetidas a um novo sistema de fermentação, incluindo um controlado sistema de aeração, adição de sucos e/ou

polpa de frutas e microrganismos produtores de compostos antioxidantes e aromáticos, seguido por sua maturação e

envelhecimento. as amêndoas de cacau obtidas através do referido processo podem ser utilizadas para a produção de

licores de cacau, chocolates e outros produtos alimentares à base de cacau com superiores qualidades sensoriais e alto

teor de compostos antioxidantes. esta invenção também propõe a produção de bebidas destiladas (aguardentes) como

uma etapa de reaproveitamento do mosto fermentado de sucos ou polpas de frutas, após separação das amêndoas de

cacau.
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A2

Publication dates
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Extrator portátil de água.

Abstract

(BR102016011946)

extrator portátil de água a presente invenção trata de um extrator portátil de água que utiliza os conceitos de evaporação e

condensação para extrair e coletar água potável, utilizando preferencialmente energia solar. o extrator portátil de água é

capaz de purificar a água coletada de fontes impróprias para o consumo (água do mar, água barrenta etc). o extrator

portátil de água possui um formato de base cúbica, com uma tampa piramidal voltada para o centro do produto, sendo

capaz, assim de direcionar o volume de água que se condensa para um ponto em específico. esse produto é construído

com uma série de chapas feitas de polímero, preferencialmente polietileno de alta densidade. a base deste produto é feita

com chapas quadradas para formar uma estrutura cúbica. já a tampa é formada por 4 partes que ao serem conectadas

dão origem a uma tampa piramidal que tem seu cume apontando para o centro do produto. as chapas que constituem o

extrator portátil utilizam um sistema de encaixe com calhas usinadas. a água coletada é armazenada em um reservatório e

em um coletor.
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Processo de produção de celulases utilizando efluente sanitário bruto.

Abstract

(BR102016011758)

processo de produção de celulases utilizando efluente sanitário bruto a presente invenção trata de um bioprocesso de

produção de celulases (exo-celulases e endo-celulases) por fermentação submersa, utilizando efluente sanitário bruto

como base do meio de produção. o(s) microrganismo(s) utilizado(s) é(são) do gênero trichoderma sp. e propicia altos
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rendimentos em celuloses produzidas. o processo é caracterizado por ser simples e de baixo custo por empregar como

base de meio de produção efluentes sanitários adicionados de componentes químicos.
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Material carbonoso com estrutura similar a grafeno de baixo custo adsorvedor de compostos orgânicos hidrofóbicos

Abstract

(BR102016010500)

material carbonoso com estrutura similar a grafeno de baixo custo adsorvedor de compostos orgânicos hidrofóbicos. a

presente invenção trata da preparação, por pirólise, de material carbonoso com estrutura similar ao grafeno. utiliza-se

como matéria prima resíduo industrial de biomassa vegetal, composto de casca esgotada de acácia negra. esse material

carbonoso é aplicado na descontaminação de compostos orgânicos hidrofóbicos solúveis em óleos minerais ou vegetais,

ou pouco solúveis em água, como por exemplo contaminantes de óleos de transformadores, como o ascarel, poluentes

orgânicos emergentes, como alguns hormônios naturais e sintéticos, e antibióticos.

Inventors

ANTONIO SALVIO MANGRICH

JULIANA SCHULTZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 55 2018/07/30



Family 56/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017024189

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 57/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023893

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

©Questel - FAMPAT Page 56 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102016010500&ekey=1873&xpn=BR102016010500&kind=A2


Family 58/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023891

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 59/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017022744

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-10-23

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 60/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017022285

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-10-17

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 61/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017022250

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-10-16

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

©Questel - FAMPAT Page 57 2018/07/30



Family 62/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017021454

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-10-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 63/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017020980

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 64/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017020012

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 65/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019165

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 66/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

©Questel - FAMPAT Page 58 2018/07/30



BR102017019169

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 67/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031953

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-09-12

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031953)

Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de carqueja
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Processo integrado para produã**ã**o e purificaã**ã**o de ã**cido lã**tico obtido por fermentaã**ã**o submersa e

obtenã**ã**o de polã**meros lã**cticos biodegradã**veis
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Bioprocesso integrado para a produã**ã**o, concentraã**ã**o e encapsulamento de aromas frutais por leveduras
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Simulador cirúrgico de traqueostomia e cricotireoidostomia associado a aplicativo de dispositivo móvel

Abstract

(BR102016023007)

simulador cirúrgico de traqueostomia e cricotireoidostomia associado a aplicativo de dispositivo móvel de acordo com a

presente invenção, o ensino das técnicas de traqueostomia e cricotireoidostomia poderá ser feito com o uso de um

simulador composto por um boneco, pele dual, traqueia contínua, cartilagens de epóxi e tecido subcutâneo de borracha de

silicone, giãndula tireoide de plastisol e um aplicativo de celular associado.
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Produção de vanilina a partir de explantes de vanilla planifolia cultivados em sistema de duas- fases.

Abstract

(BR102016016786)

a presente patente de invenção apresenta um processo biotecnológico de produção de vanilina e de outras notas

aromáticas de baunilha via cultura de tecidos. brotações múltiplas são cultivadas em um sistema de duas-fases, em que a

primeira fase consiste da produção de grande quantidade de biomassa e a segunda fase consiste na suplementação de

elicitores e/ou precursores para induzir maior produção de vanilina e dos demais aromas de baunilha. a extração dos

metabólitos é realizada a partir dos explantes cultivados in vitro. a grande vantagem desse processo e que a vanilina é

produzida juntamente com outras notas do aroma de baunilha e a produção é maior do que a obtida nas vagens da vanilla

planifolia cultivada no campo, além do processo ocorrer em condições ambientais controladas e em qualquer época do

ano.
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Protocolo de comunicação com hibernação sincronizada para sistema de monitoramento contínuo em rede de sensores

sem fio de topologia linear

Abstract

(BR102015031955)

protocolo de comunicação com hibernação sincronizada para sistema de monitoramento contínuo em rede de sensores

sem fio de topologia linear a presente invenção trata de um protocolo de comunicação para rede de sensores sem fio.

consiste na definição da forma de comunicação e repasse dos dados entre os nós sensores intermediários prevendo
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hibernação dos mesmo para redução do consumo de energia, mas ao mesmo tempo permitindo que a rede durma e

acorde de forma sincronizada. aplica-se a rede de sensores que se comunicam por radio frequência para a medição e

transmissão periódica de propriedades físicas medidas pelos sensores. a invenção permite tal operação com baixo

consumo de energia devido à hibernação sincronizada. esta abordagem se torna viável com a utilização de sensores de

baixo custo e tem como resultado o monitoramento de diversos pontos, envolvendo custo total do sistema ainda inferior ao

obtido com a utilização de poucos equipamentos de alto custo e transmissões com rádio de alta potência.

Inventors

EDUARDO PARENTE RIBEIRO

WEBER DE SOUZA CALIXTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication dates

2017-08-15
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Earliest priority date
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Title
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(BR102016026862)

Dispositivo contendo microturbina e semiparede para geraã**ã**o de energia elã**trica atravã**s do aproveitamento da

energia cinã**tica e potencial de rios e reservatã**rios de ã**gua

Abstract

(BR102016026862)

esta invenção é uma alternativa para a geração de energia elétrica através do aproveitamento da diferença de alturas

(energia potencial) de reservatórios de água ou da energia cinética do escoamento da água que é desperdiçada durante o

percurso de rios e também, de tubulações que escoam água potável ou servida. o dispositivo é composto por tubo de

alma raiada ou não, provido de uma semiparede (figuras l ) e uma microturbina (figuras 2 e 3) nos níveis de captação da

energia. metais ou preferencialmente, materiais como poli(cloreto de vinila) - pvc, poli(sulfeto de fenileno) - pps, poli(éter-

éter-cetona) - peek ou mesmo polímeros de baixo custo como o polipropileno - pp ou polietileno de alta densidade - pead

podem ser usados nas hélices, sendo que a escolha do polímero depende da vazão de água e diâmetro da tubulação. a

cada dispositivo contendo a microturbina, um gerador é ligado para a geração de energia elétrica.

Inventors

JOÃO CESAR HAUPT TITON JUNIOR

THAÍS HELENA SYDENSTRICKER FLORES-SAHAGUN
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2018-02-14

Earliest priority date

2016-05-02

Title

(BR102016009837)

Sistema de armazenamento acionado por motor elétrico para estocagem de gases na forma adsorvida à baixa vazão e

baixa pressão

Abstract

(BR102016009837)

sistema de armazenamento acionado por motor elétrico para estocagem de gases na forma adsorvida à baixa vazão e

baixa pressão. trata-se de um sistema de armazenamento de gases compacto e dinâmico com aplicação no transporte e

armazenamento de gases, principalmente os combustíveis. a invenção compreende o processo de adsorção física para o

armazenamento de gases à pressão reduzida com alimentação em baixa vazão para garantir altos rendimentos no

armazenamento. a alimentação dos gases em baixa vazão é realizada a partir de uma bomba compressora acionada por

motor elétrico que é capaz de fornecer vazões abaixo de 5% do volume útil do cilindro de armazenamento por minuto e

até 30 bar de pressão ao leito preenchido com sólidos adsorventes. o processo de descarga do sistema apresenta

possibilidade de controle de temperatura devido à necessidade de fornecer energia (calor) ao fenômeno de dessorção

para garantir maiores taxas de entrega. por apresentar dimensões compactas porém passíveis de serem escalonadas, a

facilidade de transporte do sistema completo e principalmente a possibilidade do cilindro ser sacado do sistema e

transportado individualmente reservam à invenção grande aplicabilidade e mobilidade.

Inventors
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ANDRESSA CAROLINE NEVES

HELTON JOSÉ ALVES

MICHAEL FEROLDI
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Publication kind codes

A1

A2
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2017-08-15

2018-01-16

Earliest priority date

2016-03-09

Title

(BR102016005221)

Sistema mecânico de desentupimento de telas de peneira vibratória por meio de escovas

Abstract

(BR102016005221)

sistema mecânico de desentupimento de telas de peneira vibratória por meio de escovas refere-se a invenção de um

dispositivo mecânico para desentupimento de telas de peneiras vibratórias, com função de limpeza da tela por meio de

escovas, durante a operação do equipamento, aumentando assim a eficiência do peneiramento de material úmido.as

peneiras vibratórias são usadas em pedreiras, usinas de reciclagem de resíduos de construção e demolição e em

qualquer outra atividade em que seja necessária a separação de partículas sólidas por tamanho. o sistema mecânico de

desentupimento de telas de peneira vibratória por meio de escovas é constituído por uma estrutura metálica em aço

carbono ou outro metal resistente que serve como base para o carro que possui uma ou mais escovas ajustáveis, sendo

que o movimento do carro pode ocorrer de diferentes formas: a partir de cabos de aço e roldanas fixados ao eixo motriz, o

qual é acionado por um conjunto de polias, correias v, redutor e motor com reversão, com rosca sem fim ou qualquer outro

sistema mecânico. as vantagens do sistema desenvolvido com relação às telas autolimpantes e de poliuretano são baixo

custo de manutenção, melhor eficiência, maior produtividade e a flexibilidade de poder ser instalado na maioria das

peneiras vibratórias já em funcionamento.

Inventors

LEONARDO FAGUNDES ROSEMBACK MIRANDA
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2017-10-03

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031954)

Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos e triacetina por interesterificação de triacilgliceróis, empregando

carboxilatos metálicos lamelares

Inventors

WYPYCH FERNANDO

CORDEIRO CLAUDINEY SOARES

RAMOS LUIZ PEREIRA

USEDA ALIGIA ARRUBIA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication dates

2017-08-15

2017-09-19

Earliest priority date

2015-12-11

Title

(BR102015031077)

Pigmentos para a indústria de tintas, obtidos pela intercalação de corantes aniônicos em materiais lamelares

Abstract

(BR102015031077)

a maioria das tintas formuladas no mercado mundial utiliza como materiais colorantes os pigmentos inorgânicos, alguns de

elevada toxidez. os corantes embora apresentem uma ampla gama de cores, não são adequados para a utilização na

indústria de tintas porque são solúveis. devido a essas limitações, um dos grandes desafios da ciência é transformar

corantes em pigmentos, o que pode ser feito pela intercalação de ânions de corantes em matrizes lamelares trocadoras

aniônicas. o processo de intercalação alia as vantagens dos pigmentos inorgânicos insolúveis com os corantes orgânicos

solúveis. a presente invenção descreve o uso de hidróxidos duplos lamelares (hdl) e hidroxissais lamelares (hsl), naturais

ou sintéticos, intercalados com corantes aniõnicos, como materiais colorantes para a formulação de tintas.. os materiais

obtidos adquirem uma coloração característica do corante utilizado e podem ser utilizados como pigmentos, na formulação

de tintas em geral, em substituição dos pigmentos inorgânicos tradicionais.

Inventors

FERNANDO WYPYCH

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-08

Earliest priority date

2017-02-09

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication dates
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Earliest priority date

2016-07-07

Title

(BR102016015833)

Extratos de café, ilex paraguariensis e camellia sinensis obtidos por pressurização cíclica da câmara de extração.

Abstract

(BR102016015833)

a presente invenção demonstra que a repetida pressurização da câmara de extração, alternada com descompressão à

pressão atmosférica, apresenta altas eficiências de extração em termos de solutos totais (>_60%), bem como incrementa

o número de espécies extraíveis, em tempos análogos aos das operações industriais de obtenção destes produtos. estes

resultados são alcançados mesmo com a extração a temperaturas próximas a ambiente, o que contribui para a retenção

de voláteis no extrato e redução de custos operacionais. estas conclusões foram inferidas a partir de ensaios de extração

em uma razão sólido-solvente de aproximadamente 0,05 kg kg-', conduzidos com café e erva-mate moídos com umidade

<10% em base seca, e granulometria equivalente a abertura livre das peneiras de 32 a 35 e 12 a 20 mesh da série tyler,

respectivamente. as extrações ocorreram por até 7 horas com sólidos em leitos empacotados ou dispersos no solvente,

com freqüência dos ciclos de pressurização de 1:600 s-1. a concentração de sólidos totais no extrato aquoso, para cálculo

do rendimento de extrato, foi determinada por gravimetria. o número de espécies extraíveis, área de picos total e de

espécies voláteis identificadas nos extratos de café liofilizados foram obtidos por cromatografia gasosa e espectrometria

de massa.

Inventors

CRISTINA BENINCÁ

EVERTON FERNANDO ZANOELO

RONALD WBEIMAR PACHECO ORTIZ

VALESCA KOTOVICZ
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Publication kind codes

A1
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Publication dates

2017-08-08

2018-01-23

Earliest priority date

2016-07-07

Title

(BR102016015832)

Processo de destruição de amianto crisotila por ação mecanoquímica e agregação de valor a seus derivados

Abstract

(BR102016015832)

a patente apresenta uma metodologia para tratar resíduos de amianto crisotila e agregar valor aos seus derivados. as

fibras de amianto crisotila após uso representam uma ameaça à saúde pública podendo estar relacionados com

problemas respiratórios. devido a alta periculosidade, as fibras precisam ser descartadas e estocados em locais

adequados e com elevado custo. a metodologia apresenta, a partir das fibras do amianto (in natura ou após remoção de

artefatos de fibrocimento), na presença de k2hpo4 (fertilizante solúvel), por ação mecanoquímica (simples moagem em

estado sólido), a geração de materiais que apresentam comportamento de fertilizante de liberação lenta de p, k, mg e si.

além de destruir as fibras do amianto, os elementos químicos constituintes das fibras de crisotila (mg e si), juntamente

com o k e p provenientes do hidrogenofosfato de potássio, são transformados numa mistura predominantemente amorfa

ou ainda em estruvita potássica (kmgpo4.6h20) materiais de alto valor agregado e extremamente úteis na agricultura. a

velocidade de liberação pode ser controlada "à demanda", controlando-se o tempo, velocidade de moagem e razão

estequiométrica da mistura, o que torna o processo mais interessante na aplicação, seja em ciclo vegetativo curto ou

longo.

Inventors

FERNANDO WYPYCH

ROGER BORGES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication dates
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2015-12-11

Title

(BR102015031075)

Processo para produção de biomassa e óleo rico em pufas à partir de soro de leite

Abstract

(BR102015031075)
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processo para produção de biomassa e óleo rico em pufas a partir de soro de leite a presente invenção é composta de um

processo para utilizar o soro de leite como substrato da fermentação para produção de biomassa microbiana oleaginosa

rica em pufas benéficos a saúde humana e animal. o processo consiste de um pré-tratamento que disponibiliza açúcares

redutores fermentescíveis e aminoácidos para a produção de biomassa oleaginosa rica em pufas por fermentação

submersa. os pufas gerados no processo serão destinados a alimentação humana e animal, além disso a utilização do

soro de leite como substrato poderá contribuir para redução do impacto ambiental desse efluente produzido em grandes

volumes por empresas alimentícias produtoras de queijos e outros derivados do leite.

Inventors

ANA MARIA DE OLIVEIRA FINCO

CARLOS RICARDO SOCCOL

JÚLIO CESAR DE CARVALHO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 85/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014251

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 86/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014141

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-29

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 87/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017013807

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-26

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

©Questel - FAMPAT Page 70 2018/07/30



Family 88/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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Earliest priority date

2016-06-15
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication numbers

BR102015015231

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2015-06-24

Title

(BR102015015231)

Vigas sanduíches termoplásticas reforçadas por fibras e obtidas por processos de extrusão/compressão

Abstract

(BR102015015231)

vigas sanduíches termoplásticas reforcadas por fibras e obtidas por processos de extrusão/ compressão a presente

invenção trata do processo de fabricação de vigas sanduíches termoplásticas com a utilização de polímeros (poliolefinas)

ou misturas físicas no estado viscoso, oriundos de uma extrusora, compatíveis com as fibras vegetais pré-impregnadas

com uma poliolefina modificada com anidrido maleico ou óleo vegetal, usadas nas duas faces externas reforçadas por

fibras longas e em um miolo mais espesso constituído por compósito de fibra curta ou borracha. através do uso de um

molde metálico preferencialmente desmontável provido de sistemas de aquecimento, além de tampa com êmbolo para

uso no processo intermitente de compressão do molde durante a preparação da face externa, miolo e face externa,

respectivamente, são preparadas vigas sanduíches com propriedades mecânicas suficientes para aplicação na indústria

da construção civil, móveis, barcos, dormentes ferroviários, dentre outras. em relação ao estado da técnica, a presente

invenção trata de um processo de baixo custo para a preparação de vigas sanduíches termoplásticas resistentes,

utilização de equipamentos simples como a extrusora e uma prensa hidráulica e a obtenção de peças plásticas com

potencial para aplicações estruturais diversas e com características como leveza, resistência à corrosão e à água e

aparência do material de reforço. referencialmente são usados polímeros (virgens ou reciclados) como o polipropileno,

polietileno de alta ou média densidade, modificados ou misturados a poliolefinas graftizadas com anidrido maleico.

Inventors

CAMILO BORGES NETO

THAIS HELENA SYDENSTRICKER FLORES-SAHAGUN
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Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2015-03-31

Title

(BR102015007193)

Disposição construtiva de ambiente multifuncional sistêmico para interior de modais de transportes

Abstract

(BR102015007193)

disposição construtiva de ambiente multifuncional sistêmico para interior de modais de transporte forma um ambiente para

meios de transporte, aplicada em assentos de viagem, composto por cinco assentos(3) voltados para o centro, formando

um ambiente deslocado para a lateral da aeronave, separado do corredor(1) por divisória(2) transparente, e a divisória(2)

ser constituída por chapas translucidas de policarbonato, e na parte superior do ambiente, contém um bagageiro(5) com

compartimentos(51 e 52), e o assento(3) possui, em um dos apoios de braço lateral, uma parede(?) que contém

comando(71) de iluminação e outros, e dois porta objetos (72), e o outro apoio de braço(6), posicionado na lateral do

assento(3) contém um compartimento(63) e um nicho(64), e o compartimento(63) possui tampa(61 e 62), e no nicho(64)

estar encaixado uma bandeja(8), e a bandeja(8) ao ser desencaixada do nicho(64) assumir posição horizontal, e a

bandeja(8) possui furo(81) passante, e na parte inferior do assento(3), possuir um apoio(31) de pés extensível, com

avanço regulável.

Inventors

LIRIANE KNAPIK

RENATA RIBEIRO NEVES DA COSTA

VIVIANE GASPAR RIBAS EL MARGHANI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication kind codes

A2

Publication dates
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Earliest priority date

2015-04-07

Title

(BR102015007695)

Processos de moldagem para obtenção de peças plásticas poliméricas revestidas ou não com metais a partir de

filamentos poliméricos

Abstract

(BR102015007695)

processos de moldagem para obtenção de peças plásticas poliméricas revestidas ou não com metais a partir de

filamentos poliméricos a presente invenção trata da moldagem de peças formadas por filamentos poliméricos,

preferencialmente polipropileno ou polietileno, reforçados ou não com diferentes concentrações de fibras naturais ou

minerais. estas peças são obtidas a partir da montagem dos filamentos, ainda no estado viscoso provenientes diretamente

de uma extrusora sendo dispostos em moldes simples confeccionados com isopor ou poliuretano, dentre outros materiais.

alternativamente, os filamentos viscosos podem ser manualmente manipulados para a moldagem de peças artísticas ou
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decorativas, sendo revestidas ou não com diferentes metais tais como o alumínio, cobre, ferro, latão, titânio ou o aço

inoxidável com uso preferencialmente do alumínio, cobre ou aço inoxidável, através de aspersão térmica à chama. este

revestimento proporciona uma resistência mecânica adicional significativa às peças, além de conferir uma aparência

metálica singular composta pela aparência do metal aliada à textura do revestimento.

Inventors

NIVALDO RODRIGUES CARNEIRO

RAMON SIGIFREDO CORTES PAREDES

SÔNIA MARIA ASSUNÇÃO VERONEZE

THAIS HELENA SYDENSTRICKER FLORES - SAHAGUN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-07-04

Earliest priority date

2015-05-15

Title

(BR102015011267)

Atividades biológicas dos componentes e produtos originários da planta da espécie cestrum intermedium sendtn.,

solanaceae.

Abstract

(BR102015011267)

atividades biológicas dos componentes e produtos originários da planta da espécie cestrum intermedium sendtn.,

solanaceae. a presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar as propriedades

propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, microbiológicas, imunológicas, antiinflamatórias, antioxidantes,

cosméticas, larvicidas, praguicidas, parasiticidas, tóxicas e herbicidas no campo humano, veterinário e ambiental da

espécie cestrum intermedium, família solanaceae. está relacionada ao processo de obtenção e ao uso humano,

veterinário e ambiental de sumos, extratos, da seiva, da alcoolatura, do alcoolato, do hidrolato, da tintura, dos óleos,

essências, do infuso, do decocto, da massa e do pó em suas frações e sub-frações dos componentes e produtos deles

derivados de folhas, caules, cascas, flores, frutos, raízes e sementes de cestrum intermedium sendtn., solanaceae. a
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invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais

como soluções, suspensões, xaropes, injetáveis, pomadas, cremes, géis, emulsões, vapores, fumos, aerossol, pós,

cápsulas, tabletes, comprimidos e ou drágeas, todas as quais contendo preparações originárias de cestrum intermedium

sendtn., solanaceae.

Inventors

ANA FLAVIA SCHVABE DUARTE

BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI HIROTA

CRISTIANE BEZERRA DA SILVA

CRISTIANE DA SILVA PAULA

ELLIS MARINA SZABO

FRANCIS JOSÉ ZORTÉA MERINO

ISABEL CHRISTINA MIGNONI HOMEM

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDULIO GOMES MIGUEL

PERNANDA MARIA MARINS OCAMPOS

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 94/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028395

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-04

Earliest priority date

2016-12-02

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 95/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017012592

BR102017012592

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-31

Earliest priority date

2017-06-13

Title

(BR102017012592)

Hidroxissais duplos lamelares como catalisadores sólidos para a transesterificação de triacilgliceróis

Abstract
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(BR102017012592)

esta invenção refere-se ao processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise em meio heterogêneo

empregando hidroxissais duplos lamelares cuja fórmula genérica seja ma+21-ymb+2y(oh)2-x(a-n)x/n.yh2o onde ma+2 ou

mb+2 (mg, ca, sr, mn, fe, co, ni, cu e zn), ?x? entre 0,05 e 0,5 em qualquer proporção), ?z? entre zero e 2 e a-n = br-, cl-,

no3-, co3-2, so4-2, hpo4-2, h2po4- e isopolianions e heteropolianions de metais de transição. os catalisadores são

sintetizados por hidrólise entre o sal e o óxido ou por reações de troca iônica e serão utilizados assim que preparados e/ou

após tratamento térmico entre 25 e 250 °c. os catalisadores serão adicionados em reatores pressurizados ou não

contendo o óleo e/ou gordura e o álcool (metanol ou etanol), em proporção entre 1 e 20% em massa e em proporções

variáveis de óleo/gordura e álcool. as condições operacionais deverão ser otimizadas. os catalisadores poderão ser

reciclados e reutilizados de modo quantitativo e eficiente por processos químicos e térmicos. com a utilização dos

catalisadores propostos, o processo de separação ocorre por uma simples filtragem, permitindo assim a sua reciclagem e

sua utilização em reatores de fluxo contínuo.

Inventors

CARLOS ITSUO YAMAMOTO

FERNANDO WYPYCH

KAMILA COLOMBO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 96/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017012443

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-27

Earliest priority date

2017-06-12

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 97/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016029485

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-27

Earliest priority date

2016-12-15

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 98/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019935

BR102016019935

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2017-06-27

2018-03-13

Earliest priority date

2016-08-29

Title

(BR102016019935)

Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por interesterificação de triacilgliceróis, empregando hidróxidos duplos

lamelares.

Abstract

(BR102016019935)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por interesterificação de triacilgliceróis, empregando hidróxidos duplos

lamelares. a presente invenção propõe o uso de hidróxidos duplos lamelares como catalisadores sólidos em reações de

interesterificação de triacilgliceróis com ésteres alquílicos. como exemplo geral é descrita a reação entre triacilgliceróis e

acetato de metila para a produção de ésteres de ácidos graxos mediante o qual o glicerol é recuperado na forma de mono-

, di- e triacetina, ou seja, eliminando as etapas posteriores de purificação da glicerina como ocorre no processo tradicional

de síntese de monoésteres graxos. os hidróxidos duplos lamelares são representados genericamente através da fórmula:

[mx tv1 (oh)2]a í. h2o na qual: m2} representa um cátion bivalente (zn2+, ca2+, mg2+, mn2+, fe2+, co2+, ni2+, cu2+,

sn+2); m3+representa um cátion trivalente (la3+, a13+, cr3+, mn3+, fe3t, coa+ ni3+, ga3+) e am- representa o ânion

intercalado com carga m-(haletos, oxiãnions, oxo e polioxometalatos, ânions complexos e ânions orgânicos).

Inventors

ALIGIA ARRUBIA USEDA

CLAUDINEY SOARES CORDEIRO

FERNANDO WYPYCH

LUIZ PEREIRA RAMOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 99/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018516

BR102016018516

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2018-02-27

Earliest priority date

2016-08-12

Title

(BR102016018516)

Preparação e uso de extratos de crescentia cujete l. (bignoniaceae) com potencial inseticida de pragas agrícolas e

urbanas

Abstract

(BR102016018516)

preparação e uso de extratos de crescenfia cujete l. (bignoniaceae) com potencial inseticida de pragas agrícolas e urbanas

a presente invenção descreve a preparação e o uso de extratos da espécie vegetal crescentia cujete l. (bignoniaceae) com

potencial inseticida de pragas agrícolas e urbanas. na área agrícola, a infestação das lavouras por insetos praga causa
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diversos prejuízos. a couve-manteiga (brassica oleracea var. acephala) é uma das principais hortaliças cultivadas no

mundo e uma importante fonte de renda para agricultores no brasil. as plantas são acometidas por diversas pragas, entre

elas o pulgão-da-couve brevicoryne brassicae (hemiptera: aphididae). no brasil o controle desta praga é feito com

pulverizações de inseticidas químicos de amplo espectro de ação. entretanto, o emprego de inseticidas naturais

preparados com extratos ou substâncias extraídas de plantas é uma opção segura, que não traz danos ao meio ambiente

e à saúde humana. o extrato etanólico bruto de c. cujete foi altamente ativo contra o pulgão-da-couve, apresentando

95,4% de mortalidade dos insetos nas primeiras 24 h, e 99,1% e 100% após 48 e 72 h, respectivamente. o inseticida

orgânico (azamax®) apresentou mortalidade de 40,1%, 61,5 e 85,6% após 24, 48 e 72 h, respectivamente. os resultados

demonstraram que o extrato bruto de c. cujete apresenta potencial como inseticida e/ou larvicida contra o pulgão-da-couve

e outros insetos.

Inventors

ALEX SANDRO POLTRONIERI

IDA CHAPAVAL PIMENTEL

LEOPOLDO CLEMENTE BARATTO

MARIANA VIEIRA PORSANI

THAMIRIS SOUZA DE ALENCAR SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 100/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016011759

BR102016011759

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-12-12

Earliest priority date

2016-05-24

Title

(BR102016011759)

Obtenção de antígeno para diagnóstico de mormo por soroaglutinação em placa

Abstract

(BR102016011759)

obtenção de antígeno para diagnóstico de mormo por soroaglutinação em placa a presente invenção compreende uma

metodologia para obtenção de antígeno para ser utilizado no diagnóstico de mormo, pelo método de soroaglutinação em

placa. o método de obtenção de antígeno para soroaglutinação em placa já é conhecido e aplicado no diagnóstico de

outras doenças, como a brucelose, mas teve de ser modificado, incrementado, remodelado e adaptado, desde o cultivo do

microorganismo, inativação e coleta da massa bacteriana, elaboração do antígeno e modo de realização do ensaio, para

que se obtivesse um antígeno capaz de realizar o diagnóstico de mormo por soroaglutinação em placas, dadas as

especificidades da bactéria burkholderia mallei, causadora do mormo, zoonose que afeta primariamente equídeos, e

utilizada como base para a obtenção do antígeno.

Inventors

CYBELLE DE SOUZA

JOSÉ FRANCISCO GHIGNATTI WARTH

PETERSON TRICHES DORNBUSCH

RUBENS CHAGURI DE OLIVEIRA
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 101/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031952

BR102015031952

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-31

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031952)
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ATIVIDADES BIOLÓGICAS E PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS EXTRATOS DE DIFERENTES PARTES

MORFOLÓGICAS DE Temnadenia stellaris (Lindl.) Miers, FAMÍLIA APOCYNACEAE.

Abstract

(BR102015031952)

atividades biológicas e processo de obtenção dos extratos de diferentes partes morfológicas de temnadenia stellaris (lindl.)

miers, família apocynaceae. a presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicinais, antimicrobiana,

toxicológicas, larvicida, e antioxidantes no campo humano, veterinário e ambiental da espécie temnadenia stellaris (lindl.)

miers, (apocynaceae), em preparações feitas com seus extratos e frações, subfrações e substâncias isoladas obtidos por

extração em sistema fechado em aparelho de soxhlet e por maceração dinâmica. a invenção está relacionada também às

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

aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as quais contendo preparações originárias desta espécie.

Inventors

CRISTIANE BEZERRA DA SILVA

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MAISLIAN DE OLIVEIRA

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDÚLIO GOMES MIGUEL

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 102/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031078

BR102015031078

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-09-26

Earliest priority date

2015-12-11

Title
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(BR102015031078)

Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de chapéu-de- couro (echinodorus

macrophyllum; echinodorus grandiflorus)

Abstract

(BR102015031078)

produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de chapéu-de-couro (echinodorus

macrophyllum; echinodorus grandiflorus) a presente invenção relata a preparação de uma cerveja elaborada com extrato

solúvel (chá) de chapéu-de-couro (echinodorus macrophyllum; echinodorus grandiflorus). aspectos como a cor e sabores

ervais provenientes das folhas do chapéude- couro produzem com sucesso uma bebida bem equilibrada que combina o

sabor do chapéu-de-couro com a cerveja, sem perder as principais características funcionais da erva.

Inventors

ADRIANO DE PINHO MONTEIRO

CARLOS RICARDO SOCCOL

JÚLIO CESAR DE CARVALHO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 103/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015030460

BR102015030460
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-03

Earliest priority date

2015-12-04

Title

(BR102015030460)

Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de ilex spp.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

CARVALHO JÚLIO CESAR DE

MONTEIRO ADRIANO DE PINHO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 104/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015027283

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-27

Earliest priority date

2015-10-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 105/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015026820

BR102015026820

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-12-12

Earliest priority date

2015-10-22

Title

(BR102015026820)

Processo de produção de doce em massa do fruto da pupunha

Abstract

(BR102015026820)

processo de produção de doce em massa do fruto da pupunha. a presente patente de invenção refere-se ao processo de

produção de doce em massa do fruto da pupunha (bactris gasipaes) contendo açúcar e polpa do fruto da pupunha como
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principais componentes. este processo engloba a lavagem, sanitização, obtenção da polpa, cocção, adição de açúcares e

especiarias, acondicionamento, exaustão e pasteurização. logo, o estabelecimento deste processo é importante tanto para

a indústria alimentícia quanto para os consumidores, pois o doce em massa é uma opção de conservação para o produtor,

possibilitando a comercialização do fruto da pupunha em período sazonal, oferecendo um novo produto durante o ano

todo.

Inventors

FERNANDA ASSUMPÇÃO FIORDA

HELAYNE APARECIDA MAIEVES

MARCELO BARBA BELLETTINI

ROSEMARY HOFFMANN RIBANI

SEBASTIÃO BELLETTINI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 106/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015021015

BR102015021015

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2018-04-03

Earliest priority date

2015-08-31

Title

(BR102015021015)

Processo para produção de lipídeos à partir de derivados do sorgo sacarino

Abstract

(BR102015021015)

processo para produção de lipídeos a partir de derivados do sorgo sacarino. a presente invenção trata de um processo

para produção lipídeos, destinados a aplicações diversas, tais como matéria prima para produção de biodiesel e/ou

bioquerosene de aviação, para uso direto em motores do tipo diesel ou na geração simples de energia e vapor. o processo

é realizado em cultura microbiana submersa de micro-organismos, utilizando como matéria prima derivados do sorgo

sacarina, tais como caldo, melaço ou açúcares, isoladamente ou em quaisquer proporções.

Inventors

CARLOS JOSÉ DALMAS NETO

CARLOS RICARDO SOCCOL

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 107/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015019188

BR102015019188

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-03

Earliest priority date

2015-08-11

Title

(BR102015019188)

Biorefinarias integradas aplicadas ao processamento de efluentes sanitário com vistas à obtenção de água potável

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

WOICIECHOWSKI ADENISE LORENCI

LETTI LUIZ ALBERTO JÚNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 108/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015019187

BR102015019187

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-31

Earliest priority date

2015-08-11

Title

(BR102015019187)

Desenvolvimento de fertilizante foliar orgânico

Abstract

(BR102015019187)

desenvolvimento de fertilizante foliar orgânico para o desenvolvimento de formulações de fertilizantes para aplicação foliar

ou fertirrigação, água de maceração do milho é hidrolisada para maior liberação de nutrientes (proteínas, carboidratos,

peptídeos, aminoácidos , vitaminas, ácidos orgânicos) e biocompostos. a água de maceração do milho tem seu ph

ajustado numa faixa de 4 a 8 e para a aplicação foliar, podendo conter adição de macro e microelementos, reguladores de

crescimento vegetal (hormônios), agentes tensoativos, conservantes, compostos bioestimulantes, vitaminas e

estabilizantes. o produto é destinado para aplicações foliares, age como promotor de crescimento e produtividade em

diferentes culturas de interesse agrícola, tais como milho, cana de açúcar, arroz, trigo, aveia, cevada, soja, feijão, alface,

rúcula, agrião, repolho, cenoura, gramíneas e pastagens, beterraba, brócolis, couve-flor, flores, entre outras.

Inventors

ANDRÉ LUÍS LOPES DA SILVA

CARLOS RICARDO SOCCOL

JEFFERSON DA LUZ COSTA

JOSÉ DARCY DOS SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 109/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018119

BR102015018119
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-10-17

Earliest priority date

2015-07-29

Title

(BR102015018119)

Processo de produção de biomassa rica em pufas para uso em nutrição animal e/ou peixes empregando resíduos

agroindustriais amiláceos

Abstract

(BR102015018119)

processo de produção de biomassa rica em pufas para uso em nutrição animal e/ou peixes empregando resíduos

agroindustriais amiláceos a presente invenção consiste na utilização de resíduos agroindustriais de alto teor amiláceo para

a produção de biomassa microbiana ou óleo rico em ácidos graxos poli-insaturados, para uso em alimentação animal e/ou

peixes. mais especificamente, descreve processos de fermentação (cultivo) onde microrganismos oleaginosos capazes de

acumular lipídios com alto teor de pufas são propagados, em condição adequada, sobre resíduos do processamento de

alimentos como cereais, raízes e tubérculos, provenientes de agroindústrias brasileiras, e que funcionam como meio de

cultura suplementado de nutrientes e suporte físico dos meios de cultura. a biomassa obtida nesses cultivos pode usada

diretamente como um componente de alto teor de pufas para rações animais e/ou peixes, ou ser processado para a

extração de óleos usado como ingrediente para a formulação de alimentos ou suplementos nutracêuticos para fins de

nutrição animal e/ou peixes.

Inventors

CARLOS RICARDO SOCCOL

JÚLIO CESAR DE CARVALHO

LUIS DANIEL GOYZUETA MAMANI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 110/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015017724

BR102015017724

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-11-21

Earliest priority date

2015-07-24

Title

(BR102015017724)

Peptídeos miméticos de leishmania spp., processo para sua obtenção e aplicações

Abstract

(BR102015017724)

peptideos mimeticos de leishmania spp., processo para sua obtencão e aplicacões a presente invenção trata da
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caracterização de peptídeos miméticos de leishmania spp. utilizados para induzir resposta imunogénica e para testes de

diagnóstico. a presente invenção compreende a identificação de mimotopos de antígenos de leishmania spp.. os

peptideos descritos na presente invenção apresentam utilidade em métodos, kits de diagnóstico e biosensores, bem como

a composições imunológicas que os contenham como princípio ativo, tais como vacinas.

Inventors

EDUARDO SCOPEL FERREIRA DA COSTA

JULIANA SEGER

SILVANA MARIA ALBAN

VANETE THOMAZ SOCCOL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 111/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015016536

BR102015016536

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-09-12

Earliest priority date

2015-07-09

Title

(BR102015016536)

Processo de extração e utilização do extrato hidroalcoólico de persea major

Inventors

SILVA ANTONIO WALDIR CUNHA DA

NAKASHIMA TOMOE

DECONTO IVAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 112/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011273

BR102015011273

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-08-22

Earliest priority date

2015-05-15

Title

(BR102015011273)

Bioprocesso para a produção de alfa- galactosidase utilizando vinhaça de soja como subproduto/resíduo industrial

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

IAREMA BÁRBARA GOMES

VANDENBERGHE LUCINA PORTO DE SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 113/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015010960

BR102015010960

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-08-15

Earliest priority date

2015-05-13

Title

(BR102015010960)

Dispositivo sensor de gás amônia (nh3) baseado em compósito formado por nanotubos de carbono e polianilina

Inventors

ROMAN LUCIMARA STOLZ

EISING MARCELO

SALVATIERRA RODRIGO VILLEGAS

ZARBIN ALDO JOSÉ GORGATTI

CAVA CARLOS EDUARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 114/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015007911

BR102015007911

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-07-25

Earliest priority date

2015-04-09

Title

(BR102015007911)

Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos originários da espécie vegetal mollinedia clavigera tul.,

monimiaceae

Abstract

(BR102015007911)

a presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar as propriedades medicinais,

nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, imunológicas, anti-inflamatórias, antioxidante e atóxicas no

campo humano, veterinário e ambiental da espécie mollinedia c/avigera tui. , monimiaceae. está relacionada ao processo

de obtenção e uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extratos, da seiva, da tintura, do óleo, do infuso, do

decocto, da massa e do pó em suas frações e sub-frações dos componentes e produtos deles derivados das partes

aéreas de mol/inedia c/avigera tui. , monimiaceae, obtidos por extração em sistema fechado em aparelho soxhlet. a

invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais

como soluções, suspensões, xaropes, injetáveis, pomadas, cremes, géis, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes,

comprimidos e ou drágeas, todas as quais contendo preparações originárias da espécie mollinedia c/avigera tui. ,

monimiaceae.

Inventors

ANA FLAVIA SCHVABE DUARTE
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BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI HIROTA

CRISTIANE BEZERRA DA SILVA

ELLIS MARINA SZABO

ISABEL CHRISTINA MIGNONI HOMEM

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDULIO GOMES MIGUEL

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 115/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015007909

BR102015007909

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-08-15

Earliest priority date

2015-04-09

Title

(BR102015007909)

Processo de preparo de pré-inóculo para desenvolvimento de morfologia tipo clump visando maximizar a produção de

ácido itacônico por aspergillus sp

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

RAMÍREZ ELIA NATALIA MEZA

CARVALHO JÚLIO CÉSAR DE

VANDENBERGHE LUCIANA PORTO DE SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 116/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017012166

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2017-06-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 117/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102017011957

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2017-06-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 118/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017011953

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2017-06-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 119/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011362

BR102015011362

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-13

2017-07-25

Earliest priority date

2015-05-18

Title

(BR102015011362)

Solução salina de hidrocoloides para melhoria da qualidade de produtos cárneos esterilizados

Abstract

(BR102015011362)

solução salina de hidrocoloides para melhoria da qualidade de produtos cárneos esterilizados consiste no uso de soluções

salinas de hidrocoloides em produtos córneos a serem esterilizados, por meio de autoclave ou pressão hidrostática, a fim

de promover melhorias no rendimento do processo e nos aspectos sensoriais. os hidrocoloides (colágeno, pectina,

proteína isolada de soja e carragena são utilizados individualmente ou combinados, na concentração de até 10%,

solubilizados em soluções com concentração salina de até 20% de nacl e então injetados em massas musculares de

origem animal. os produtos córneos injetados das soluções salinas de hidrocoloides são então esterilizados por autoclave

ou alta pressão hidrostática, seguido de embalagem a vácuo. o produto final apresenta redução da carga microbiana e

armazenamento isento de refrigeração, como esperado para produtos esterilizados, porém com melhor retenção de água,

menores perdas durante processo, redução das características exsudativas, maior rendimento, melhoria na textura e

maciez, resultando em produto de melhores características físico-química e qualidade sensorial.
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Inventors

CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA

PAULO ROBERTO DO RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

VINÍCIUS JOSÉ BOLOGNESI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 120/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011888

BR102015011888

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-13

2017-07-18

Earliest priority date

2015-05-22

Title

(BR102015011888)

Processo de obtenção e uso do extrato, frações das partes aéreas e raízes de psychotria fractistipula l. b. sm., klein &

delprete., rubiaceae com atividade antioxidante e antimicrobiana

Abstract

(BR102015011888)

processo de obtenção e uso do extrato, frações das partes aéreas e raízes de psychotria fractistipula l.b. sm., klein &

delprete., rubiaceae com atividade antioxidante e antimicrobiana a presente patente de investigação refere-se a um estudo

científico inédito por identificar as propriedades medicinais, nutracêuticas, farmacêuticas, cosméticas, antioxidantes e

microbiológicas no campo humano, veterinário e ambiental da espécie psychotria fractistipula l.b. sm., klein & delprete.,

família rubiaceae. está relacionada ao processo de obtenção e uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extrato, da

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

deles derivados das partes aéreas e raízes de psychotria fractistipula l.b. sm., klein & delprete., rubiaceae. a invenção está

relacionada também ás formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólida 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 de psychotria fractistipula l.b. sm., klein & delprete.

Inventors

ANGELA MARIA DE SOUZA

CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDULIO GOMES MIGUEL

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 121/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015030194
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Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-06-06

Earliest priority date

2015-12-02

Title

(BR102015030194)

Atividades antioxidante, aleloática, antimicrobiana, antineoplástica e anti - inflamatória de extratos e frações, processo de

obtenção e uso da espécie asemeia extraaxillaris ( chodat ) j. f. b. pastore & j. r. abbott ( polygalaceae )

Abstract

(BR102015030194)

atividades antioxidante, alelopática, antimicrobiana, antineoplásica e anti-inflamatória de extratos e frações, processo de

obtenção e uso da espécie asemeia extroaxillaris (chodat) i.f.b.pastore & j.r.abboti (polygalaceae) a presente invenção

consiste em um processo de obtenção, uso humano e ambiental das propriedades medicinais, antioxidantes,

toxicológicas, antimicrobianas, antifúngicas, imunológicas, alelopóticas e antiinflmatórias do extrato, do sumo, da tintura,

do infuso, do decocto, da massa e do pó e frações dos componentes e produtos deles derivados originários das raízes e

das folhas da espécie vegetal asemeia extraacillaris (chodat) j.f.b.pastore & j.r.abbott, família polygalaceae. a invenção

está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas liquidas, semi-sólidas e sólidas tais como

soluções, suspensões, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias da espécie vegetal asemeia extraacillaris (chodat) j.f.b.pastore & j.r.abbott, família polygalaceae.

Inventors

BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI HIROTA

CRISTIANE BEZERRA DA SILVA

CRISTINA PEITZ DE LIMA

EUCLÉSIO SIMIONATTO

JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI DIAS

JOSIMARA NOLSACO RONDON

KÁTIA FIALHO DO NASCIMENTO

LIGIA BURCI

LUCIANE DALARMI

MAISLIAN DE OLIVEIRA

MARIA DE FÁTIMA CEPA MATOS

MARILIS DALLARMI MIGUEL

MARIZE TEREZINHA LOPES PEREIRA PERES

MÔNICA CRISTINA TOFFOLI KADRI

OBDÚLIO GOMES MIGUEL

SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 122/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017009615

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-23

Earliest priority date
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2017-05-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 123/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017007528

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-04-25

Earliest priority date

2017-04-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 124/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028658

BR102016028658

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-06

Title

(BR102016028658)

Processo para a obtenã**ã**o de ribonucleotã**deos, parede celular, mananas e â¿-glucanas

Inventors

INGBERMAN MIGUEL DANIEL NOSEDA LEILA TERESINHA MARANHO MARIA EUGÃ**NIA DUARTE NOSEDA ALAN

GUILHERME GONÃ**ALVES MARCELO CALIDE BARGA JULIANA TEODORO JENIFER MOTA RODRIGUES CLAUDIA

CRISTINA FERREIRA SENA MAX

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

BIO4 SOLUÃ**Ã**ES BIOTECNOLÃ**GICAS ME

Family 125/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107472

Publication kind codes

A2

Publication dates

2016-12-13

Earliest priority date

2011-03-11

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 126/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016025687

BR102016025687

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-13

2018-05-29

Earliest priority date

2016-11-03

Title

(BR102016025687)

Anticorpo monoclonal para diagnóstico da paracoccidioidomicose e usos

Abstract

(BR102016025687)

a presente invenção refere-se à sequência aminoacídica de um fragmento variável de cadeia simples (scfv) como parte de

um anticorpo monoclonal anti-gp43. a gp43 e uma glicoproteína presente no fungo paracoccidioides brasiliensis. o

anticorpo monoclonal, constituído da molécula scfv, é capaz de identificar especificamente a gp43 do p. brasiliensis em

fluidos biológicos. essa molécula poderá ser particularmente usada no diagnóstico laboratorial e específico de pacientes

que sofrem da paracoccidioidomicose (pcm), a mais importante micose profunda existente na américa latina e no brasil,

causada pelos fungos dimórficos p. brasiliensis e p. lutzii. ademais, o anticorpo monoclonal ou sua molécula scfv podem

ser usados como reagentes na purificação da proteína gp43, e/ou para identificar ou mapear sequências antigênicas

imunodominantes na proteína específica do fungo.

Inventors

CARLOS DELFIN CHÁVEZ OLÓRTEGUI

JOÃO CARLOS MINOZZO

LARISSA MAGALHÃES ALVARENGA

LUÍS FELIPE MINOZZO FIGUEIREDO

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE IMUNOBIOLOGICOS CPPI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 98 2018/07/30



Family 127/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015020574

BR102015020574

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2017-05-02

Earliest priority date

2015-08-26

Title

(BR102015020574)

Aparato de alongamento para quadrúpedes

Abstract

(BR102015020574)

aparato de alongamento para quadrúpedes a presente patente de invenção diz respeito a dispositivo mecânico destinado

a realização de alongamento muscular passivo em animais de laboratório (ratos) ou domésticos de pequeno porte. este

aparato é constituído de partes ajustáveis que permitem a utilização de animais de diferentes tamanhos e pesos, além de

comportar o alongamento do músculo gastrocnemio ou, o isolamento do músculo sóleo, para promover o aumento do

comprimento músculo-tendíneo. compreende uma base em alumínio que permite a mobilidade para ajustar o corpo do

animal de acordo com seu tamanho, por meio de adequação das hastes (3) e suportes de fixação (2) do animal em

relação à base (1) e ao suporte cilíndrico. as placas (5) e (6) fazem a fixação mecânica das articulações do quadril e
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joelho, respectivamente, dessa forma, o músculo sóleo pode ser alongado isoladamente. além disso, a articulação talo-

crural também é mecanicamente fixada em posição neutra (900), sendo assim, o alongamento é gerado por meio da força

da mola (7) contra a guia, para haste de medição (12), o que faz com que o estabilizador (13) produza força no sentido

vertical, de cima para baixo. tal força é aferida por uma célula de carga (11) e registrada digitalmente em um mostrador

(16).

Inventors

ANNA RAQUEL SILVEIRA GOMES

EDUARD WOLFGANG GOOSSEN

TALITA GIANELLO GNOATO ZOTZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 128/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015026814

BR102015026814

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-13

2017-07-11

Earliest priority date

2015-10-22

Title

(BR102015026814)

Processo de previsão de ph em palmito

Abstract

(BR102015026814)

a presente patente de invenção refere-se ao processo de previsão de ph em palmito, caracterizado pela utilização de

fatores agro-meteorológicos como variáveis da equação, oferecendo uma nova ferramenta para padronização de acidez

de palmito em relação a segurança alimentar contra a produção da toxina botulínica pelo clostridium botulinum. a

combinação de ph e de dados agro-meteorológicos com ferramentas de análise multivariada para a determinação do teor

de acidez em palmito é uma abordagem interessante. na presente invenção, a análise de componentes principais (pca) é

capaz de discriminar amostras de palmito, em relação a área de cultivo, enquanto a regressão por mínimos quadrados

parciais (pls) possibilita o desenvolvimento de um modelo de previsão de ph com pequenos erros associados. os

procedimentos de análise de ph em palmito apresentam a necessidade de repetitividade, porém a modelagem matemática

possibilita a ausência de preparo da amostra, envolvendo várias vantagens, relacionadas principalmente com a redução

do tempo, custo, ausência de resíduos químicos, elaboração de softwares e potencial aplicação em sistemas on-line.

Inventors

FERNANDA ASSUMPÇÃO FIORDA

HELAYNE APARECIDA MAIEVES

MARCELO BARBA BELLETTINI

ROSEMARY HOFFMANN RIBANI

SEBASTIÃO BELLETTINI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 129/472 - 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

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 130/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016010228

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-23

Earliest priority date

2016-05-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

DYN TECHNOLOGIES CONSULTORIA INDUSTRIAL E APLICAÇÕES AVANÇADAS ME
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Family 131/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015026816

BR102015026816

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-13

2017-05-02

Earliest priority date

2015-10-22

Title

(BR102015026816)

Snack natural de coco desidratado ou assado e adicionado de tempero

Abstract

(BR102015026816)

snack natural de coco desidratado ou assado e adicionado de tempero. a presente invenção refere-se ao desenvolvimento

de snack natural de coco, com adição de temperos, caracterizado pela submissão aos processos de secagem e

assamento do coco, possibilitando a comercialização em período sazonal, oferecendo um novo produto durante o ano

todo.

Inventors

FERNANDA ASSUMPÇÃO FIORDA

JADE VARASCHIN LINK

MARCELO BARBA BELLETTINI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 132/472 - 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,

nutricionais, farmacêuticas, antiúlceras no campo humano, veterinário e ambiental da espécie baccharis glaziovii baker,
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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 133/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015028797

BR102015028797

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2017-09-05

Earliest priority date

2015-11-17

Title

(BR102015028797)

Método, e dispositivos, para medição de vazão em canais microfluídicos empregando indicadores de ph

Inventors

SAUL CYRO KETZER

RAHAL FÁBIO ADHEMAR DA SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 134/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015017359

BR102015017359

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2017-01-24

Earliest priority date

2015-07-21

Title
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(BR102015017359)

uso e obtenção de inulina e frutooligossacarídeos de camomila (chamomilla recutita) como prebiótico e modulador da

função imune

Abstract

(BR102015017359)

a presente invenção consta do processo de obtenção e uso de inulina e frutooligossacarídeos a partir dos capítulos florais

de camomila (chamomilia recutita) e seu uso como prébiotico e modulador da função imune, para emprego ou

comercialização total ou parcial com finalidades de aplicação nas áreas da química, farmacologia, dermatologia,

cosmetologia, medicinal, veterinária, terapêutica, nas formas hipocrática e galênica, natural.

Inventors

CORDEIRO LUCIMARA MACH CÔRTES

IACOMINI MARCELLO

CHAVES PEDRO FELIPE P

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 135/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015005953

BR102015005953

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2016-10-11

Earliest priority date

2015-03-18

Title

(BR102015005953)

Processo de produção de actinomicinas a partir de streptomyces longwoodensis

Abstract

(BR102015005953)

processo de produção de actinomicinas a partir de streptomyces longwoodensis são produzidas substâncias

anticancerígenas a partir do cultivo de streptomyces longwoodensis. do extrato de fermentação do microorganismo foram

isoladas e caracterizadas as acinomicinas x2, d e xof,. a actinomicina d é utilizada comercialmente para o tratamento de

alguns tipos de câncer. o processo de produção foi otimizado levando à obtenção de rendimentos de 1184, 1482, e 149

mg/l, respectivamente. a invenção mostra streptomyces longwoodensis como uma nova fonte de actinomicina d, de uso

comercial, e de outras actinomicinas bioativas de interesse

Inventors

ULLAH ASAD

OLIVEIRA BRÁS HELENO DE

PIMENTEL IDA CHAPAVAL

PORSANI MARIANA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 136/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

©Questel - FAMPAT Page 105 2018/07/30



BR102015029259

BR102015029259

WO2017088038

Publication kind codes

A1

A2

A1

Publication dates

2016-07-05

2017-05-30

2017-06-01

Earliest priority date

2015-11-23

Title

(BR102015029259)

Uso e obtenção de espuma seca e pó de quitosana e/ou nanoquitosana por processo de secagem pelo método de

camada de espuma

Abstract

(BR102015029259)

uso e obtenção de espuma seca e pó de quitosana e/ou nanoquitosana por processo de secagem pelo método de camada

de espuma. a invenção trata do uso e obtenção de espuma seca e pó de quifosana e/ou nanoquitosana por processo de

secagem pelo método de camada de espuma, que resulta na obtenção de quitosana e nanoquitosana em forma de

espuma seca e em pó. o material resultante pode ter aplicação em diversas áreas como biomédica, alimentos,

cosméticos, suplementos alimentares, química, processos mecânicos, entre outras. o processo compreende: 1 -

homogeneização da solução de quitosana ou nanoquitosana com emulsificante ou espumante; 2- aeração para obtenção

da espuma; 3 - secagem para obtenção da espuma seca; e, 4- trituração mecânica para obtenção do pó. a invenção é

pertencente a categoria dos processos e produtos que vem para apresentar uma alternativa, viável economicamente, para

a secagem da solução de quitosana e nanoquitosana e produção de dois produtos, o pó e a espuma seca, que podem

ainda teres seu uso definido como matéria-prima para a produção de derivados.

Inventors

GRACIELA INEZ BOLZON DE MUNIZ

HELTON JOSÉ ALVES

LUCIANA DE SOUZA NEVES ELLENDERSEN

MARIA LÚCIA MASSON

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 137/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016013293

Publication kind codes

A1

Publication dates

2016-06-21

Earliest priority date

2016-06-09

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 138/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0002471

Publication kind codes
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A1

Publication dates

2000-11-28

Earliest priority date

2000-06-14

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

BRÁS HELENO DE OLIVEIRA

Family 139/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014028264

BR102014028264

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-22

2016-07-19

Earliest priority date

2014-11-13

Title

(BR102014028264)

Microvesículas de núcleo gasoso compostas por fosfolipídeos e biopolímeros

Abstract

(BR102014028264)

resumo microvesículas de núcleo gasoso compostas por fosfolipídeos e biopolímeros a presente invenção refere-se ao

desenvolvimento de microvesículas contendo um núcleo composto por gases fluorados, como o decafluorobutano e

octafluoropropano, estabilizado por camadas de fosfolipídeos, l ,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (dspc), contendo

polissacarídeos e através de técnicas de revestimento, como emulsificação, deposição de camada-por-camada ou

adsorção in situ, uma subestrutura de origem natural ou sintética, a qual pode ser constituída de um ou mais

polissacarídeos, foi incorporada ao material, e o produto resultante apresenta potencial como agente de contraste para

imagens biomédicas (por exemplo, para ressonância magnética e ultrassonografia), assim como veículo de liberação

controlada de fármacos para terapias regenerativas de tecidos e órgãos de mamíferos, por exemplo, humanos.

Inventors

CAMAROZANO ANA CRISTINA

PIRICH CLEVERTON LUIZ

KAMINSKI GABRIEL ALBUQUERQUE TORRES

PICHETH GUILHERME FADEL

SANTOS LARISSA ANTONIACOMI DOS

SIERAKOWSKI MARIA RITA

FREITAS RILTON ALVES DE

PONTAROLO ROBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 140/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1105792

BRPI1105792

BRPI1105792

Publication kind codes

A1

A8

A8

Publication dates

2012-06-12

2018-02-27

2018-02-27

Earliest priority date

2011-11-01

Title

(BRPI1105792)

Processo de ensilagem

Abstract

(BRPI1105792)

processo de ensilagem refere-se a presente invenção, ao campo técnico de aditivos para conservação de forragens
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destinadas à alimentação animal, mais especificamente ao uso da natamicina como aditivo para ensilagem, que traz como

novidade a aplicação de um agente antimicótico seletivo aplicado durante a produção de silagens. a invenção possui a

função de inibir o desenvolvimento de leveduras, fungos e bolores durante as fases aeróbia e anaeróbia do processo

fermentativo, bem como após a abertura do silo e exposição da silagem ao ar.

Inventors

CHARLES ORTIZ NOVINSKI

PATRICK SCHMIDT

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 141/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014029204

BR102014029204

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-22

2016-05-31

Earliest priority date

2014-11-24

Title

(BR102014029204)

Despolimerizado enzimático de aloe como agente anti-inflamatório e processo para obtenção do mesmo

Abstract

(BR102014029204)

resumo despolimerizado enzimático de aloe como agente anti- inflamatório e processo para obtenção do mesmo a

presente invenção trata de um despolimerizado enzimático de aloe como agente anti-inflamatório e processo para

obtenção do mesmo. a invenção relata o uso de um polissacarídeo de baixa massa molar, obtido a partir de

despolimerização enzimática da fração polissacarídica de aloe barbadensis miller como agente anti-inflamatório, utilizado

de forma isolada ou em conjunto de outros ativos, em composições farmacêuticas ou dermocosméticas. especificamente

trata dos processos de produção deste polímero ativo e seu uso em métodos e composições para tratamento de doenças

inflamatórias, processos inflamatórios e sintomas decorrentes.

Inventors

KASSUYA CANDIDA APARECIDA LEITE

RODRIGUES JENIFER MOTA

CAMPESTRINI LUCIANO HENRIQUE

NOSEDA MARIA EUGÊNIA DUARTE

NOSEDA MIGUEL DANIEL

Latest standardized assignees - inventors removed

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GRANDE DOURADOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 142/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031594

BR102014031594

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-29

2016-06-21

Earliest priority date

2014-12-17

Title

(BR102014031594)

Produção de bebida fermentada tipo cerveja a base de malte e extrato solúvel de ilex paraguariensis

Abstract

(BR102014031594)

abstract not avaible

Inventors

MONTEIRO ADRIANO DE PINHO

SOCCOL CARLOS RICARDO

CARVALHO JÚLIO CESAR DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 143/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002417
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BR102015002417

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-08-09

Earliest priority date

2015-02-03

Title

(BR102015002417)

Amarração de elástico para suporte de caneta em cadernetas, cadernos, agendas e similares

Abstract

(BR102015002417)

dispositivo de elástico para suporte de caneta em cadernetas, cadernos, agendas e similares. disposição construtiva de

amarração feita com elástico e rebite ou similar em cadernetas, cadernos, agendas e similares a fim de servir como

suporte para caneta. a presente patente de modelo de utilidade refere-se a uma disposição construtiva de amarração

caracterizada pelo fato de proporcionar com um único elástico (2) transpassado em torno da caderneta (fig. 1 ), sendo

suas duas pontas inseridas em uma perfuração na capa do objeto e presas com um rebite ou similar ( 1), servindo um

mesmo elástico para o fechamento da caderneta (3) e o suporte para caneta (2a).

Inventors

FUSKUSHIMA NAOTAKE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 144/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002419

BR102015002419

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-08-09

Earliest priority date

2015-02-03

Title

(BR102015002419)

Forno-gaseificador para ligas metálicas

Abstract

(BR102015002419)

forno-gaseificador para ligas metálicas destina-se a fusão de metais visando a fabricação de lingotes ou peças fundidas,

utilizando combustíveis sólidos tais como madeira, carvão ou resíduos urbanos não recicláveis e a operação do forno-

gaseificador inicia-se no sistema de alimentação onde o combustível sólido utilizado é transferido para a parte inferior da

câmara de gaseificação. nesta parte inferior da câmara de gaseificação (2), previamente aquecida, ocorre o processo de

transformação dos sólidos em gases combustíveis através do contato dos sólidos com o ar insuflado através da entrada

de ar (5) nos furos inferiores da câmara de gaseificação (2), e neste processo ocorre a formação de uma mistura de gases

combustíveis e não combustíveis que, por estarem aquecidos, sobem para parte superior da câmara de gaseificação (2)

onde o ar insuflado, através de furos na parte superior da câmara, completa a reação química do combustível sólido

fornecido.

Inventors

CAMPOS MARCOS CARVALHO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 145/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002904

BR102015002904

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22
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2016-08-16

Earliest priority date

2015-02-10

Title

(BR102015002904)

Hidroxissais lamelares como veículos carreadores e de liberação controlada de fármacos

Abstract

(BR102015002904)

hidroxissais lamelares como veículos carreadores e de liberação controlada de fármacos. atualmente os sistemas

carreadores e de liberação controlada de drogas envolvem os lipossomas, as nanopartículas poliméricas, as

ciclodextrinas, os dendrímeros, gomas, alguns compostos lamelares, etc. a presente patente consiste na utilização dos

hidroxissais lamelares (hsl) como matrizes para liberação controlada de espécies aniônicas de fármacos. os hsl propostos

possuem as fórmulas genéricas: m2+(0h)2- x(an-)x/n.zh20, onde m2+ é um cátion metálico (mg, ni, zn, ca, co, cu ou mn) e

"x" encontra-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2 em qualquer proporção e a-n corresponde a

qualquer ânion de alguma droga de interesse ou [ma2+ l-ymb2+y(oh)2-x] (a- n)x/n ·zh20, onde ma2+ e mb2+ consistem de

cátions metálicos distintos com raios iônicos semelhantes e a-n.yh20, um ânion hidratado intercalado e os metais ma2+ l-

ymb2+y envolvendo cátions metálicos da lista: mg, ni, zn, ca, co, cu ou mn onde "x" encontra-se entre 0,3 e 1,0 em

qualquer proporção e "y" encontra-se entre zero e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2 em qualquer proporção e

a-n corresponde a qualquer ânion de alguma droga de interesse. os materiais serão utilizados na forma de comprimidos,

drágeas, cápsulas, tabletes, pastilhas, drágeas, etc, adaptado a cada tipo de uso.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 146/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002902

BR102015002902

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-08-16

Earliest priority date

2015-02-10

Title

(BR102015002902)

Loção capilar a base de extrato de esporos de ganoderma lucidum

Abstract

(BR102015002902)

loção capilar a base de extrato de esporos de ganoderma lucidum. a presente invenção propõe uma loção capilar que

possa ser utilizada tanto por homens quanto por mulheres, de uso tópico, com possibilidade de adaptação para uso oral,

tendo como principal composto os esporos do fungo ga nod ermo lucid um. são ainda adicionados à essa formulação:

extrato de biomassa de spirulina platensis e/ou s. maxima, extrato da planta serenoa repense do gênero passiflora, silício

e óleos essenciais como óleo de laranja, de bergamota e de limão. esses ativos complementam a formulação devido aos

seus apelos de ação antioxidante, fortalecedores e de prevenção de queda capilar e calmantes.

Inventors
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SOCCOL CARLOS RICARDO

ZOZ LILIANA ISABEL CHITOLINA

SOCCOL VANETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 147/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031064

BR102014031064

Publication kind codes

A1

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
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Family 148/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014020661

BR102014020661

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-30

2017-12-19

Earliest priority date

2014-08-22

Title

(BR102014020661)

Acelerômetro fluídico planar baseado em bolha

Abstract

(BR102014020661)

acelerômetro fluídjco planar baseado em bolha, que trota mais particularmente de um dispositivo composto por um

recipiente fechado preferencialmente cilíndrico, que contém um fluido com uma bolha ou um fluido e um elemento sólido

preferencialmente esférico com densidade menor que a do fluido, que ao ser girado em torno do seu eixo de simetria axial

com velocidade angular constante. este dispositivo pode ser empregado para medir acelerações no plano perpendicular

ao eixo de rotação e o uso de diferentes velocidades de rotação permite variar a faixa de acelerações medidas e a

sensibilidade do acelerômetro. a combinação de três acelerômetros, sendo cada um orientado em um dos eixos

cartesianos, permite determinar a aceleração tridimensional de forma redundante para cada um dos três eixos.

Inventors

CYRO KETZER SAUL

RUDOLF COPI ECKELBERG

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 149/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014020047

BR102014020047

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-09
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2016-05-03

Earliest priority date

2014-08-13

Title

(BR102014020047)

Extrato composto por polissacarídeo e proteína com atividade moduladora angiogênica e atividade anti-inflamatória e

produção à base de soro de leite com cultura de kefir

Abstract

(BR102014020047)

extrato composto por polissacarídeo e proteína com atividade moduladora angiogênica e atividade anti-inflamatória e

produção à base de soro de leite com cultura de kefir descreve produto o processo para produção, recuperação e

purificação de extrato composto por polissacarídeo e proteína obtido a partir de processo fermentativo utilizando cultura

microbiana de kefir em soro de leite enriquecido com nutrientes, e o extrato composto por polissacarídeo e proteína

purificado e na forma de pó apresenta atividade moduladora da angiogênese como pró-angiogênico bem como anti-

inflamatória podendo ser utilizado em diferentes tratamentos e ainda pode ser incorporado em bases farmacêuticas como

cremes, géis e pomadas de uso tópico, produtos cosméticos como cremes e em produtos alimentícios.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

BOLLER CHRISTIAN

PRADO MARIA ROSA MACHADO

ZIBETTI ROSIABE GUETTER MELLO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 150/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014019633

BR102014019633

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-09

2016-04-26

Earliest priority date

2014-08-08

Title

(BR102014019633)

Método de obtenção de uma solução nutritiva preparada à base de meio líquido fermentado por micélio de cogumelo

Abstract

(BR102014019633)

método de obtenção de uma solução nutritiva preparada à base de meio líquido fermentado por micélio de cogumelo

refere-se a uma solução nutritiva hidropônica para vegetais, desenvolvida à base de meio líquido fermentado por micélio

de cogumelo, visando propagar espécies vegetais no cultivo hidropônico e produção de microrganismos em plantas, e o

micro-organismo, obtido por isolamento de cultura de cogumelo nativo ou através de bancos de cepas, compreende uma

sequencia de processos, alguns conhecidos outros não, para produção de solução nutritiva preparados a base de meio

liquido utilizando micélio de cogumelo na etapa de fermentação.

Inventors

MEDEIROS ADRIANE BIANCHI PEDRONI
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SOCCOL CARLOS RICARDO

FIORDA FERNANDA ASSUMPÇÃO

VÍTOLA FRANCISCO MENINO DESTÉFANIS

SANTOS JOSÉ DARCY DOS

BELLETTINI MARCELO BARBA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 151/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013026396

BR102013026396

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-07-29

2018-03-13

Earliest priority date

2013-10-14

Title

(BR102013026396)

Dispositivo laparoscópio para aplicação e corte de lacres para hemostasia (ou controle de sangramento)

Abstract

(BR102013026396)

dispositivo laparoscópico para aplicação e corte de lacres para hemostasia (ou controle de sangram ento) um dispositivo

laparoscópico utilizado para aplicar e cortar lacres para hemostasia de vasos de grande e médio calibre em procedimentos

cirúrgicos. dois tubos cilíndricos e uma barra maciça cilíndrica de liga metálica, independentes. um tubo externo e outro

tubo interno, com aberturas em suas extremidades para a passagem dos lacres e barra cilíndrica internamente. após a

passagem e posicionamento do lacre no vaso ou árgão-alvo, o lacre pode ser fechado externamente pelo cirurgião através

da tração na barra interna preso em sua ponta. após o término da aplicação, os dois tubos, que possuem extremidades

distais cortantes, são rotacionados pelo cirurgião, promovendo o corte do excedente do lacre, que é removido através dos

tubos por tração da barra interna, para o meio externo.

Inventors

PETERSON TRICHES DORNBUSCH

ROGÉRIO LUIZARI GUEDES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 152/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014011070

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-05-27

Earliest priority date

2014-05-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 153/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008954

Publication kind codes

A1

©Questel - FAMPAT Page 125 2018/07/30



Publication dates

2014-05-20

Earliest priority date

2014-04-14

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 154/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013022079

BR102013022079

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-22

2018-06-12

Earliest priority date

2013-08-29

Title

(BR102013022079)

Processo de glicã**lise na reciclagem quã**mica de pet, envolvendo a modificaã**ã**o quã**mica de glicerol, para a

produã**ã**o de poliã**steres

Abstract

(BR102013022079)

processo de glicólise na reciclagem química de pet, envolvendo a modificação química de glicerol, para a produção de

poliésteres a presente invenção relata o processo de síntese de poliésteres de variadas características estruturais, através

da reciclagem química de poli(tereftalato de etileno) - pet - pós-consumo oriundo de garrafas de refrigerante e outras

embalagens de bebidas, por glicólise, utilizando o 1-fenoxi-2,3-propanodiol e outros derivados fenólicos de glicerol. a

técnica desenvolvida favoreceu a síntese de poliésteres termicamente estáveis, estruturalmente diferentes e dependentes

da temperatura de reação. esses poliésteres podem ser utilizados como precursores para a síntese de outros polímeros,

de catalisadores heterogêneos ácidos e para a confecção de membranas poliméricas de troca iônica, sendo essas

utilizadas em células a combustível.

Inventors

AGNE ROANI DE CARVALHO

ANGELO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

FERNANDO AUGUSTO FERRAZ

MARIA APARECIDA FERREIRA CÉSAR-OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 155/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014004754

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-04-15

Earliest priority date
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2014-02-27

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 156/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013029540

BR102013029540

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-18

2016-11-01

Earliest priority date

2013-11-18

Title

(BR102013029540)

Cultura iniciadora de leveduras para o processamento de café

Abstract

(BR102013029540)

cultura iniciadora de leveduras para o processamento de café a presente invenção fornece uma metodologia para seleção

de leveduras que possuam características apropriadas para conduzirem a etapa de fermentação de café. esta

metodologia é baseada na seleção de estirpes de leveduras que sejam tolerantes às condições de estresse imposta pelo

ambiente de processamento de café, bem como produtoras de compostos aromáticos e de enzimas pectinolíticas. a

presente invenção também propõe a utilização de uma nova estirpe de pichia fermentans yc5.2 (em cultura pura ou mista

com saccharomyces sp. yc5.2) durante os processamentos via úmida e via seca de café, com finalidade de garantir uma

fermentação controlada, produzir compostos aromáticos e evitar o desenvolvimento de maus odores.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

PEREIRA GILBERTO VINÍCIUS MELO

SOCCOL VANETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 157/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030588

BR102013030588

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2016-08-23

Earliest priority date

2013-11-28

Title

(BR102013030588)
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Composição pesticida, repelente, fungicida e vermífuga e uso da mesma

Abstract

(BR102013030588)

composição pesticida, repelente, fungicida e vermífuga e uso da mesma. a presente invenção descreve uma mistura de

(e) - cinamato de metila e linalol, caracterizada por conter o linalol como majoritário na mistura epor ação pesticida mais

pronunciada quando o (r)- linalol é utilizado na composição. a presente invenção descreve ainda os usos na preparação

de repelentes e pesticidas de invertebrados considerados praga como insetos, ácaros e outros aracnídeos, bem como na

preparação de um fungicida para uso humano, veterinário, agrícola e florestal, e para preparação de um vermífugo.

Inventors

RAMIRES EDUARDO NOVAES

MARQUES FRANCISCO DE ASSIS

SILVA MÁRIO ANTONIO NAVRRO DA

ANNIES VINÍCIUS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 158/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013027393

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-01-28

Earliest priority date

2013-10-24

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 159/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013000845

BR102013000845

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-06-25

2017-12-05

Earliest priority date

2013-01-14

Title

(BR102013000845)

aparato para coleta de dados biométricos; sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos; método de

identificação biométrica; e kit para coleta de dados biométricos

Abstract

(BR102013000845)

aparato para coleta de dados biométricos; sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos; método de

identificação biométrica; e kit para coleta de dados biométricos. a presente invenção refere-se a aparato e sistema para

coleta de dados biométricos de indivíduos, desde recém-nascidos até adultos, incluindo prematuros, em diferentes

cenários, o referido aparato tendo base na análise de padrões em sequências de imagens digitais, capturadas em alta

resolução, das regiões de interesse, localizadas em diferentes partes do corpo do indivíduo, incluindo nas pontas dos

dedos, palmas das mãos ou plantas dos pés, entre outra. adicionalmente, a presente invenção descreve método de

identificação biométrica compreendendo as etapas de preparo da região de interesse; obtenção das imagens de alta

resolução de regiões de interesse; avaliação e alerta automáticos e em tempo real da qualidade de imagem; transmissão

dos dados em rede integrada cliente-servidor, bem como á um kit para coleta de dados biométricos. a presente invenção

se situa no campo da papiloscopia e ciências relacionadas. ,

Inventors

LUCIANO SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 160/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013009334

BR102013009334

©Questel - FAMPAT Page 130 2018/07/30



Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-06-18

2018-04-03

Earliest priority date

2013-04-17

Title

(BR102013009334)

Melhorador de desempenho zootécnico natural e seus usos veterinários no controle de salmonella spp.

Abstract

(BR102013009334)

melhorador de desempenho zootécnico natural e seus usos veterinários no controle de salmonella spp. em aves e sua

aplicação veterinária. desta forma, de acordo com o disposto em nossa legislação, no caso, a lei 9.279/96, a invenção

trata de uma composição, cuja formulação utiliza extratos naturais obtidos de plantas das seguintes famílias: myrtaceae e

solanaceae, a partir de uma combinação e doseamentos estudados de diferentes extratos, que atuando de forma

conjunta, apresentam a capacidade de melhorar o desempenho zootécnico das aves e, em especial, promever o controle

de salmonella spp.

Inventors

ANA CAROLINA WINKLER HEEMANN

ELIZABETH SANTIN

FERNANDO VOESE

RODRIGO HEEMANN

Latest standardized assignees - inventors removed

HEIDE INDUSTRY E COMERCIO

QUINTA DAS CEREJEIRAS FRUTAS ESPECIAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 161/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032290

Publication kind codes

A1

Publication dates

2013-03-12

Earliest priority date

2012-12-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 162/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0925247

Publication kind codes

A1

Publication dates

2012-10-23

Earliest priority date
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2009-06-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 163/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012011942

BR102012011942

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-09

2018-02-14

Earliest priority date

2012-05-18

Title

(BR102012011942)

Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons

Abstract

(BR102012011942)

gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons a presente invenção relata a capacidade espessante e geleificante de polissacarídeos produzidos pela

macroalga verde marinha gayralia brasiliensis. em meio aquoso estes polissacarídeos possuem o propriedade de

espessar e geleificar o sistema. em meio salino contendo íons boratos, sódio e/ou cálcio estes polissacarídeos também

possuem a propriedade de espessar e geleificar o sistema, além de serem termoestáveis. os polissacarídeos produzidos

pela macroalga verde marinho gayralia brasiliensis, com capacidade espessante e geleificante são extraídos da alga em

temperaturas entre (1-1oo°c), são sulfatados (l-60%) e contêm ácidos urônicos (o-30%). são constituídos por ramnose (l-

95%), glucose (o-40%), xilose (o-40%), manose (o-30%) e galactose (o-30%).

Inventors

FRANCIANE MARIA PELLIZZARI

JOANA LEA MEIRA SILVEIRA

MARIA EUGÊNIA DUARTE NOSEDA

MIGUEL DANIEL NOSEDA

PAULINE LAÍS NASATTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 164/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106311

BRPI1106311

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-17

2017-01-31

Earliest priority date

2011-05-03

Title

(BR201106311)

uso de peptídeos miméticos de mycobacterium leprae para diagnóstico e vacinas

Abstract

(BR201106311)

uso de peptídeos miméticos de mycobacterium leprae para diagnóstico e vacinas. a presente invenção relata a
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identificação de mimotopos de antígenos de mycobacterium leprae. os mimotopos compreendem peptídeos que

apresentam utilidade em método e kit de diagnóstico. os métodos de diagnóstico são baseados na interação de tais

peptídeos com componentes de amostras biológicas e posterior detecção da resultante interação. o kit de diagnóstico

compreende o uso de peptídeos e reagentes de detecção da reação entre peptídeos e componentes da amostras

biológicas. a invenção também se refere a composições imunológicas que contenham peptídeos como princípio ativo.

Inventors

JULIANA FERREIRA DE MOURA

SILVANA MARIA ALBAN

VANETE THOMAZ SOCCOL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 165/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012006561

Publication kind codes

A1

Publication dates

2012-07-03

Earliest priority date

2012-03-23

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 166/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012006564

BR102012006564

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-03

2017-05-30

Earliest priority date

2012-03-23

Title

(BR102012006564)

Processo de produção de mananase de origem microbiana, utilizando subprodutos/ resíduos industriais

Abstract

(BR102012006564)

processo de produção de mananase de origem microbiana, utilizando subprodutos/resíduos industriais as mananases são

enzimas que clivam as cadeias de 10 mananas, presentes na fração hemicelulósica da parede celular vegetal, possuindo

aplicações em diversas indústrias: bebidas e alimentos, papel e celulose, têxtil, sabão e detergentes, ração animal, entre

outros. a presente invenção trata da utilização de cascas de soja para obtenção da enzima mananase através da

fermentação no 15 estado sólido (fes) e semi-sólido (fess), utilizando um microrganismo não geneticamente modificado.

para tanto, o pré-inóculo do microrganismo não geneticamente modificado aspergillus niger lpb-28, é obtido após cultivo

em 50 ml de ágar locust bean gum ( 144 horas/28 °c), e inoculado (1 x1 07 esporos/g de casca de soja seca) em

recipiente estéril 20 com cascas de soja acrescidas de solução nutritiva composta por uréia (0,7 g/l), sulfato de manganês

(lo g/l) e sacarose (20,0 g/l), utilizando 70% de umidade inicial para o processo de fes (96 horas/28 °c), e 15%de cascas

de soja na proporção m/v de solução nutritivapara processo de fess ( 144 horas/28 °c/sob agitação constante). os 25

melhores rendimentos de mananase são de aproximadamente 200 u g-1 para fes e 3600 u l-1 para fess, chegando a

cerca de 6200 u g-1 após processo de liofilização.

Inventors

CARLOS RICARDO SOCCOL

LUCIANA PORTO DE SOUZA VANDENBERGHE

MICHELE RIGGON SPIER

THAÍSA SCHEUER

VALESCA WEIGARTNER

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 167/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012006581

BR102012006581

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-03

2017-09-19

Earliest priority date

2012-03-23

Title

(BR102012006581)

Processo de obtenção dos componentes e produtos originários das frondes da espécie vegetal dicksonia sellowiana presl.

hook. dicksoniaceae

Abstract

(BR102012006581)

processo de obtenção dos componentes e produtos originários das frondes da espécie vegetal dicksonia sellowiano presi.

hook. dicksoniaceae a presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar as

propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, imunojógicas, anti- inflamatórias,

antioxidante e atóxicas no campo humano, veterinário e ambiental da espécie dicksonia sellowiana presi. hook., família

dicksoniaceae. 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 e sub-frações dos componentes e produtos

deles derivados das frondes de dicksonia sellowiana presi. hook., família dicksoniaceae. a invenção está relacionada

também às formas farmacêuticas e dosagens gajênicas liquidas, 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 dicksonia sellowiana presi. hook.

Inventors

MARILEDA ZUCHETTO

MARILIS DALLARMI MIGUEL

OBDÚLIO MIGUEL

VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA

VITOR ALBERTO KERBER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 168/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012004873

Publication kind codes

A1

Publication dates

2012-07-03

Earliest priority date

2012-03-05

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 169/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012003167

BR102012003167

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-11

2018-05-02

Earliest priority date

2012-02-13

Title

(BR102012003167)

madeira engenheirada: processo e produção moldada e compactada com o método de vibração dinâmica.

Abstract

(BR102012003167)

a eficiência dos sistemas construtivos correntes, decorre de processo para ampliação do uso madeira nso canteiros de

construção civil. o compósito madereira cimento ou madeira engenheirada, como é´conhecido no exterior, provém de

fontes renováveis ou provinientes de reaproveitamento dos resíduos gerados na própria indústria madeireira ou na

indústria da construção civil. o conhecimento e desenvolvimento meios tecnológicos bem dominados pelos intervenientes

no processo de construção e industrialização da madeira proporcionam a uma mistura íntima e proporcionada de

ingredientes naturais como o cimento portland e as partículas de madeira, diversas aplicações em ambientes internos e

externos. na madeira, diversas aplicações em ambientes internos e externos. na forma de elementos sólidos, o compósito

madeira cimento pode assumir as atribuições ora exercidas por tijolos, blocos e peças industrializadas que atuam como

elementos pré fabricados nos fechamentos de paredes e painéis, utilizados ecm confecção de divisórias, lajes e

isolamentos. objetivo complementar,a fixação do carbono nas construções, pela retirada desse elemento retirado da

atmosfera durante crescimento vegetativo. resolve questões relacionadas a enchimentos enquanto elemento leve, modela

a execução e detalhes estruturais especiais, permite acabamento de superficial redutor termo acústico.

Inventors

CARLOS FREDERICO ALICE PARCHEN

SETSUO IWAKIRI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 170/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012001909

BR102012001909

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2012-06-26

2012-12-11

Earliest priority date

2012-01-27
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 171/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1103761

BRPI1103761

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-07

2016-08-30

Earliest priority date

2011-08-03

Title

(BR201103761)

processo de produção, caracterização e recuperação de fitase de origem microbiológica

Abstract

(BR201103761)

1/1 resumo a presente invenção trata de um processo de produção, caracterização e recuperação de fitase de origem

microbiológica. os processos de produção por 5 fermentação sólida, semi-sólida e líquida para a síntese das fitases por

schizophyllum sp. utilizando produtos, subprodutos e resíduos da agroindústria bem como outras matérias-primas de

origens vegetais; ou de qualquer natureza contendo nutrientes, fontes de fósforo orgânico tais como fitatos; meios de

cultura naturais e/ou sintéticos também 10 abrangem a presente invenção. a presente invenção também contemplará a

aplicação da enzima produzida nas seguintes situações: ração animal; processamento de produtos para alimentação

humana; degradação de fontes orgânicas de fósforo; reduzir os níveis de fitato de fontes diversas; geração de fósforo

inorgânico. a invenção refere-se ao 15 desenvolvimento de um bioprocesso por fermentação no estado sólido (fes) e

fermentação líquida (fsm) para produção e extração de fitases por linhagens de schizophyllum sp. o processo de produção

por fes é uma alternativa para a obtenção biotecnológica da enzima fitase com elevados rendimentos em comparação aos

produtos comerciais 20 disponíveis.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

SALMON DENISE NAOMI XAVIER

VANDENBERGHE LUCIANA PORTO DE SOUZA

SPIER MICHELE RIGON

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 172/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704322

BRPI0704322

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2011-07-26

2013-05-21

Earliest priority date

2007-11-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 173/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0704342

BRPI0704342

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2011-07-26

2014-10-21

Earliest priority date

2007-11-08

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 174/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1100459

BRPI1100459

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2002-09-10

2011-12-06

Earliest priority date

2011-02-18

Title

(BR201100459)

Conjugado de anticorpo solúvel e utilização do mesmo

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102014022088

BR102014022088

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2016-04-19

Earliest priority date

2014-09-05

Title

(BR102014022088)

Sistema de captação de água

Abstract

(BR102014022088)

sistema de captação de água. a presente invenção refere-se a um sistema de captação de água, particularmente um

sistema de captação de água de chuva, que coleta água que escoa sobre um telhado ou em uma calha e a armazena em

reservatórios. o sistema de captação de água (1) compreende: uma entrada de água (2) de onde derivam um primeiro

conduto (5) e um segundo conduto (7); pelo menos um primeiro reservatório (6) conectado ao primeiro conduto (5); e pelo

menos um segundo reservatório (8) conectado ao segundo conduto (7), sendo que o pelo menos um primeiro reservatório

(6) é disposto em uma altura superior em relação ao segundo reservatório (8).

Inventors

SANTOS AGUINALDO DOS

ENRICONI ALESSANDRA

NETO ANGELO RECK

ZACAR CLAUDIA REGINA HASEGAWA

SILVÉRIO DIEGO PAULINO

LUTTI GUILHERME

COSTA JAIRO DA JR

PEREIRA JOÃO VICTOR INÁCIO

HUTTL MARCOS DANIEL

MELLO ROBERTO HOMEM DE

GABRIEL SANDER BRUNO FILHO

SILVA SANDRO LUÍS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 176/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022087

BR102014022087

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2016-04-19

Earliest priority date

2014-09-05

Title

(BR102014022087)
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Telha vazada

Abstract

(BR102014022087)

telha vazada. a presente invenção refere-se a uma telha (1) que compreende pelo menos um rasgo (2), que permite a

passagem de água de chuva para o interior de um telhado (3), pelo menos uma porção saliente (4) alongada e pelo

menos uma porção de encaixe (5) configurada para cooperar com pelo menos uma porção saliente (4) de uma telha (1)

adjacente. o rasgo (2) se estende continuamente por pelo menos parte da porção saliente (4) e por pelo menos parte da

porção de encaixe (5).

Inventors

SANTOS AGUINALDO DOS

ENRICONI ALESSANDRA

NETO ANGELO RECK

ZACAR CLAUDIA REGINA HASEGAWA

SILVÉRIO DIEGO PAULINO

LUTTI GUILHERME

COSTA JAIRO DA JR

PEREIRA JOÃO VICTOR INÁCIO

HUTTL MARCOS DANIEL

MELLO ROBERTO HOMEM DE

GABRIEL SANDER BRUNO FILHO

SILVA SANDRO LUÍS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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BR102014014951

BR102014014951

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2016-04-19

Earliest priority date

2014-06-18

Title

(BR102014014951)

Bioprocesso para a produção de aguardente natural de banana e produto derivado

Abstract

(BR102014014951)

bioprocesso para a produção de aguardente natural de banana e produto derivado descreve bioprocesso para a produção

de aguardente natural de banana com elevados rendimentos de aromas naturais, com o reaproveitamento de bananas

maduras, bananas de descarte com ou sem casca, e utilização de subprodutos do processo de produção de aguardente

para obtenção de uma bebida fermento destilada na produção de aguardente contendo exclusivamente aromas

provenientes da própria fruta e aqueles desenvolvidos durante a fermentação, e compreende a moagem(2) da banana(1)

com adição de água(11) ou vinhaça(14), obtendo o mosto(3), seguido pelo pré-tratamento térmico(4) do mosto(3),

resfriamento(5) natural do mosto(3), adição do inóculo(12) de levedura, seguido de fermentação(6) e tratamento

enzimático(51), filtração(7) com separação da torta de leveduras(13) e do filtrado(8); e o filtrado(8) passar por

destilação(9) com coleta e separação de aguardente e de vinhaça(14).

Inventors

MEDEIROS ADRIANE BIANCHI PEDRONI

SOCCOL CARLOS RICARDO

MATOS MARA ELI DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 178/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031499

BR102014031499

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2016-07-12

Earliest priority date

2014-12-16

Title

(BR102014031499)

Sub-amostragem e conversão em frequência analógica no tempo discreto dispensando misturadores e osciladores com

frequência variável

Abstract

(BR102014031499)

resumo sub-amostragem e conversão em frequência analógica no tempo discreto dispensando misturadores e osciladores

com frequência variável esse documento visa apresentar uma nova técnica de conversão em frequência e amostragem

para receptores de rádio- frequência (rf). essa estratégia está inserida no contexto de rádio definido por software (sdr -

software defined radio). a técnica apresentada tem as seguintes vantagens: aplicar as operações de conversão em

frequência e amostragem em uma única etapa; reduzir drasticamente a frequência do oscilador local através da sub-

amostragem; e dispensar o uso de complexos circuitos de síntese de frequência, necessitando somente de gerar uma

única frequência no oscilador local, aquela do conversor analógico digital (cad). a ideia principal é aliar a sub-amostragem

com a conversão em frequência, fazendo variar a frequência do sinal de conversão em frequência aplicando uma

modulação em amplitude do sinal amostrador. a técnica permite deslocar diferentes canais de sinais rf para a banda base

sem alterar a frequência de amostragem, que permanece fixa e muito inferior a frequência da portadora do sinal em rf.

Inventors

LOLIS LUIS HENRIQUE ASSUMPÇÃO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 179/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031593

BR102014031593

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2016-09-27

Earliest priority date

2014-12-17

Title

(BR102014031593)

Método de preparação por eletroquimica em meio aquoso como camada ativa de dispositivos fotovoltaicos orgânicos

contendo filmes de derivados de tiofeno

Abstract

(BR102014031593)

método de preparação por eletroquimica em meio aquoso como camada ativa de dispositivos fotovoltaicos orgânicos

contendo filmes de derivados de tiofeno descreve um método de preparação de polímeros derivados de tiofeno por

eletroquímica em meio aquoso para obter filmes homogêneos com espessuras da ordem de 20 a 50 nm, com a vantagem

da eliminação da necessidade do uso de solventes orgânicos, e consequente redução dos resíduos orgânicos prejudiciais

ao meio ambiente; e estes filmes são aplicados em dispositivos fotovoltaicos orgânicos em geometria de bicamada tendo

cso como aceitador de elétrons, resultando em eficiência de conversão de energia de 0.3 %, e utilizados como camada

intermediária em dispositivos de heterojunção de volume, influenciando positivamente a tensão de circuito aberto e

aumentando cerca de 1.6 vezes a corrente de curto circuito do dispositivo.
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Inventors

MACEDO ANDREIA G

MICARONI LILIANA

ROMAN LUCIMARA STOLZ

MELLO REGINA M Q

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102014031500
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BR102014031500

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

2016-09-20

Earliest priority date

2014-12-16

Title

(BR102014031500)

Disposição construtiva em secadora de residuos organicos domésticos

Abstract

(BR102014031500)

disposição construtiva em secadora de residuos organicos domésticos que seca os resíduos orgânicos com a função de

reaproveitar como adubo ou base para fabricação de ração, compreende dispositivo de trituração conjugado com

dispositivo de secagem formado por primeiro compartimento de trituração que possui facas de trituração com sistema de

giro reverso e tampa (1) que possui botão(2) liga-desliga, possui sensor de movimento e possui suporte para uma tela

oleo; e sob o primeiro compartimento de trituração, há um compartimento(12) que contém no seu interior uma rosca

cônica em espiral, possui a entrada(9) e saída(1 o) de ar do insuflador na sua face posterior com carvão ativo e

revestimento isolante térmico; e possui na parte inferior do compartimento (12), uma gaveta(?) que contém dois

compartimentos e a gaveta(?) permanece travada durante o processo de secagem, monitorada por termostato; e possui

um sistema de travamento/destravamento que une a parte superior da secadora a parte inferior através de alça(3) de

transporte.

Inventors

ALBACH DULCE DE MEIRA

LIMA JULIANO FOGAÇA SANTOS

RIBAS RAIANE LAURA DE ARAUJO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 181/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031505

BR102014031505

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-29

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

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 182/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031501

BR102014031501

Publication kind codes

A1

A2

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

©Questel - FAMPAT Page 154 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102014031505&ekey=1711&xpn=BR102014031505&kind=A1


(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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BR102014030882

Publication kind codes

A1

Publication dates

2015-12-29

Earliest priority date

2014-12-10

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

BIO4 SOLUÇÕES BIOTECNOLÓGICAS ME

Family 184/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014028090

BR102014028090

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-15

2017-03-28

Earliest priority date

2014-11-10

Title

(BR102014028090)

suporte para esfera de 6 mm para utilização em ensaios de desgaste e na análise em microscopia óptica e microscopia

eletrônica de varredura

Abstract

(BR102014028090)

"suporte para esfera de 6 mm para utilização em ensaios de desgaste e na análise em microscopia óptica e microscopia

eletrônica de varredura" o presente pedido de patente de invenção tem como objetivo um conjunto de suporte construído

em aço inoxidável aisi 304, ou outro material que suporte os esforços do conjunto, para ser adaptado a um tribômetro

linear recíproco, suportando uma esfera de 6 mm utilizada nos ensaios de desgaste do tipo linear recíproco ou esfera-

sobre-disco. o conjunto completo do suporte, quando acoplado ao tribômetro para o ensaio tribológico, posiciona a esfera

perpendicularmente à superfície de ensaio de desgaste mantendo-a nesta posição até a conclusão do ensaio. para a

utilização no tribômetro o conjunto do suporte tem o seu alojamento removido, a esfera de 6 mm é inserida no seu suporte

e o alojamento é rosqueado no suporte fixando a esfera no conjunto. o conjunto completo do suporte é então fixado ao

tribômetro para a realização do ensaio de desgaste. ao término do ensaio no tribômetro o conjunto completo do suporte é

retirado do tribômetro e a sua haste desacoplada para que a esfera fixa no seu suporte pelo alojamento, possa ser

transferida para os equipamentos de microscopia óptica e eletrônica de varredura.

Inventors

CARLOS JOSÉ DE MESQUITA SIQUEIRA

JOSÉ ATHAYDE NOGUEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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BR102014026982

BR102014026982

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2018-01-02

Earliest priority date

2014-10-29

Title

(BR102014026982)

Módulo compartimentos de alimentos/bebidas (mcab)

Abstract

(BR102014026982)

módulo compartimentos de alimentos bebidas mcab a invenção se fundamenta no atendimento à necessidade de

ampliação re-adaptação aos princípios ergonômicos do módulo compartimento de alimento e bebidas, de modo a permitir

melhoramentos nos processos e facilitar a realização de tarefas neste espaço. as possibilidades de aplicação

compreendem diferentes meios de transporte, tais como ferroviário, hidroviário, rodoviário e metroviário, sendo a invenção

destinada principalmente à realização de atividades de higiene pessoal em meios de transporte aeroviário. considerando a

indústria aeronáutica, o espaço reduzido das áreas de galleys e a falta de adequação destes espaços aos seus usuários,

principalmente em aeronaves de corredor único, limitam a utilização do produto por parte dos comissários de bordo e

pessoas do serviço de manutenção e catering. o mcab contempla os requisitos de conforto, segurança e autonomia

através de seu desenho único pensado no usuário, ampla abertura dos gavetões para utensílios, disposição e desenho

dos elementos internos, posicionamento estratégico dos módulos de armazenamento e acionamento seguro e fácil dos

dispositivos, entre outras soluções empregadas.

Inventors

ADRIELY FRUTUOSO TEZOLIN

RAFAEL SCHMIDT

VIVIANE GASPAR EL MARGHANI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102014026979

BR102014026979

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2017-01-31

Earliest priority date

2014-10-29

Title

(BR102014026979)

aditivos antioxidantes derivados de ácidos graxos como melhoradores das propriedades oxidativas de óleos vegetais,

biocombustíveis, combustíveis e misturas
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Abstract

(BR102014026979)

aditivos antioxidantes derivados de ácidos graxos como melhoradores das propriedades oxidativas de óleos vegetais,

biocombustìveis, combustìveis e misturas". a presente invenção refere-se à síntese, assim como à aplicação, de aditivos

fenólicos para utilização como antioxidantes em combustíveis, biocombustíveis e misturas biodiesei-biodiesel, biodiesel-

diesel, dentre outras, em quaisquer proporções. os produtos inéditos na literatura são derivados de ácidos graxos

presentes em diferentes matérias primas de origem animal, vegetal e residual. a avaliação do desempenho como aditivos

pode ser realizada em rancimat através da determinação do período de indução (ip) de acordo com a norma en 14112.

Inventors

AGNE ROANI DE CARVALHO

ALINE SILVA MUNIZ

ANGELO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

FERNANADO AUGUSTO FERRAZ

LUIZ PEREIRA RAMOS

MARIA APARECIDA FERREIRA CÉSAR-OLIVEIRA

MAYARA MAGDA DA COSTA
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Family 187/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014026980

BR102014026980

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2017-02-14

Earliest priority date

2014-10-29

Title

(BR102014026980)

processo de polimerização em etapas via aduto de vilsmeier para a produção de poliarilenos

Abstract

(BR102014026980)

processo de polimerização em etapas via aduto de vilsmeier para a produção de poliarilenos a presente invenção relata o

processo de síntese de poliarilenos de variadas características estruturais, através da polimerização em etapas

envolvendo um aduto de vilsmeier, utilizando variados difenóis e variados diácidos aromáticos. a técnica desenvolvida

favoreceu a síntese de poliarilenos estruturalmente diferentes, de estrutura semicristalina, dependentes da temperatura de

reação. a elevada resistência térmica, independente do tempo de polimerização, sugere ampla possibilidade de aplicação

em processos que envolvam temperaturas de até 350°c. esses poliésteres podem ser utilizados como precursores para a

síntese de outros polímeros, de catalisadores heterogêneos ácidos, de resinas trocadoras de prótons e para a confecção

de membranas poliméricas de troca iônica, sendo essas utilizadas em células a combustível.

Inventors
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Publication numbers

BR102014026977

BR102014026977

Publication kind codes

A1
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Publication dates

2015-12-08

2017-03-01

Earliest priority date

2014-10-29

Title

(BR102014026977)

modificação química do poli(álcool vinílico) para a síntese de aditivos anticongelantes para biodiesel, biocombustíveis,

combustíveis e misturas

Abstract

(BR102014026977)

modificação química do poll(álcool vinílico) para a síntese de aditivos anticongelantes para biodiesel, biocombustíveis,

combustíveis e misturas a presente invenção, relata o processo de modificação química do poli(álcool vinílico) para

obtenção de ésteres poliméricos de variados tamanhos de cadeia, através da esterificação dos grupos hidroxila do

poli(álcool vinílico) com um ácido orgânico, para serem utilizados como aditivos anticongelantes de combustíveis e

biocombustíveis das mais variadas composições, se mostrando muito eficientes frente aos prejuízos e limitações impostos

pelos problemas de fluxo a frio.

Inventors
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 189/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014026972

BR102014026972

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2018-04-10

Earliest priority date

2014-10-29

©Questel - FAMPAT Page 159 2018/07/30



Title

(BR102014026972)

processo de obtenção de anticorpo monoclonal anti-adam33 e sua utilização em identificação molecular de câncer de

mama

Abstract

(BR102014026972)

processo de obtenção de anticorpo monoclonal anti-adam33 e sua utilização em identificação molecular de câncer de

mama a proteína adam33 está presente no tecido epïtelial mamário normal, já em tumores de mama do tipo lobular

invasores ocorre a diminuição de sua expressão. © diagnóstico de marcadores moleculares em câncer de mama é

realizado por imunohistoquímica, por isso, desenvolvemos esse anticorpo capaz de reconhecer em tecido parafinizado a

presença ou não da proteína adam33, auxiliando assim a identificação da presença de tumores mamários. desta forma a

presente invenção se trata do hibridoma secretor de anticorpos monoclonais, designado como gmgk06, que se liga

especificamente à proteína adam33 humana, bem como ao processo de preparação deste anticorpo monoclonal, através

da produção de um hibridoma de células mielomatosas e células esplênicas de animais imunizados com o a proteína

recombinante 27,7kda referente ao domínio rico em cisteínas da proteína adam33. esse anticorpo pode ser usado como

método de diagnóstico, kit de diagnóstico para diferenciação dos tipos de câncer de mama.

Inventors
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Earliest priority date

2014-11-26

Title

(BR102014029483)

Identificação da propriedade imunoestimulante do hidrocarboneto dotriacontane e suas aplicações

Abstract

(BR102014029483)

identificação da propriedade imunoestimulante do hidrocarboneto dotriacontane e suas aplicações a presenie invençõo

refere-se o idenlificoçõo dos propriedodes imunoeslimulonles de dolrioconlone, e esló relocionodo oo seu uso em formos

formocêuiicos líquidos, semissólidos e sólidos lois como soluções, suspensões, ompolos, xoropes, pomodos, cremes,

emulsões, oerossol, pós, cópsulos, lobleles, comprimidos, drógeos e produlos cosméticos, todos os quois coniendo

doirioconlone no suo formuloçõo, ulilizodos em doenços que envolvem o deficiêncio do sislemo imunológico.

Inventors

CANSIAN FERNANDA COLOMBI
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Mecanismo giratório de três próstatas artificiais para treinamento de palpação prostática canina

Abstract

(BR102014029482)

mecanismo giratório de três próstatas artificiais para treinamento de palpação prostática canina é um simulador de

palpação prostática canina, inserido em um manequim(7) de cão, e compreende três estruturas que imitam a consistência,

tamanho e forma de uma próstata normai(1), de uma próstata que sugere hiperplasia prostática benigna(2) e de uma

próstata com irregularidades que poderiam ser encontradas em casos de abcesso, cisto prostático ou neoplasia

prostática(3), e as três próstatas( 1, 2 e 3) estão fixadas em hastes individuais(4) que convergem para uma única haste(5)

formando uma triangulação, e esta única haste(5) que sustenta as hastes individuais(4), atravessa iongitudinalmente o

corpo o manequim(7) de cão de modo que uma das e×tremidades(6) ?ca na região torácica cranial e e acoplado a um

dispositivo que permite o movimento giratório manual da única haste(5), no qual há três marcas, cada uma indicando a

próstata correspondente, e a haste principal(5) é sustentada por dispositivo(9) preso na barriga do manequim(7) de cão, e

a outra extremidade da única haste(5), com as três próstatas, esta posicionada na região(8) onde se localiza a próstata do

manequim(7) de cão.

Inventors

CAPILÉ KARYNN VIEIRA
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(BR102014029812)

console para módulos de multi testes

Abstract

(BR102014029812)

console para módulos de multi testes console pora módulos de multi tesfes descreve uma pulseira com aparência similar a

pulseira de um relógio de pulso, que se fixa ao pulso e/ou anfebraço do usuário, cujo corpo(5) da pulseira contém saído de

som(ó) para os resultados em áudio, entrada padrão micro- usb(7) para transferência de dados e recarga da bateria, grava

os dados em um cortão micro sd "n" gb (8). e na parte superior do corpo(5) do aparelho, contém uma tela touch screem(9]

hd de 2,8 polegadas. possui sistema operacional open source ou privado, interface integrada para pc, software compafível

com windows® vista/seven/, pode se conectar a outros aparelhos por meio de aplicativos e seu disploy suporfa

nafivamenfe a resolução qvga (240 x 320 pixels) separado do núcleo de mulfi teste e na iateral do corpo(5) encontra-se

um nicho (10) contendo ou não uma tampa, com um disposifivo ejetor dentro deste, para encaixar e desencaixar com

facilidade o cartucho(11) que contém módulo de funções multi testes.

Inventors

RAMOS ANGYE CALEFF
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A1

A2

Publication dates

2016-03-29
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Earliest priority date
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Title

(BR201102738)

aplicação de compostos contendo tungstênio como catalisadores eficientes no processo de produção de biodiesel
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Abstract

(BR201102738)

aplicação de compostos contendo tungstênio como catalisadores eficientes no processo de produção de biodiesel.a

presente invenção relata o uso de compostos contendo tungstênio como catalisadores em processos catalíticos

heterogêneos com alta atividade catalítica, úteis na obtenção de ésteres alquílicos a partir da esterificação de ácidos

graxos ou transesterificação de óleos vegetais, preferencialmente utilizados na produção de biocombustíveis e m6is

preferencialmente ainda o biodiesel. os catalisadores contendo tungstênio podem ser imobilizados, a partir de várias

metodologias, em matrizes inertes e, devido a alta concentração de sítios ácidos, atuar com eficiência na produção dos

ésteres alquílicos. esta invenção compreende também a recuperação e reutilização dos catalisadores após tratamento

adequado visto serem os compostos estaveis após seu uso em catálise. os ésteres alquílicos são obtidos no processo

catalitico heterogêneo utilizando os compostos descritos nesta invenção com alta pureza e conversão acima de 90 %.

além disso, as etapas de tratamento do produto são simplificadas e relativamente brandas.

Inventors

BAIL ALESANDRO
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SANTOS VANNIA CRISTINA DOS
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Family 195/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106684

BRPI1106684

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2016-05-03

Earliest priority date

2011-10-26

Title

(BR201106684)

Processo de modificação e utilização de copolímeros vinílicos hidroxilados modificados com espécies que absorvem no uv

Abstract

(BR201106684)

processo de modificação e utilização de copolímeros vinílicos hidroxilados modificados com espécies que absorvem no uv.

a presente patente apresenta o processo de preparação de um polímero modificado do pv al, incluindo meros esterificados

com ácidos orgânicos da classe dos cinamatos, com propriedades de absorção no uv. os ésteres poliméricos resultantes

da invenção apresentam um grande número de aplicações, desde a produção de membranas poliméricas, utilizadas na

bioseparação de macromoléculas, aplicado à condutividade iônica, no campo dos aditivos antioxidantes, assim como em

fotoprotetores e filtros solares.

Inventors
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BRPI1102588

BRPI1102588

Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates

2016-03-29

2017-01-03

2018-02-27

2018-03-06

Earliest priority date

2011-05-18

Title

(BR201102588)

colostro bovino e/ou caprino como ingrediente funcional em produtos lácteos fermentados

Abstract

(BR201102588)

colostro bovino e/ou caprino como ingrediente funcional em produtos lácteos fermentados. colostro bovino e/ou caprino

processado foi submetido às etapas de desnatamento, tratamento térmico, coagulação, concentração(precipitação,

microfiltração, ultrafiltração e cromatografia) e desidratação (a vácuo, liofilização e atomização). o produto obtido pode ser

adicionado na formulação de alimentos lácteos fermentados, tais como, iogurtes, leites fermentados, queijos, cremes e

gelados comestíveis ou similares. além disso, está invenção representa uma fonte alternativa de compostos imunológicos

e antimicrobianos que poderiam ser direcionados a públicos-alvo específicos obtidos a partir do colostro de bovinos e

caprinos.

Inventors
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Pufe de garrafas pet

Abstract

(BR102014027138)

pufe de garrafas pet a invenção refere-se a um pufe com estrutura feita de garrafas pet reutilizáveis, do mesmo modelo e

altamente resistentes, visando a sua aplicação na indústria e geração de renda. mais particularmente, a presente invenção

refere-se a uma proposta de melhoria ambiental e social ao pufe comumente feito de madeira, utilizando garrafas pet do

mesmo modelo e capacidade, e organizadas em módulos. a sua estrutura também compreende telas de plástico

costuradas com fios de nylon para unir os módulos, papelão ondulado e chapa de madeira fixados com a tela de plástico

na base e na superfície do pufe para garantir a estabilidade das garrafas e resíduos de espuma da fabricação de

colchões, garantindo a maciez do pufe. o revestimento pode ser feito com retalhos de tecidos, courano ou outros

materiais.

Inventors
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CERES SAYURY GOZZER WAKANO
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Publication dates
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Earliest priority date
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Title

(BR102014025187)

Processo de obtenção dos componentes e produtos originários da espécie vegetal senecio westermanii dusén, asteraceae

Abstract

(BR102014025187)

processo de obtenção dos componentes e produtos originários da espécie vegetal senecio westermanii dusén, asteraceae

refere-se ao processo de obtenção e produto de uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extratos, da seiva, da

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

derivados, das partes aéreas e raízes de senecio westermanii dusén, asteraceae, obtidos por extração em sistema

fechado em aparelho soxhlet e está relacionada 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 espécie senecio westermanii

dusén, asteraceae.

Inventors
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DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

ZUCHETTO MARILEDA

MIGUEL MARILIS DALLARMI
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A1
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Publication dates

2013-05-28

2017-11-07

Earliest priority date

2013-05-02

Title

(BR102013010818)

Rammanas sulfatadas com agente anticoagulante

Abstract

(BR102013010818)

ramnanas sulfatadas como agente anticoagulante. a presente invenção diz respeito aos polissacarídeos sulfatados,

especialmente ramnanas sulfatadas obtidas de espécies de macroalgas verdes marinhas (gayralia brcislliensis e gayralia

oxysperma) com capacidade de atuar na cascata de coagulação1 tendo efeito anticoagulante. concentrações entre 0,1-
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100 pg/ml dos polissacarideos de ambas as espécies, demonstram atividade de inibição da coagulação para os testes

clássicos de tempo de tromboplastina parcial ativada (ttpa), tempo de trombina (u) e tempo de protrombina (tp). esses

polissacarideos foram extraídos nas temperaturas entre 1-1000c, são sulfcitados (1-60%) e contêm ácidos urônicos (0-

30%). são constituídos por ramnose (1-95%), glucose (0-40%) xilose (0-40%), manose (0-30%) e galactose (1 -30%).

Inventors
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(BR102014026963)

Biocurativo sensível a infecções composto por membranas bioativas revestidas com biopolímeros

Abstract

(BR102014026963)

biocurativo sensível a infecções composto por membranas bicativas revestidas com biopolímeros refere-se ao

desenvolvimento de biocurativos baseados em membranas revestidas com nanocamadas, tipo polímeros de origem

natural ou sintéticos, capazes de controlar a taxa de liberação de agentes terapêuticos de acordo com a natureza do

ferimento, tais como úlceras crônicas e queimaduras, cuja estrutura pode conter um ou mais fármacos incorporados,

através de processos de imersão ou conjugação, com o antiinflamatórios, fatores de crescimento ou antifúngicos e sobre a

camada superficial da membrana, são incorporadas diversas subestruturas de origem natural ou sintética, as quais podem

ser constituídas de um ou mais polissacarídeos, através de técnicas de revestimento de interfaces, como a deposição de

camada-por-camada ou polimerização in situ, que conferem ao material a capacidade de reconhecer sinais endógenos

referentes ao processo infeccioso como, por exemplo, lisozima, endoglucanase e lipase, e é c a paz d e responder com a

liberação de diferentes taxas do fármaco incorporado, e apresenta potencial como curativo de úlceras venosas, úlceras

diabéticas, queimaduras ou ferimentos superficiais, e possui sistema de liberação de fármacos, tipo agentes

antimicrobianos ou fatores de crescimento, biosensores, substrato para crescimento celular e implantes para terapias

regenerativas de tecidos e órgãos de mamíferos.

Inventors

PIRICH CLEVERTON LUIZ

PICHETH GUILHERME FADEL

SANTOS LARISSA ANTONIACOMI DOS

VANIN LUANA PASETTI

WOEHL MARCO AURÉLIO

SIERAKOWSKI MARIA RITA

FREITAS RILTON ALVES DE

PONTAROLO ROBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 205/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014026737

BR102014026737

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2016-08-02

Earliest priority date

2014-10-24

Title

(BR102014026737)

Processo de revestimento de materiais lamelares para evitar lixiviação de espécie intercaladas ativas

Abstract

(BR102014026737)

processo de revestimento de materiais lamelares para evitar lixiviação de espécies intercaladas ativas referese ao

desenvolvimento de um revestimento em forma de camada protetora de sílica amorfa de dimensões nanométricas, sobre

materiais lamelares naturais e/ou sintéticos, os quais estão intercalados com espécies ativas, caracterizado pela hidrólise
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básica em ph controlado de teos (si(oc2h5)4 tetraetilortosilicato), no intuito de se produzir uma camada protetora de sílica

(si02) amorfa ao redor de materiais lamelares diversos para evitar a lixiviação de espécies intercaladas, e o processo se

aplica a quaisquer materiais lamelares que sejam estáveis nas condições do desenvolvimento do revestimento de sílica

amorfa em sua superfície, com o objetivo do desenvolvimento de um revestimento fino, resistente, transparente e inerte,

capaz de impedir reações de troca iônica das espécies intercaladas e aquelas, presentes no meio externo, preservando as

propriedades funcionais das espécies intercaladas e impedindo que estas sejam liberadas ao meio, maximizando a sua

funcionalidade, além de evitar contatos dos materiais ativos com a pele.

Inventors

CURSINO ANA CRISTINA TRINDADE

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 206/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106675

BRPI1106675

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2016-05-17

Earliest priority date
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2011-11-01

Title

(BR201106675)

produção de antimicrobianos a partir de streptomyces sp

Abstract

(BR201106675)

produção de antimicrobianos a partir de streptomyces sp. são produzidas substâncias antimicrobianas a partir do cultivo

de streptomyces sp. o microorganismo foi isolado de sedimento marinho e alguns de seus metabólítos mostraram

atividade contra niicro-organismos patogênicos incluindo um resistente a antibióticos comerciais. o microorganismo isolado

foi devidamente caracterizado morfológica e molecularmente. os extratos obtidos de fermentações foram ativos contra

vários microorganismos patogênicos incluindo staphylococcus aureus resistente à meticilina (mrsa). fracionamento

cromatografico do extrato levou ao isolamento de substâncias responsáveis pela atividade antibiótica. estas substâncias

são potencialmente úteis para tratamento de infecções ocasíonadas por microorganismos patogênicos, especialmente

aqueles resistentes a antibióticos comerciais.

Inventors

OLIVEIRA BRÁS HELENO DE

KOLM HEDDA ELISABETH

PIMENTEL IDA CHAPAVAL

BARATTO LEOPOLDO CLEMENTE

PORSANI MARIANA VIEIRA

DALZOTO PATRICIA DO ROCIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 207/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107296

BRPI1107296

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-02

2016-05-31

Earliest priority date

2011-11-29

Title

(BR201107296)

Processo de obtenção de materiais termossensores luminescentes, processo de obtenção de polímero semicondutor a

partir de um polímero conjugado complexado com lantanídeos, processo de construção de dispositivos medidores de

temperatura e uso dos mesmos como medidores de temperatura e aplicações de dispositivos em revestimentos, adesivos

e termossensores

Abstract

(BR201107296)

processo de obtenção de materiais termossensores luminescentes, processo de obtenção de polímero semicondudor a

partir de um polímero conjugado complexado com lantanídeos, processo de construção de dispositivos medidores de

temperatura e uso dos mesmos como medidores de temperatura e aplicações de dispositivos em revestimentos, adesivos

e termossensores. descreve-se a presente patente corno um processo de obtençao e produto final dc polímero

semicondutor compiexado com terras-raras que, dc acordo com as suas características, possui corno princípio à obtenção
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de um polímero sernicondutor e por processo específico a base da síntese de um copolímero de fluoreno e bipiridina com

propriedades aperfeiçoadas e complexação deste material com terras-raras, com vistas a ser aplicado diretamente na

fabricação dc dispositivos e tintas termicamente sensitivas e , tendo como base a incorporação uma estrutura própria e

específica obtida mediante a síntese de um copolimero de fluoreno de estrutura poli(9,9' -dihcxilfluoreno-diil-alt-3 ,5-

.bipiridinavinilcno) com propriedades amplamente aperfeiçoadas e baseada na rota de wittig emprestada da química

orgânica clássica, viabilizando a obtenção de um elemento estrutural baseado em um material políméríco, cuja estrutura

química se adapta aos mais diversos termossensores.

Inventors

NOWACKI BRUNO FERNANDO

CIULIK CLAUDIO BATISTA

TURCHETTI DENIS AUGUSTO

AKCELRUD LENI CAMPOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 208/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1104140

BRPI1104140

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-08

2016-05-03

Earliest priority date

2011-08-02

Title

(BR201104140)

processo de obtenção de ésteres poliméricos e suas aplicações como aditivos anticongelantes em biocombustíveis e

misturas biodiesel/diesel

Abstract

(BR201104140)

processo de obtenção de ésteres poliméricos e suas aplicações como aditivos anticongelantes em biocombustíveis e

misturas biodiesel/diesel. a presente invenção relata o processo de síntese de ésteres poliméricos de variados tamanhos

de cadeia, através da modificação química de poliácidos metacrílicos e poliácidos acrílicos de baixa massa molar, aqui

representados por poliácidos (met)acrílicos, que foram obtidos através de técnica desenvolvida que apresentou também

baixos valores de polidispersão, para serem utilizados como aditivos 1 o anticongelantes de combustíveis e

biocombustíveis, se mostrando muito eficiente frente aos prejuízos e limitações impostos pelos problemas de fluxo a frio.

Inventors

MUNIZ ALINE SILVA

OLIVEIRA ANGELO ROBERTO DOS SANTOS

CÉSAR-OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA

SOLDI RAFAEL AUGUSTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 209/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013010798

BR102013010798

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-28

2016-09-13

Earliest priority date

2013-05-02

Title

(BR102013010798)

Extrato de microalgas marinhas com capacidade de aderência a bactérias patogênicas

Abstract
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(BR102013010798)

extrato de microalgas marinhas com capacidade de aderência a bactérias patogênicas. a invenção compreende a

utilização de extratos de microalgas, contendo proteínas e carboidratos, na adsorção de enterobactérias, prevenindo

infecções gastrointestinais em animais. especificamente, trata sobre métodos e composições para prevenir as infecções

causadas por bactérias gram-negativas.

Inventors

RODRIGUES JENIFER MOTTA

NOSEDA MARIA EUGÊNIA DUARTE

NOSEDA MIGUEL DANIEL

MACHADO TATIANE WINKLER MARQUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 210/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015003601

BR102015003601

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-13

2017-01-24

Earliest priority date

2015-02-20

Title

(BR102015003601)

sistema de avaliação econômica de saúde em produção avícola

Abstract

(BR102015003601)

sistema de avaliação econômica de saúde em produção avícola sistema desenvolvido para avaliar o estado de saúde de

aves produzidas em sistemas intensivos e realizar análises econômicas do impacto deste sobre o desempenho e

qualidade de produtos destes animais. este sistema é caracterizado por avaliação holística, onde todos os dados

existentes no sistema de produção são processados e se estabelece uma metodologia clara de coleta de amostras (para

avaliação clínica, coleta de tecidos, sangue, fezes, etc) que permite a determinação do fator mais impactante na saúde e

desempenho destes animais. como exemplo, sugere-se metodologia de avaliação de análises macroscópicas (necropsia)

e microscópicas (histopatologia), onde são atribuídos graus de intensidade de lesões e sua correlação com graus de

severidade, estabelecendo um valor numérico total de alterações. todos os dados são submetidos à análise estatística

para comparar o(s) fator(es) a serem avaliados. em caso de existir diferença estatística para o(s) fator(es) busca-se avaliar

o impacto econômico do mesmo e a busca por soluções com viabilidade técnica e econômica. 0 isi - i see inside vem com

a proposta de gerar uma ferramenta padrão de gerenciamenfo de dados para unificação dos fatores que interferem na

produtividade das aves de forma estratégica.

Inventors

KRAIESKI ANTONIO LEONARDO

SANTIN ELIZABETH

HAYASHI RICARDO MITSUO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 211/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014029813

BR102014029813

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-07-21

2016-05-31

Earliest priority date

2014-11-28

Title

(BR102014029813)

Bioprocesso para a produção de derivados de terpenos por diaporthe sp. e rhodotorula mucilaginosa

Abstract

(BR102014029813)

bioprocesso para a produção de derivados de terpenos por diaporthe sp. e rhodotorula mucilaginosa a presente invençóo

troto de um processo poro o produçõo de derivodos do iimoneno por termentoçõo sólido e líquido o portir do

biotronsformoçóo resultondo em iimoneno-1,2-diol, corvono, (-)mentol e o-terpineol. o processo ogrego o eloboroçóo de

meios noturois poro fermentoçõo e produçõo do inóculo. o bioprocesso tecnológico é olternotivo poro o obtençõo de

oromos e flovors noturois derivodos de iimoneno, umo vez que tol processo e brondo e nõo gero residuos tóxicos, possui

boixo custo devido o utilizoçóo de resíduos e subprodutos borotos. outro vontogem do processo é d nóo dependêncio de

fontes noturois sozonois ou escossos como o extrocõo vegetol. o processo utilizo microorgonismos isolodos do meio

ombiente, e produtos e subprodutos que contém terpenos como os do processomento de ioronjo e cítricos, poro o

redlizoçõo do termentdçõo em estodo sólido e submerso, olem de outros motérios-primos tois como vegetois, coscos,

forelos, sementes e resíduos líquidos de distintos noturezos, como fontes de terpenos.

Inventors

MEDEIROS ADRIANE BIANCHI PEDRONI

SOCCOL CARLOS RICARDO

BIER MÁRIO CESAR JUCOSKI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 212/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015004780

BR102015004780

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-13

2016-09-06

Earliest priority date

2015-03-04

Title

(BR102015004780)

Sequência peptídica mimética de antígeno de mycobacterium leprae com maior antigenicidade se adsorvida a superfície

metálica

Abstract

(BR102015004780)

sequência peptídica mimética de antígeno de mycobacterium leprae com maior antigenicidade se adsorvida a superfície

metálica a presente invenção trata-se de uma sequência peptídica mimética de antígeno de mycobacterium leprae com

maior antigenicidade se adsorvida a superfície metálica, cujos aminoácidos sequenciais foram modificados a partir de um

peptídeo mimético de mycobacterium leprae (alban et al., 2013; alban et al., 2014 e thomaz-soccol et.al, 2011 - pio 1511

0000997). após síntese química com a inclusão de uma sequência de serina e glicina e, ainda, uma cisteína na porção c-

terminal, a sequência peptídica mimética de antígeno do bacilo m. leprae, apresentou capacidade de ser adsorvida a uma

superfície metálica, bem como, de ser melhor exposta a ligantes como, por exemplo, anticorpos. essas características

tornaram o peptídeo sintético modificado mais antigênico e seletivo quando comparado à molécula original.

Inventors

PICHETH GUILHERME FADEL

MOURA JULIANA FERREIRA DE

ALVARENGA LARISSA MAGALHÃES

SILVA MARIÂNGELA BORGES RIBEIRO DA

FREITAS RILTON ALVES DE

ALLBAN SILVANA MARIA

SOCCOL VENETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 213/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014030133

BR102014030133

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-07-21

2016-06-07

Earliest priority date

2014-12-02

Title

(BR102014030133)

Sequências peptídicas miméticas de taenia saginata como alvos antigênicos e imunogênicos

Abstract

(BR102014030133)

sequencias peptídicas miméticas de taenia saginata como alvos antigênicos e imunogênicos compreende peptídeos

miméticos de antígenos de t. saginata com características antigênicas e imunogênicas que foram obtidos através da

técnica de phage display utilizando anticorpos específicos para proteínas desse parasito; oito sequências peptídicas

denominadas aqui de tsag 1, tsag 2, tsag 3, tsag 4, tsag 5, tsag 6, tsag 7 e tsag 8 apresentaram reatividade frente a

anticorpos produzidos contra proteínas de t. saginata.

Inventors

PEIXOTO JANAÍNA CAPELLI

MOURA JULIANA FERREIRA DE

ALVARENGA LARISSA MAGALHÃES

FOGAÇA RAFAELA LENZI

SOCCOL VANETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 214/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015011889

Publication kind codes

A1

Publication dates

2015-10-27

Earliest priority date

2015-05-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA

Family 215/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015006749

BR102015006749

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-13

2018-03-13

Earliest priority date

2015-03-26

Title

(BR102015006749)

USO IN NATURA E DE EXTRATOS OBTIDOS A PARTIR DE Pyrostegia Venusta (Bignoniaceae) COMO
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ANTIOXIDANTE, ANTITUMORAL, ANTI-INFLAMATÓRIO, ANTINOCICEPTIVO, CICATRIZANTE E COMO MODULADOR

DA PIGMENTAÇÃO DA PELE E DOENÇAS RELACIONADAS A HIPOPIGMENTAÇÃO E HIPERPIGMENTAÇÃO DA

PELE, EM ESPECIAL, VITILIGO

Abstract

(BR102015006749)

uso in natura e de extratos obtidos a partir de pyrostegia venusta (bignoniaceae) como antioxidante, antitumoral, anti-

inflamatório, antinociceptivo, cicatrizante e como modulador da pigmentação da pele e doenças relacionadas a

hipopigmentação e hiperpigmentação da pele, em especial, vitiligo. a presente invenção refere-se à identificação das

propriedades medicinais, farmacêuticas, dermatológicas, cosméticas e alimentícias, no campo humano, veterinário e

ambiental da espécie pyrostegia venusta em preparações feitas com a planta in natura ou com seus extratos, frações e

sub-frações, obtidos por extração nos diferentes métodos descritos na literatura. 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 e drágeas, todas as

quais contendo preparações originárias desta espécie, para o uso em formulações farmacêuticas, cosméticas,

antioxidantes, antitumorais, anti-inflamatórias, antinociceptivas, cicatrizantes e para modulação dos pigmentos da pele, no

campo humano, veterinário, ambiental, alimentício e cosmético e uso dos seus componentes químicos (moléculas) para

formulação de medicamentos no campo humano e veterinário.

Inventors

ANDERSSON BARISON

CLAUDIO SARZA DE SOUZA FILHO

FERNANDA MARIA MARINS OCAMPOS

FLAVIA APARECIDA FONSECA

FRANCINETE RAMOS CAMPOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 216/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022830

BR102014022830

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2017-02-21

Earliest priority date

2014-09-15

Title

(BR102014022830)

Console de módulos de multi testes

Abstract

(BR102014022830)

console de módulos de multitestes aparelho eletro eletrônico com módulos de multitestes. em diferença aos aparelhos

convencionais, este possui sistema de fixação no pulso e/ ou antebraço, através de uma ou mais pulseiras (1) que, uma

de suas extremidades é fixa ao console e na outra há um ou mais fechos (2). o usuário pode regular a medida da pulseira

fixando o(s) fecho(s) a um ou mais encaixes (3) na superfície do extremo oposto onde a pulseira é fixa ao aparelho.

Inventors

RAMOS ANGYE CALEFF
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Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 217/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014031795

BR102014031795

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-05

2016-06-21

Earliest priority date

2014-12-18

Title

(BR102014031795)

Processo de obtenção e uso de sal de bixina como corante e antioxidante em alimentos

Abstract

(BR102014031795)

processo de obtenção e uso de sal de bixina como corante e antioxidante em alimentos a presente invenção consiste no

processo de obtenção e uso do sal de bixina como corante e antioxidante em alimentos. consiste em obter, a partir do

carotenoide bixina, presente em sementes do urucum (rixa oreflana l.), um derivado na forma de natureza hidrofílica para

uso como antioxidante e corante vermelho em alimentos. o processo se dá pela reação da bixina com uma base,

resultando em sal de bixina ou bixinato de base conjugada. o carotenóide obtido por meio da saponificação, ou alterações

estruturais, que emprestam solubilidade à molécula apresenta características iguais ao composto de origem, porém com

maior solubilidade em água, permitindo sua aplicação tecnológica como corante e antioxidante na indústria alimentícia,

podendo inclusive substituir aditivos que apresentam limitação de produção ou toxicidade, como os sais de cura e

derivados do carmim.

Inventors

GARCIA CARLOS EDUARDO ROCHA

MIGUEL OBDÚLIO GOMES

CARVALHO PAULO ROBERTO DO R M DE

PACHECO SAMANTA D G

BARREIRA SANDRA MARA WORANOVICZ

BOLOGNESI VINÍCIUS JOSÉ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 218/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014007420

BR102014007420

Publication kind codes

A1
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Publication dates
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Earliest priority date
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Title

(BR102014007420)

equipamento e sistema de aquisição de dados para determinação da permeabilidade do solo ao ar

Abstract

(BR102014007420)

equipamento e sistema de aquislção de dados para determinação da permeabilidade do solo ao ar - a presente invenção é

composta de um equipamento e um sistema de aquisição de dados para determinação automática da permeabilidade ao

ar em quaisquer meios porosos para monitorar ou avaliar a qualidade física e/ou mecânica do meio poroso, tanto no

caráter agrícola quanto de obras em solo ou ambiental. por meio de uma amostra de solo acoplado, é forçada a passagem

de ar. na superfície da amostra está inserido um transdutor de tempera para o monitoramento da viscosidade do ar e uma

agulha de calibre fino, que por sua vez está acoplada a um transdutor de pressão. um fluximetro está inserido em série no

circuito de alimentação de ar. todos transdutores são conectados ao microcontrolador que envia em tempo real os sinais

digitais a um computado onde ocorre a apresentação e exportação em planilha eletrônica dos resultados e gráficos

gerados.

Inventors

FIGUEIREDO CLAYTON CERASOMMA

ARMINDO ROBSON ANDRÉ

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 219/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014007411

BR102014016980

BR102014007411

BR102014016980

Publication kind codes

A1

A1

A2

A2

Publication dates

2014-04-29

2014-10-07

2016-04-12

2016-05-24

Earliest priority date
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2014-03-27

Title

(BR102014016980)

Módulo sanitário expansível (mse)

Abstract

(BR102014016980)

disposlção construtiva de módulo sanitário expansível. trata-se de um módulo sanitário expansível, aqui também

denominado mse, destinado principalmente à realização de atividades de higiene pessoal em meios de transporte

aeroviário, que atende às necessidades de mobilidade, de conforto e de segurança em seu interior e é constituído por uma

porção móvel(1) que se encaixa em uma cabine fixa(2), e o encaixe é do tipo gaveta deslizante sobre trilhos(15); e a

cabine fixa(2) possui duas paredes laterais(201 e 202) paralelas entre si e uma terceira parede(203) de fundo, que possui

um lavatório(21) e uma bacia sanitária(22) posicionados de modo que o eixo de simetria de cada um forme com a parede

de fundo(203) um ângulo contido no intervalo angular de 42° a 47°; e a parede lateral(201) possui uma barra de apoio

dobrável(24) e a parede de fundo(203) possui, um compartimento inferior(27) e um compartimento superior(26); e em

frente do lavatório(21) há uma barra de apoio horizontal(23) com uma extremidade engastada na parede fundo(203) e a

outra extremidade engastada em uma das paredes laterais(202); e a porção móvel(1) possui porta(11) e ao lado da

porta(11) há lluminação indicadora(12) e acima da porta(11) há sinalização(13).

Inventors

BERNADES ISABELA FELTRIN

TRAN JOY ENDO

MARGHANI VIVIANE GASPAR RIBAS EL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 220/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014022081

BR102014022081

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-25

2016-03-29

Earliest priority date

2014-09-05

Title

(BR102014022081)

caixa d'água modular

Abstract

(BR102014022081)

caixa d'água modular. a presente invenção refere-se a uma caixa d'água (1) constituída por módulos (2,3) que se alçam

telescopicamente entre uma configuração encolhida e uma configuração estendida. a caixa d'água modular (1)

compreende um módulo base (2) e pelo menos um módulo anelar (3), os ditos módulos (2,3) sendo concêntricos entre si,

sendo que o módulo base (2) é dotado de uma superfície de fundo (7) e de paredes laterais (8) e sendo que o pelo menos

um módulo anelar (3) tem perímetro maior que o módulo base (2), o pelo menos um módulo anelar (3) sendo ainda

dimensionado para se encaixar de forma justa em torno do módulo base (2) quando o pelo menos um módulo anelar (3) é

alçado.

Inventors

SANTOS AGUINALDO DOS

ENRICONI ALESSANDRA

NETO ANGELO RECK

ZACAR CLÁUDIA REGINA HASEGAWA

SILVÉRIO DIEGO PAULINO
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COSTA JAIRO DA JR

PEREIRA JOÃO VICTOR INÁCIO
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GABRIEL SANDER BRUNO FILHO

SILVA SANDRO LUÍS

Latest standardized assignees - inventors removed
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BR102014021724

BR102014021724

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2016-03-29

Earliest priority date

2014-09-02

Title

(BR102014021724)

bioprocesso para a produção de uma bebida fermentada a base de mel com propriedades probióticas

Abstract

(BR102014021724)

bioprocesso para a produção de uma bebida fermentada a base de mel com propriedades probióticas. processo para

produção de alimento funcional com propriedades antioxidantes destinado ao consumo humano na forma de uma bebida

fermentada probiática por fermentação líquida de um meio a base de mel com adição de fontes de nitrogênio(41), fontes

de carbono(42) ou chá(43) ao mosto(3), e o mosto(3) de mel in natura é preparado adicionando água numa proporção que

se obtenha um mosto(3) de 3o° brix, e é pasteurizado em vapor fluente (65°c) durante 15 minutos e imediatamente

resfriado em água corrente até temperatura ambiente, e o meio ser inoculado(8) com 3% (v/v) de uma cultura mista e

incubado(9) em condições anaeróbicas ou aeróbicas de 30 a 37°c durante 24 horas; e ao caldo fermentado(10) resultante

é adicionado 10% (p/v) de açúcar(1 2) ou de outros aditivos(1 1) e a bebida resultante é conservada a temperatura de 4°c

durante um período de até 30 dias.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

FIORDA FERNANDA ASSUMPÇÃO

BELLETTINI MARCELO BARBA

PRADO MARIA ROSA MACHADO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2016-03-29

Earliest priority date

2014-09-02

Title

(BR102014021725)

meio líquido para preservação de células de amostras de exames citológicos

Abstract

(BR102014021725)

meio líquido para preservação de células de amostras de exames citológigos é um meio líquido para conservação de

células mucosas, caracterizado por ser composto de etanol 20 mlidl, de formaldeido 1 mlidl, de isopropanol 1 ml/dl em

tampâo fosfato 10 mmoles/l ph 7,4, obtido pela adição de 400 ijl de etanol (99,5%vlv); 60 pl de formald sido (37% v/v>; 20

~l de isopropanol (99,5% v/v); tampão fosfato 10 mmoles/l ph 7,4 em quantidade suficiente para 2 ml, em um tubo plástico

cônico tipo falcon, com capacidade de 15 ml, com auxilio de pipeta automática e ponteira descartável.

Inventors

LEONART MARIA SUELY SOARES

SILVA MICHELLI APARECIDA BERTOLAZO DA

GERMANO SANDRO

BATISTA THIAGO BELTRAMI DIAS

SANTOS VANESSA RIBEIRO DOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 223/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014019429

BR102014019429

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-09

2016-03-08

Earliest priority date

2014-08-06

Title

(BR102014019429)

despolimerização de quitosana utilizando processo de secagem por co2

Abstract

(BR102014019429)

despolimerização de quitosana utilizando processo de secagem por co2, que resulta em biopolímero quitosana de baixa

massa molar, utilizando a técnica de secagem por co2 supercritico para a despolimerização, podendo o material

desenvolvido ser utilizado em diversas areas como biomédica, alimentos, cosméticos, dentre outras; e o método

compreende: 1- pré-tratamento da quitosana através de consecutivas lavagens, utilizando misturas etanol/água por 15

minutos cada, até atingir 100% de etanol; 2 - secagem da quitosana(1) pela manutenção no interior de um cilindro em
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contato com co2 e solvente, onde o diáxido de carbono (co2) supercrítico possui pureza entre 98,00 e 99,99%; com

temperatura tc = 31 °c e na pressão pc = 73,8 bar; e como solvente, o álcool de cadeia curta apresentando entre 1 e 7

átomos de carbono, tipo etanol renovável; e a razão mássica quitosana:álcool permaneceu entre 1:0,5 e 1:3; resultando a

quitosana(1) solida, seca e de baixa massa molecular, despolimerizada sem nenhum tipo de resíduo.

Inventors

KUGELMEIER CRISTIE LUIS

ALVES HELTON JOSÉ

CARDOZO LUCIO FILHO

ALVES MABEL KARINA ARANTES
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Family 224/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012017788

BR102012017788

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2016-03-08

Earliest priority date

2012-07-18

Title

(BR102012017788)

método de extração e atividade antioxidante dos componentes e produtos originários da planta da espécie campomanesia

guazumifolia (cambess.) o. berg, myrtaceae

Abstract

(BR102012017788)

resumo método de extração e atividade antioxidante dos componentes e produtos originários da planta da espécie

campomanesia guazumifolia (cambess.) o. berg, myrtaceae. a presente patente de invenção refere-se a um estudo

científico inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, no campo humano,

veterinário e ambiental da espécie campomanesia guazumifolia (cambess.) o. berg, familia myrtaceae. está relacionada ao

uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extratos, da selva, da alcoolatura, do alcoolato, do hidrolato, da tintura,

dos óleos, essências, do infuso, do decocto, da massa e do pó em suas frações e sub-frações dos componentes e

produtos deles derivados de folhas, caules, cascas, flores, frutos, raízes e sementes de campomanesia guazumifolia

(cambess.) o. berg, myrtaceae. 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 de

campomanesia guazumifolia (cambess.) o. berg.

Inventors
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BR102013020435

BR102013020435

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-27

2016-03-01

Earliest priority date

2013-08-12

Title

(BR102013020435)

método de utilização de lodo de fabricação de painéis de mdf, resíduos da produção de cal e cinzas da queima da madeira

para produção de materiais de construção civil

Abstract

(BR102013020435)

método de utilização de lodo de fabricação de painéis de mdf, resíduos da produção de cal e cinzas da queima da madeira

para produção de materiais de construção civil a presente invenção troto-se de um método de preporo utilizondo-e se umo

combinoção de resíduos: lodo fisico-químico, cinzos de na modeiro e resíduos do produçoo de col. poro tol os mesmos

forom dosodos, misturodos homogeneomente, expostos, compoctodos e depositodos o céu oberto e o temperoturo

ombiente, resultondo em um moteriol poro o tobricoção de produtos de construção civil. oscorpos de provo torom

eloborodos sem secogem preliminor e sem odição de cimento portlond. as vontogens deste metodo em comporoção dos

métodos trodicionois de produção de moteriois de construção civil como tijolos mociços, tijolos com furos e blocos são:

menor gosto energético por não ter sido submetido o oltos temperoturos: oltos volores de resistêncio mecãnico

ultropossondo o requerido pelo legisloção e boixo custo dos moterios-primos utilizodos.

Inventors

MEYER STÉPHANIE ABISAG SÁEZ

PAWLOWSKY URIVALD

MYMRINE VSÉVOLOD

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 226/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1103294

BRPI1103294

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-03

2016-02-23

Earliest priority date

2011-07-07

Title

(BR201103294)

identificador do valor das cédulas do real para deficientes visuais

Abstract

(BR201103294)
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identificador do valor das cédulas do real para deficientes visuais. dispositivo portátil identificador do valor das cédulas do

real com dimensões reduzidas (115 mm x 75 mm x 30 mm e peso de 150 g na implementação atual) e autonomia superior

a 48 horas, voltado para o uso por deficientes visuais. tendo em vista o público alvo, a resposta do valor identificado é

fornecida através de sinal sonoro ou tátil (vibrações). para a identificação das notas, o sistema utiliza o padrão da marca

tátil ou outra marca que possibilite distinção entre todas as cédulas vigentes, que tem seu sinal característico escaneado

por fototransistores iluminados por leds, método inovador para este tipo de dispositivo, e posteriormente analisado por um

microcontrolador para identificação da cédula.

Inventors

BONFIM MARLIO JOSE DO COUTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2016-02-10

Earliest priority date

2014-07-01

Title

(BR102014016339)

identificação da propriedade antinociceptiva (analgésica) do alcalóide aporfínico s- (+) -dicentrina e usos do mesmo

Abstract

(BR102014016339)

identificação da propriedade antinociceptiva (analgésica) do alcalóide aporfínico s-(+)-dicentrina e usos do mesmo a

presente invenção refere-se à identificação das propriedades antinociceptivas (analgésicas) do alcalóide aporfínico s-(+)-

dicentrina, possibilitando o uso no campo humano e veterinário, na prevenção, controle e tratamento das sintomatologias

de dor de características aguda, sub-crônica ou crônica, de intensidades variáveis, de origem inflamatória ou neuropática,

ou ainda decorrente de lesões teciduais, por meio de formas formacêuticas líquidas, semi-sólidas e sólidas, que incluem,

mas não limitam, soluções, suspensões, ampolas, xaropes, pomadas, cremes, emulsões, aerossóis, pós, cápsulas,

tabletes, comprimidos, drágeas e produtos cosméticos contendo o alcaloide s- (+)-dicentrina.

Inventors

SANTOS ADAIR ROBERTO SOARES DOS
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DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI
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Family 228/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013019306

BR102013019306

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-27

2016-02-10

Earliest priority date

2013-07-30

Title

(BR102013019306)

composições de misturas utilizando rejeitos de retificação de indústrias do setor metal-mecânico para produção de

cerâmicas

Abstract

(BR102013019306)

“composições de misturas utilizando rjeitos d retificaçao de indústrias do setr metalmcânio para prduâ ik çeramicas" a

presenle invenção opresenld o ulilizoçõo de rejeilos / resíduos do processo de relificoçõo de peços melóllicds vio reloolos

como principol molerid-primo no produçõo de novos cerâmicos. as vonlogens em i flw i fui re oçoo oos cerâmicos

dueimodos convencionolmenle soo: i. energélico: são ololidos com menores lemperoluros e tempos de processdmenlo; 2.

resislêncio mueecolnico: dpresenlom resislêncids muilo superiores de die l7 lvlpo, conlrd os do closse l0o (com io l\/lpd)

indicddos no nbr; 3. económico: o cuslo muilo pdixo dos mdlérios-primos (resíduos induslridis) gordnle um dllo eieilo

econômico no produção dos novos cerôlmicos; 4. sociol: o ulilizocõo de lodos os resíduos de dlerros induslriois pode

melhoror o duolidode de vido do populoçõo locdl direldmenle i 5 ofelodo. alem disso, poro o produçõo dos novos moleriois

odui desenvolvidos e necessário cridr umo rede de novos empresds com geroçõlo de novos empregos; 5.

oñn_1_pie”nlgl:_ o melodo desenvolvido neslo polenle e iooseodo no ‹`- ulilizoçoo mdximo de residuos induslriois e por

isso 'rem forle conlrilouiçõo poro os queslões que envolvem o proleçõro do meio _/ . . 1 j, _ omloienle.

Inventors

BRUNATTO SILVIO FRANCISCO

MYMRINE VSEVOLOD
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Family 229/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016970

BR102012016970

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2016-02-10

Earliest priority date

2012-07-10

Title
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(BR102012016970)

processo de obtenção e uso do extrato, frações componentes e produtos das partes aéreas da espécie bauhinia ungulata

l., fabaceae com atividade alelopática

Abstract

(BR102012016970)

resumo processo de obtenção e uso do extrato, frações componentes e produtos das folhas da espécie bauhinia ungulata

l., fabaceae com atividade alelopática. a presente invenção refere-se ao processo de obtenção e uso do extrato, frações,

componentes e produtos das partes aéreas da bauhinia ungulata l., fabaceae com aplicabilidade alelopática, em

preparações feitas com seus extratos, frações e subfrações, obtidos por extração em sistema fechado em aparelho de

soxhlet.

Inventors

HIROTA BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI

SILVA CRISTIANE BEZERRA DA
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DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

KALEGARI MILENA

MIGUEL OBDÚLIO GOMES

CAMPOS RANIERI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

CANTELLI VANESSA CRISTINA DIAS

OLIVEIRA VINÍCIUS BEDNARCZUK DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 230/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014017747

BR102014017747

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-19

2017-02-21

Earliest priority date

2014-07-18

Title

(BR102014017747)
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sequências peptídicas miméticas de taenia saginata como alvos antigênicos e imunogênicos

Abstract

(BR102014017747)

seleção, descrição e aplicação de sequências peptídicas na identificação de animais parasitados por platyhelminthes a

cisticercose é uma importante zoonose provocada pelo desenvolvimento dos metacestodeos de taenia saginata

(cysticercus bovis) em tecidos bovinos. essa doença causa enormes prejuízos à pecuária de corte e é considerada um

grande problema de saúde pública. ensaios diagnósticos sensíveis e precisos para detecção da parasitose no animal vivo

e programas de vacinação permanecem como um desafio. o objetivo desse estudo foi utilizar peptídeos expostos em

superfícies de bacteriófagos, previamente selecionados, em imunoensaios de elisa avaliando soros de bovinos positivos e

negativos para a cisticercose na tentativa de encontrar um bom antígeno para ser usado na detecção ante-mortem da

cisticercose. usando a tecnologia de phage display, obtivemos 8 mimotopos que apresentaram alta reatividade frente ao

soro de bovinos positivos para cisticercose. dentre as sequencias apresentadas por estes clones, os aminoácidos que

apresentaram maior prevalência foram a prolina, a treonina, a alanina e a arginina. quando estes aminoácidos foram

substituídos por alanina ou serina, no ensaio de ala scan realizado com os mimotopos tsag 1, tsag 2 e tsag 3, ocorreu

diminuição da reatividade destes peptídeos, evidenciando a importância da presença desses aminoácidos. availando o

potencial antigênico dos mimotopos obtidos frente a soros de bovinos positivos e negativos, obtivemos um mimotopo, o

tsag 3, com alta correlação em relação ao antígeno bruto de c. bovis na identificação de animais positivos e negativos. os

nossos resultados demonstram que a tecnologia de phage display é eficiente na seleção e identificação de peptídeos

reativos à anticorpos de interesse, bem como na identificação de bovinos infectados por c. bovis.

Inventors
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Family 231/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014014134

BR102014026983

BR102014014134

BR102014026983

Publication kind codes

A1

A1

A2

A2

Publication dates

2014-09-30

2015-12-08

2016-01-05

2016-10-04

Earliest priority date

2014-06-11

Title

(BR102014026983)

Processo de dispersão de catalisador em matriz polimérica de poliuretano

Abstract

(BR102014026983)

processo de dispersão de catalisador em matriz polimérica de poliuretano refere-se ao uso de metassilicato, ortossilicato

de sódio e outros minerais silicatos, dispersos em poliuretano, como catalisador nas reações de transesterificação e

esterificação e_consiste em misturar minerais silicatos dispersos em matriz polimérica de poliuretano com óleo, gorduras

ou ácidos graxos com alcoóis com uma razão molar óleo/álcool variando de 1 /1 até 1 /200, em especial na faixa de 1 /3 a

1 /15, e a massa de catalisador fica na faixa de 0,2 a 15% em relação à massa de óleo preferencialmente entre 0,5 a 5% e

o óleo utilizado como matéria-prima ser qualquer óleo de origem vegetal ou qualquer fonte de triglicerídeos e para a

síntese do catalisador propriamente dito, os silicatos serem adicionados ao poliol a uma razão de 10% a 60% em relação

ao poliol sob alta agitação e posteriormente deve ser adicionado isocianato à mistura, a uma razão nco/oh de 0,5 a 1 o.

Inventors

ZANDONÁ ARION FILHO

PAIXÃO GILVANE BUENO DA

GALVAM LUCAS PIETRO

LENZI MARCELO KAMINSKI

CORAZZA MARCOS LÚCIO

NDIAYE PAPA MATAR

SOUZA RICARDO PERSI DE

ZAWADZKI SÔNIA FARIA

SILVA THIAGO ALESSANDRE DA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 232/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008434

BR102014008434

©Questel - FAMPAT Page 212 2018/07/30



Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-20

2015-12-22

Earliest priority date

2014-04-08

Title

(BR102014008434)

processamento de revestimento cerâmicos soldados - processo de formação in-situ de revestimento de alumina e camada

intermediária sobre metal utilizando a técnica de plasma com arco transferido (pta)

Abstract

(BR102014008434)

processamento de revestimentos cerâmicos soldados - processo de formação in-situ de revestimento de alumina e

camada intermediária sobre metal utilizando a técnica de plasma com arco transferido (pta). a agressividade do

ambienteindustrial expõem equipamentos afenômenos comodesgaste, corrosão ou oxidação promovem perda no sua

funcionalidade. a aplicação de revestimentos soldados utilizando materiais mais nobres resulta em aumento da vida útil de

componentes. entretanto a maioria dos processos de deposição por soldagem está limitado a utilização de ligas

comerciais. esta patente reinvidica a produção de revestimentos cerâmicos por soldagem, utilizando a técnico de

deposição por plasma com arco transferido (pta). utilizando síntese da cerâmica(alumina) in-situ, isto é, durante a

deposição de uma mistura de pós, são produzidos revestimentos estratificados. no topo a camado cerâmica, no meio a

camada de ligação e o substrato metálico como base estrutural. análise dos revestimentos confirmam sua integridade e

ensaios laboratoriais mostraram que em relação a outros revestimentos processados com ligas comerciais, houve um

aumento da resistência ao desgaste e resistência a corrosão. entretanto, para a formação deste revestimentos cerâmicos

e a mencionada estratificação, os parâmetros de processamento e a proporção da mistura dos pós são fundamentais.

Inventors
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Family 233/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014007414

BR102014007414

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-29

2016-01-05

Earliest priority date

2014-03-27

Title

(BR102014007414)

material filtrante multi-elementos por processo de troca iônica, adsorção e mecânica para remoção de microrganismos e

micropoluentes inorgânicos e orgânicos da água potável, residual, ar e gases residuais

Abstract

(BR102014007414)

material filtrante multi-elementos por processo de troca iônica, adsorção e mecânica para remoção de microrganismos e

micropoluentes inorgânicos e orgânicos da água potável, residual, ar e gases residuais. a presente invenção, que em
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apenas um elemento, conjuga as funções de compor sistemas de filtro de água, ar ou gases residuais, removendo

poluentes orgânicos e inorgânicos, proporcionando uma melhor eficiência em sistemas filtrantes. o dito material filtrante é

constituído por um compósito polimérico reforçado com fibra de vidro (15-25%) e impregnado em camadas por minerais

de carbonato de cálcio (10-20%), magnésio (10-25%), aluminossilicatados (25-50%). os minerais foram modificados

quimicamente com cloreto de zinco (98% de pureza) (1 g de agente:2 g de precursor), sob agitação manual, por cerca de

30 min e, em seguida, lavados com água destilada até que o ph neutro seja alcançado e em seguida secos em estufa a

100°c, por 8 horas. por último é adicionado uma camada decarvão ativado (15-25%)impregnado com uma solução aquosa

de nitrato de prata acidificada com ácido nítrico, sendo em seguida aquecida entre 70 e 80°c por uma hora para

evaporação da água.

Inventors
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Publication numbers

BR102014004953

BR102014004953

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-15

2015-12-29

Earliest priority date

2014-02-28

Title

(BR102014004953)

atividade antioxidante, alelopática e larvicida sobre aedes aegypti de extratos e frações, processo de obtenção e uso da

espécie forsteronia velloziana (a. dc.) woodson (apocynaceae)

Abstract

(BR102014004953)

atividades antioxidante, alelopática e larvicida de extratos e frações, processo de obtenção e uso da espécie forsteronia

velloziona (a. dc.) woodson (apocynaceae). a presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por

identificar as propriedades medicinais, nutricionais, formacêuticas, cosméticas, microbiológicas, imunológicas, anti-

inflamatórias, antioxidante, alelopática e não hemolíticas no campo humano, veterinário e ambiental da espécie forsferonia

velloziona (a.dc.) woodson, família apocynaceae. 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 das cascas do caule de forsteronia velloziona (a.dc.) woodson, apocynaceae. a

invenção está relacionada também às formas formacêuticas 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 forsteronia velloziona (a.dc.)

woodson,apocynaceae.
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Publication numbers

BR102014003707

BR102014003707

Publication kind codes

A1
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Publication dates
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2014-04-01

2016-01-26

Earliest priority date

2014-02-18

Title

(BR102014003707)

uso e obtenção do extrato e frações das inflorescências de musa paradisiaca l. em doenças decorrentes do stress

oxidativo, bem como em consevantes alimentares

Abstract

(BR102014003707)

uso e obtencão do extrato e frações das inflorescências de musa paradisiaco l. em doencas decorrentes do stress

oxidativo, bem como em conservantes alimentares. a presente invenção consta da produção do extrato e de suas frações

a partir de inflorescências de musa paradisiaca l. e da possível utilização de tais produtos no tratamento de doenças

decorrentes do estresse oxidativo bem como conservantes alimentares. tais propriedades foram demonstradas através

das atividade antioxidantes desses produtos comprovadas pelo método de fosfomolibidênio.

Inventors
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Family 236/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107350

BRPI1107350

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-16

2015-12-29

Earliest priority date

2011-12-06

Title

(BR201107350)

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

recombinante em sistema de expressão heterólogo

Abstract
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(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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Family 237/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106681

BRPI1106681

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2016-01-12

Earliest priority date

2011-10-27

Title

(BR201106681)

processo de fabricação de embutido defumado "tipo mortadela" elaborado com carne mecanicamente separada - cms de

peixe de água doce e fibra alimentar

Abstract

(BR201106681)

"processo de fabricação de embutido defumado "tipo mortadela" elaborado com carne mecanicamente separada - cms de

peixe de água doce e fibra alimentar" a presente invenção refere-se a um embutido defumado "tipo mortadela" elaborado

com carne mecanicamente separada - cms de tilápia do nilo (oreochromis niloticus) e fibra de trigo. a emulsão é composta

de cms de tilapia ou outra espécie de peixe de água doce, fibra de trigo, gordura vegetal, nacl, condimentos,

conservantes, corante, fécula de mandioca e proteína isolada de soja. é embutida em envoltório natural ou artificial. pré-

seca em estufa e defumada a quente podendo ser aplicada a defumação líquida. sendo resfriada, embalada e estocada

em temperatura de refrigeração até o momento do consumo e comercialização. esta invenção engloba duas etapas:

promover o aproveitamento de descartes limpos (resíduos) do processamento do filé de peixes de água doce. e o

desenvolvimento de um embutido de peixe defumado com fibras e reduzido teor de gordura. o produto desenvolvido

soluciona esses dois problemas por se tratar de uma mortadela funcional, fonte de fibras, com baixas gorduras totais, de
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fácil preparo, de excelente aceitação sensorial por ter o incremento da defumação e de baixo custo estimado.

apresentando- se assim como um produto alternativo à dieta dos consumidores, podendo favorecer o consumo de peixes

e desta forma propiciando um possível aumento no lucro das indústrias pesqueiras.

Inventors
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Family 238/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1105794

BRPI1105794

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-12

2015-12-29

Earliest priority date

2011-11-01

Title

(BR201105794)

processo de preparação de catalisadores através da imobilização de metaloporfirinas em hidroxissais lamelares, obtenção

de sólidos destinados à catálise heterogênea de reações diversas

Abstract

(BR201105794)

processo de preparação de catalisadores através da imobilização de metaloporfirinas em hidroxissais lamelares, obtenção

de sólidos destinados a catálise heterogênea de reaçoes diversas. a presente invenção trata da imobilização de

metaloporfirinas aniônicas ou neutras em hidroxissais lamelares sintéticos ou naturais. cita-se como exemplo a

imobilização da ferroporfirina [fe(tdfspp)] no hidroxicloreto de zinco onde a técnica de imobilização sob agitação em

temperatura ambiente foi utilizada. o catalisador sólido obtido apresenta grandes vantagens quando utilizado em catálise

heterogênea em comparação à seu análogo empregado em catálise homogênea, como por exemplo a melhora na

eficiência catalítica e seletividade para diferentes produtos e a possibilidade de reutilização do catalisador. dependendo da

combinação das metaloporfirinas utilizadas no processo de imobilização, os sólidos obtidos poderão ser usados como

catalisadores em reações heterogêneas de oxidação de substratos orgânicos, reações de degradação de poluentes

ambientais, como corantes, pesticidas, fármacos, dentre outros, ou ainda para reações de redução.

Inventors
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Publication numbers

BRPI1105793

BRPI1105793

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2012-06-12

2015-12-29

Earliest priority date

2011-11-01

Title

(BR201105793)

processo de modificação química de polímeros para obtenção de ésteres copoliméricos a fim de compatibilizar seu uso

como aditivos anticongelantes em combustíveis, biocombustíveis e em misturas biosiesel/diesel

Abstract

(BR201105793)

processo de modificação química de polímeros para obtenção de ésteres copoliméricos a fim de compatibilizar seu uso

como aditivos anticongelantes em combustíveis, biocombustíveis e em misturas biodiesel/diesel. a presente invenção tem

o objetivo de preparar formulações de aditivos copoliméricos da classe dos (met)acrilatos de alquila, que possuam

interações com as parafinas presentes nos derivados de petróleo, assim como, com os ésteres graxos derivados de óleos

de origem vegetal e animal, misturas biodiesel/diesel, biodiesel/biodiesel. esses aditivos conhecidos como

anticongelantes, se mostram promissores, uma vez que com aplicação em baixíssimas quantidades do supracitado

aditivo, pode-se alcançar reduções significativas do ponto de fluidez de óleos combustíveis e biocombustíveis.

Inventors
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-02

2015-12-08

Earliest priority date

2014-04-25

Title

(BR102014009880)

implantes poliméricos revestidos com molibdênio para uso médico ou veterinário

Abstract

(BR102014009880)

implantes poliméricos revestidos com molibdênio para uso médico ou veterinário. a invenção trata da preparação de

implantes poliméricos, revestidos por mo através de aspersão térmica. os substratos poliméricos, (polietileno de altíssimo

peso molecular - peapm, poli(metacrilato de alquila) - pama, poliacetal - pom, poli(éter-éter-cetona) - peek, polissulfona -

ps, polipropileno - pp, poli(tetraflúoretileno) - teflon, policarbonato - pc, poli(tereftalato de etileno) - pet, poliuretanos - pu ou

polietileno de alta densidade - pead são tratados por jateamento abrasivo seguido de tratamento ácido ou deposição de

filme de polímero polar, preferencialmente, pama. em seguida, os substratos são revestidos com mo através do processo

de aspersão térmica à chama. obtém-se materiais de baixo custo e adequados ao uso como implantes da área médica ou

veterinária, onde a osseointegração é um fator determinante. esses implantes bioativos podem compor materiais de

módulo elástico, resistência mecânica e peso similares ao de diferentes ossos, evitando a atrofia destes ao serem mais

parecidos mecanicamente com o osso original, podem conter agentes antimicrobianos e/ou anti-inflamatórios para

prevenir a colonização de bactérias, são resistentes à corrosão, resistentes à fadiga e podem ser facilmente moldados por

termoformação, injeção, extrusão, compressão ou usinagem.

Inventors

RIBEIRO ANDREZA MARIA
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Publication numbers

BR102014003709
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-01

2015-12-01

Earliest priority date

2014-02-18

Title

(BR102014003709)

processo de produção de ácido tereftálico a partir da hidrólise básica de poli (tereftalato de etileno) - pet

Abstract

(BR102014003709)

©Questel - FAMPAT Page 228 2018/07/30



processo de produção de ácido tereftálico a partir da hidrólise básica de poli(tereftalato de etileno) - pet. a presente

patente apresenta o processo de produção de ácido tereftálico a partir da reciclagem química de poli (tereftalato de

etileno) - pet - por hidrólise básica via tensoativos catiônicos, que são catalisadores de transferência de fase do tipo sais

de amônio quaternário. a técnica desenvolvida favoreceu a síntese de ácido tereftálico com elevados rendimentos e grau

de pureza = 98%. o ácido tereftálico sintetizado apresenta um grande número de aplicações, desde precursor para

diversos compostos orgônicos, assim como na produção de novos poliésteres, que podem ser utilizados em diversas

aplicações, por exemplo, como catalisadores poliméricos e na confecção de membranas catiônicas, aplicadas como

eletrólitos sólidos em células a combustível.

Inventors
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A2

Publication dates

2014-04-15

2015-12-08

Earliest priority date

2014-02-07

Title

(BR102014002955)

equipamento para adaptação em microtribômetro com sensor do tipo transformador variável rotacional diferencial rvdt,

para execução de ensaios tribológicos, com a medição do coeficiente de atrito e taxas de desgaste em biomateriais

utilizados em próteses ortopédicas de joelho

Abstract

(BR102014002955)

equipamento para adaptação em microtribômetro com sensor do tipo transformador variável rotacional diferencial 'rvdt',

para execução de ensaios tribológicos, com a medição do coeficiente de atrito e taxas de desgaste em biomateriais

utilizados em próteses ortopédicas de joelho. a invenção tem como objetivo um equipamento construído em aço inoxidável

aisi 304, ou outro material que suporte, com mancais de deslizamento ou com rolamentos, para ser adaptado a um

microtribômetro, suportando os corpos de prova projetados para simular as superfícies de contato e os movimentos de

uma prótese ortopédica quando implantada, permitindo, dessa forma, a realização do movimento basculante oscilatório

entre as superfícies de ensaio, quando do acionamento do microtribômetro.o ângulo de oscilação do sistema basculante

que é caracterizado por ter uma amplitude oscilação angular variável.um sensor do tipo transformador variável rotacional

diferencial 'rvdt' conectado ao equipamento, juntamente com sensor do tipo transformador variável linear diferencial 'lvdt'

nativo do mircrotribômetro, permite obter o valor do coeficiente de atrito e consequentemente os valores de taxas de

desgaste do par tribológico objeto do ensaio. a coleta de dados do sensor 'rvdt' e dos sinais do 'lvdt' para o processamento

e obtenção dos valores das forças resultantes durante o ensaio são realizadas através de uma placa de aquisição de

dados conectada a um microcomputador.

Inventors
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(BR102014002953)

aparelho para o apoio na postura sentada

Abstract

(BR102014002953)

aparelho para o apoio na postura sentada. o aparelho para o apoio na postura sentada (aaps) é um produto posicionado

na categoria de assentos slim, resultado dos esforços no sentido de reduzir o peso do produto e melhorar o conforto, além

de ampliar o espaço onde for utilizado. o aparelho pode ser empregado em diversas modalidades, tais como veículos

automotivos, ferroviários, pnáuticos, aeroviários, entre outros. considerando a indústria aeronáutica, os assentos devem

priorizar o melhor uso do espaço e otimizar o uso de materiais em sua fabricação com vistas a redução de peso e custos

operacionais. nesse sentido, a invenção apresenta soluções para diversas utilizações, em especial para a indústria

aeronáutica. o assento aprimora o uso do espaço no qual está inserido e proporciona melhorias para o conforto do

usuário. outro aspecto positivo da invenção é a redução de peso do produto final, comparado aos assentos atuais. para

solucionar esses problemas, a invenção também incorpora tecnologias já existentes tais como: almofada pneumática,

sistema de calibração, assento com apoio total, assento e braços rotacionais, cinto de segurança com airbag e solução de

falha programada.

Inventors
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Publication numbers
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Publication dates

2015-05-12

2015-11-24

Earliest priority date

2013-06-05

Title

(BR102013013854)

sobremesas com soja aeradas probióticas e/ou simbióticas, seu processo de fabricação e uso

Abstract

(BR102013013854)

sobremesas com soja aeradas probióticas e/ou slmblóticas, seu processo de fabricacao e uso. a presente invenção trata

do desenvolvimento de» um alimento funcional e seu processo de produção. consiste de uma composição alimentícia

funcional aerada do tipo sobremesa refrigerada, baseada na adição, sem fermentação, da associação de iinhagens

probióticas da espécie lactobacillus acidophi/us e de uma iinhagem de pediococcus acidilactici com propriedades

probióticas, em mistura com extrato aquoso de soja, ingredientes prebióticos inulina e oligofrutose ou não, na forma pura

ou combinada, açúcares vegetais como sacarose e glicose, sólidos não gordurosos como leite em pé desnatado e

concentrado protéico de soro, ingredientes gordurosos como creme de leite, polpa integral de frutas, coadjuvantes

tecnológicos como agentes emulsificantes e geleificantes e aditivos alimentícios como conservantes, entre outros, com

objetivo de obter um alimento inovador que propicie bem-estar ao consumidor.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

VANDENBERGHE LUCIANA PORTO DE SOUZA

RIBEIRO MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

SPIER MICHELE RIGON
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produtos cosmecêuticos contendo extratos e componentes de basiodimicetos e processo para produção dos mesmos

Abstract

(BR201106130)

produtos cosmecéuticos contendo extratos e componentes de basiodimicetos e processo para produção dos mesmos. a

presente invenção trata do desenvolvimento de formulações cosmecêuticas e anti-age acrescidas de produtos e extratos

provenientes de basidiomicetos. vários gêneros e espécies de basidiomicetos, dentre elas ganoderma lucidum, vem sendo

estudadas quanto às suas possíveis atividades biológicas nas áreas da saúde, alimentação e cosmética. porém, muitas

das suas propriedades podem ser utilizadas para a produção de produtos cosmecéuticos e anti-age, como o seu poder

antioxidante, de prevenção e combate ao câncer, cicatrizante, estimulante do sistema imune, entre outras. além disso,

seus polissacarídeos podem ser utilizados como melhoradores de características reológicas e sensoriais, proporcionando

aos produtos maiores espalhabilidade, consistência, além de possuir atividade imunoestimulante, cicatrizante, etc.

Inventors
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SOCCOL ANDREA THOMAZ
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Title

(BR201106129)

processo de produção de ésteres alquílicos a partir da reação de ácidos graxos e/ou óleos vegetais e/ou gorduras animais

e/ou gorduras de óleos residuais. produção de glicerina como co-produto da transesterificação de óleos vegetais e/ou

gorduras animais e/ou gorduras e óleos residuais com alcoóis de cadeia curta, utilizando catalisador

Abstract

(BR201106129)

processo de produção de ésteres alquílicos a partir da reação de ácidos gráxos e/ou óleos vegetais e/ou gorduras animais

e/ou gorduras e óleos residuais. produção de glicerina como co-produto da transesterificação de óleos vegetais e/ou

gorduras animais e/ou gorduras e óleos residuais com alcoóis de cadeia curta, utilizando um catalisador, a presente

invenção relata o uso de compostos do tipo m2(s04)2, onde m representa uma série de metais de transição, como

catalisadores em processos heterogêneos com elevada atividade, úteis na obtenção de ésteres alquilicos a partir da

esterificação de ácidos graxos e/ou transesterificação de óleos vegetais, referencialmente utilizados na produção de

biocombustíveis e, mais preferencialmente ainda, do biodiesel. os catalisadores são obtidos a partir de procedimentos

experimentais simples e de baixo custo e os ésteres alquflicos com alta pureza, em reações com conversões superiores a

90%. esta invenção compreende também a recuperação e reutilização dos catalisadores após tratamento adequado visto

serem os compostos insolúveis e estáveis após seu uso na catálise dé esterificação e/ou transesterificação. além disso, as

etapas de tratamento do produto são simplificadas, sendo os ésteres alquílicos obtidos com alta pureza mesmo sem

nenhuma etapa de tratamento comum nos processos por rota homogênea.
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SANTOS VANNIA CRISTINA DOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 247/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008817

BR102014008817

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-20

2015-11-10

Earliest priority date

2014-04-11

Title

(BR102014008817)

©Questel - FAMPAT Page 238 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR201106129&ekey=1158&xpn=BR201106129&kind=A1


processo de produção aguardente a partir de caldo hidrolisado de batata-doce

Abstract

(BR102014008817)

processo de produção aguardente a partir de caldo hidrolisado de batata-doce. a batata-doce é um tubérculo produzido no

mundo inteiro, de baixo custo e impacto ambiental, com sua distribuição voltada somente para consumo humano. o

mercado de cachaça e aguardente tem muito o que crescer mundialmente. a produção nacional dessas bebidas terá que

atender essa demanda com qualidade em seus produtos. portanto, o obejtivo da presente invenção foi desenvolver um

produto de alta qualidade a partir de uma matéria-prima diferenciada em termos qualitativos, quantitativos e sustentáveis,

visando o aumento da demanda de tal produto no mercado nacional e internacional, proporcionando uma nova fonte de

renda para a agricultura familiar. a batata-doce é hidrolida em meio ácido, logo após o ph é ajustato e esse caldo

açucarado é' fermentado por 24 horas a 30°c. após a fermentação é feita centrifugação, análises de etanol e açúcares

totais, a destilação do etanol e a análise dos compostos voláteis do coração da aguardente, a fim ,de obter um produto de

qualidade e com alta aceitação no mercado.

Inventors

WOICIECHOWSKI ADENISE LORENCI

SOCCOL CARLOS RICARDO

RIZZOLO JOANA ANTUNEZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 239 2018/07/30



Family 248/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008818

BR102014008818

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-20

2015-11-10

©Questel - FAMPAT Page 240 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102014008817&ekey=1825&xpn=BR102014008817&kind=A1


Earliest priority date

2014-04-11

Title

(BR102014008818)

desenvolvimento de uma solução nutritiva preparada à base de resíduo de palmeira

Abstract

(BR102014008818)

desenvolvimento de uma solução nutritiva preparada à base de resíduo de palmeira. a presente patente de invenção

refere-se à utilização do resíduo de palmeira, oriundo ou não da indústria de palmito, como fertilizante através da

hidroponia ou como substrato para produção de microrganismos, pela solução nutritiva representar efeitos positivos sobre

a produtividade agrícola, tornando-se viável economicamente, sendo eficaz em seu uso como subproduto agroindustrial.

em contrapartida, o resíduo da palmeira proporciona boas quantidades de nitrogênio, fósforo e principalmente potássio

que é o nutriente extraído do solo. portanto, dentre as inúmeras vantagens, destaca-se a produção de alimento, bem como

o uso total desse resíduo agroindustrial.

Inventors
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SOCCOL CARLOS RICARDO
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(BR102014003940)

processo de obtenção dos extratos e frações originários da espécie sapium glandulosum (l.) morong, euphorbiaceae e uso

como antioxidante, inseticida, antitumoral, alelopático, antimicrobiano, antiinflamatório, cicatrizante e gastroprotetor
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Abstract

(BR102014003940)

processo de obtenção dos extratos e frações originários da espécie sapium glandulosum (l.) morong, euphorbiaceae e uso

como antioxidante, inseticida, antitumoral, alelopático, antimicrobiano, antiinflamatório, cicatrizante e gastroprotetor. a

invenção refere-se à identificação das propriedades medicinais, farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, microbiológicas,

alelopáticas, imunológicas, antiinflamatórias, estimulante, afrodisíaca e antioxidante no campo humano, veterinário e

ambiental da espécie sapium glandulosum (l.) morong em preparações feitas com seus extratos, frações e subfrações,

obtidos por extração em sistema fechado em aparelho de soxhlet e demais métodos. 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 e drágeas, todas as

quais contendo preparações originárias desta espécie.

Inventors
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Title

(BR102014004378)

atividades antioxidadnte, alelopática, imunomoduladora e citotóxica de extratos e substâncias isoladas, processo de

obtenção e uso da espécie zanthoxylum rhoifolium lam. rutaceae

Abstract

(BR102014004378)

atividades antioxidante, alelopática, imunomoduladora e citotóxica de extratos e substâncias isoladas, processo de

obtenção e uso da espécie zanthoxylum rhoifolium lam., rutaceae. a presente invenção refere-se à identificação das

propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, microbiológicas, alelopáticas, imunológicas, anti-inflamatória e

antioxidante, no campo humano, veterinário e ambiental da espécie zanthoxylum rhoifolium lam., família rutaceae, em

preparações feitas com seus extratos, frações e subfrações, obtidos por extração em sistema fechado em aparelho de
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soxhlet modificado. a invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-

sólidas e sólidas tais como soluções, suspensões, emulsões, gel, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e

drágeas, todas as quais contendo preparações originárias desta espécie para uso referente às propriedades citadas.

Inventors
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Publication dates
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2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

Title

(BR102013031845)

concretos e argamassas leves com propriedades de isolantes térmico e acústico obtidos através da adição de espumas

rígidas de poliuretano

Abstract

(BR102013031845)

concretos e argamassas leves com propriedades de isolantes térmico e acústico obtidos através da adição de espumas

rígidas de poliuretano. a presente invenção se refere à preparação de concretos e argamassas com propriedades de

isolamento térmico e acústico, além de propriedades mecânicas adequadas para utilização em várias aplicações da

construção civil tais como concreto estrutural, blocos de concreto de vedação, concretos para calçadas, massa de

vedação, como emboço e reboco. as argamassas e os concretos da presente invenção são preparado pela substituição

parcial da areia por espuma rigida de poliuretano moida em proporções de acordo com sua aplicação. a produção de

argamassas e concretos mais leves através da substituição parcial de areia por espuma de pu pós-consumida se insere

na tecnologia dos materiais, tecnologia do concreto, engenharia ambiental e civil.a utilização de espuma rígida de

poliuretano pós-consumida (pu) na cadeia produtiva evita sua disposição final em aterros especiais já que esse material é

tóxico se incinerado e a substituição parcial da areia de argamassas e concretos pelos resíduos de pu moído contribui

com a redução do consumo de areia.

Inventors
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2013-12-11

Title

(BR102013031849)

processo para obtenção de bebidas de café com diferentes aromas e sabores através da fermentação dos grãos em

sucos naturais de frutas com adição de agentes microbianos de fermentação

Abstract

(BR102013031849)

processo para obtenção de bebidas de café com diferentes aromas e sabores através da fermentação dos grãos em

sucos naturais de frutas com adição de agentes microbianos de fermentação. a presente invenção consiste de um
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processo tecnológico para acentuar e/ou alterar o aroma e sabor de bebidas de café. mais especificamente, relata um

processo para enriquecer o perfil aromático de frutas das bebidas resultantes. o processo consiste na inclusão de sucos

e/ou polpas de frutas, solução a base de mel ou caldo de cana-de-açúcar como substrato/mosto de fermentação dos

grãos pela ação de leveduras aromáticas, podendo ser também em cultura mista com bactérias e/ou fungos filamentos

como agentes fermentadores. esta invenção também propõe a produção de bebidas destiladas (aguardentes) como uma

etapa de reaproveitamento do mosto fermentado de sucos ou polpas ,de frutas, solução a base de mel ou caldo de cana-

de-açúcar fermentados após separação dos grãos de café. os grãos de café obtidos através do referido processo podem

ser utilizados para a produção de bebidas com acentuado perfil aromático, bem como produzir bebidas com diferentes

aromas e sabores como uma alternativa para alcançar diferentes públicos-alvo.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

PEREIRA GILBERTO VINICIUS DE MELO

SOCCOL VANETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013031846

BR102013031846

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

Title

(BR102013031846)

protocolo multicaminho de transmissão de dados

Abstract

(BR102013031846)

protocolo multicaminho de transmissão de dados. trata-se de uma invenção no campo da comunicação de dados. consiste

na definição de um protocolo de transporte (camada 4), para transmissão voz, áudio, vídeo, e dados de controle que

necessitem ser transmitidos com baixa latência e baixa razão de perda de pacote. atualmente, a transmissão de voz e

vídeo em redes de pacotes ocorre majoritariamente através dos protocolos udp (user datagram protocol) e tcp

(transmission contraí protocol), que utilizam apenas um único caminho. por outro lado, cada vez mais os computadores e

dispositivos pessoais móveis, vem equipados com mais de um tipo de interface de conexão com a internet. o protocolo

mpdtp proposto permite a transmissão de dados com a escolha automática do melhor caminho dentro os caminhos

disponíveis. isso é feito através do monitoramento do atraso e perda de pacotes em cada caminho e de um mecanismo de

seleção automática do caminho com parâmetros configuráveis. são utilizadas várias características do protocolo pr-sctp

(partial reliability - stream control transmission protocol), porem os dados são transmitidos sem retransmissão e sem

controle de congestionamento em datagramas udp e não como um novo protocolo diretamente sobre o ip (internet

protocol).

Inventors

RIBEIRO EDUARDO PARENTE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 254/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031834

BR102013031834

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

©Questel - FAMPAT Page 251 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102013031846&ekey=1798&xpn=BR102013031846&kind=A1


Title

(BR102013031834)

processo de obtenção e uso dos componentes e produtos originários de dalbergia brasiliensis, fabaceae

Abstract

(BR102013031834)

processo de obtenção e uso dos componentes e produtos originários de dalbergia brasiliensis, fabaceae. a presente

patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais,

farmacêuticas, cosméticas, no campo humano, veterinário e ambiental da espécie dalbergia brasiliensis, voguel, família

fabaceae. está relacionada ao uso humano, veterinário e ambiental de sumos, extratos, da seiva, da alcoolatura, do

alcoolato, do hidrolato, da tintura, dos óleos, essências, do infuso, do decocto, da massa e do pó em suas frações e sub-

frações dos componentes e produtos deles derivados de folhas, caules, cascas, flores, frutos, raízes e sementes de

dalbergia brasiliensis, fabaceae. 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 de

dalbergia brasiliensis.

Inventors

SILVA CRISTIANE BEZERRA DA

DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

DALARMI LUCIANE

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MIGUEL OBDULIO GOMES

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 255/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031836

BR102013031836

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

Title

(BR102013031836)

sensor capacitivo à base de paina (chorisia speciosa) para detecção de óleos em água

Abstract

(BR102013031836)

sensor capacitivo à base de paina ( chorisia speciosa) para detecção de óleos em água. o sensor é composto de um

capacitor formado por duas peças metálicas paralelas entre si, onde um tapete de paina (chorisia speciosa) é inserido

entre os metais. as placas metálicas são dispostas paralelamente, sustentadas por um suporte não condutor (polimérico)

lateral. um medidor de capacitância é conectado às placas. fios da paina trançados formam o tapete que fica no interior

das placas metálicas dispostas paralelamente e que podem apresentar estrutura lisa, ou uma matriz em forma de grade

ou ainda uma matriz de furos com pinos internos, o tapete de paina em contato com a água tem, um comportamento

padrão mas na presença de óleo, o absorve, alterando a capacitância do sistema e indicando a presença de óleo em

água.

Inventors

RIBEIRO EDUARDO PARENTE

BARA ROBERTA PAYE

FLORES-SAHAGUN THAIS HELENA SYDENSTRICKER

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 256/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031843

BR102013031843

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates
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2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

Title

(BR102013031843)

remoção de água do ar atmosférico

Abstract

(BR102013031843)

remoção de água do ar atmosférico. o campo da invenção é de cunho sócio ambiental, visto estar relacionada à extração

de água do ar atmosférico a baixos custos. euma solução para comunidades isoladas da rede de abastecimento e que se

localizam em regiões áridas ou semi-áridas. os métodos mais comuns requerem sistemas de refrigeração e

compressores, possuindo alto custo de fabricação, instalação e manutenção. a remoção do ar atmosférico proposto é

baseado em princípios de conservação de massa, energia e momento, e que não requer sistemas auxiliares de

refrigeração ou de compressão do ar. funciona apenas pela indução de um vórtice de ar em um aparato estático, onde a

aceleração do ar em seu interior faz com que a pressão e temperatura atinjam um mínimo, capaz de estar abaixo da

temperatura de orvalho para as condições atmosféricas, ocorrendo então a separação da água do ar. as gotículas

formadas são mais densas e ficam na periferia do extrator, e são carregadas para o reservatório de água. o restante do ar

é jogado novamente para a atmosfera.

Inventors

STROBEL CHRISTIAN SCAPULATEMPO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 257/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013031848

BR102013031848

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-17

Earliest priority date

2013-12-11

Title

(BR102013031848)
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produção de dextranase microbiana por fermentação em estado sólido utilizando bagaço de malte como substrato e/ou

suporte

Abstract

(BR102013031848)

produção de dextranase microbiana por fermentação em estado sólido utilizando bagaço de malte como substrato e/ou

suporte.a presente invenção trata de um processo de produção de extrato fermentado contendo dextranase por

fermentação em estado sólido, utilizando bagaço de malte como substrato e/ou suporte. o microrganismo utilizado é

peniclilium aculeatum nrrl 2129. a composição do meio nutritivo indutor da enzima e as características do produto obtido

também estão descritos na patente. os processos de recuperação da enzima em grandes volumes, bem como a

formulação e estabilização desta são também inclusos nesta patente.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

VANDENBERGUE LUCIANA PORTO SOUZA

BATISTA MICHELE CRISTINA TANOUE

RIGONSPIER MICHELE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 258/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030408

BR102013030408

BR102013030408

BR102013030408

Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates
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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
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Family 259/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013029895

BR102013029895

BR102013029895

Publication kind codes

A1

A2

A8
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Publication dates

2014-02-04

2015-10-20

2015-11-17

Earliest priority date

2013-11-21

Title

(BR102013029895)

biscoiteira elétrica com elemento de deslize

Abstract

(BR102013029895)

biscoiteira elétrica com elemento de deslize. o invento propõe a realização da cocção de biscoitos através de chapas

aquecidos por resistências, diferentemente dos métodos convencionais para cocção deste alimento. os materiais

utilizados para isolamento da tampa torna-o mais seguro para uso por crianças, ampliando o mercado desse público na

cozinha. este isolamento permite o toque em qualquer região da superfície para que haja a abertura. o elemento "rampa",

posicionado preferencialmente na lateral da biscoiteira permite a remoção do alimento pronto de forma que não haja

contato direto do usuário com o alimento. essa remoção é feita através da "raspagem" dos biscoitos de cima da biscoiteira

fazendo que eles deslizem pela ''rampa caindo diretamente sobre um recipiente posicionado logo abaixo.

Inventors

MIILLER AMANDA LAIS

WAKIANO CERES SAYURY GOZZER

ALBACH DULCE DE MEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 260/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013029897

BR102013029897

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-04

2015-10-20

Earliest priority date

2013-11-21

Title

(BR102013029897)

kit de cozinha multifuncional

Abstract

(BR102013029897)

kit de cozinha multifuncional. o kit de cozinha multifuncional compreende um rolo de massa que abre em suas

extremidades e no meio através de um sistema de roscas, permitindo sua alteração de função para armazenador de

objetos/ acessórios e para copo medidor. a montagem do rolo é composta por encaixes de rosca. como o usuário abre o

produto em várias partes, é importante que a conexão das peças seja fácil e segura. as únicas peças que o usuário não

desencaixa são o cabo e a base do eixo, os quais são fixos um no outro. a multifuncionalidade da invenção agrupa um

rolo e um copo medidor necessários para o preparo de variadas receitas. e ainda adiciona a questão do armazencimento,

preocupação posterior ao uso do produto.

Inventors

MIILLER AMANDA LAIS

WAKIANO CERES SAYURY GOZZER

ALBACH DULCE DE MEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 261/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013028743

BR102013028743

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-01-14

2015-10-06

Earliest priority date

2013-11-07

Title

(BR102013028743)

uso e obtenção de extratos das folhas de persea americana mill. como antioxidantes e conservantes
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Abstract

(BR102013028743)

uso e obtenção de extratos das folhas de persea americana mill. como antioxidantes e conservantes. a presente invenção

consta da produção de extratos, aquoso e hidroalcoólico, a partir de folhas de persea americana mill. e da demonstração,

in vitro, das propriedades antioxidantes e suas aplicações os extratos obtidos representam uma alternativa terapêutica no

combate aos radicais livres, bem como também uma fonte de fármacos, medicamentos, formulações, cosméticos e uma

alternativa como conservantes de baixa toxicidade para alimentos e outros perecívei

Inventors

BOVO FERNANDA

YAMASSAKI FÁBIO TOMIO

MAURER JULIANA BELLO BARON

CAMPESTRINI LUCIANO HENRIQUE

ZAWADZKI-BAGGIO SELMA FARIA

Latest standardized assignees - inventors removed
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BR102013023882

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-02

2015-11-17

Earliest priority date

2013-09-18

Title

(BR102013023882)

aditivos copoliméricos derivados de anidrido maleico como melhoradores das propriedades de fluxo a frio de combustiveis,

biocombustíveis e misturas

Abstract

(BR102013023882)

aditivos copolimericos derivados de anidrido maleico como melhoradores das propriedades de fluxo a frio de combustíveis,

biocombustiveis e misturas. a presente invenção refere-se à síntese, assim como à aplicação, de aditivos para utilização

corno melhoradores de iluxo a frio de combustíveis, polimeros esses que são derivados do anidrido maleico, acrilatos de

alquila, inetacrilatos de alquila e outros monôrneros vinílicos. a avaliação do desempenho como aditivos foi realizada

através da determinação do ponto de fluidez (pp) e do ponto de névoa (cp), de acordo com a norma astm d97. os aditivos

poliméricos sintetizados possuem interações com as parafinas presentes nos derivados de petróleo, assim como, com os

ésteres graxos derivados de óleos de origem vegetal e de gordura animal, misturas biodiesel diesel.biodiesel biodiesel,

sendo capaz de promover melhorias nas propriedades de fluxo a frio, como por exemplo não limitante, para o éster etílico

de soja - b 100 promoveu um abaixamento no ponto de fluidez para -230c, e uma redução no ponto de névoa para 80c,

com baixas concentrações de aditivo (1 oooppm), resultados inéditos na literatura.

Inventors

MUNIZ ALINE SILVA

OLIVEIRA ANGELO ROBERTO DOS SANTOS

FERRAZ FERNANDO AUGUSTO

RAMOS LUIZ PEREIRA

CÉSAR-OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA

BAENA THOMAS MITCHEL FREIRES

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 263/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013019193

BR102013019193

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2014-11-18

2015-11-10

Earliest priority date

2013-07-29

Title

(BR102013019193)

processo de produção de isolado proteico de soja com ácido cítrico

Abstract

(BR102013019193)

processo de produção de isolado proteico de soja com ácido cítrico. a soja é um produto de grande interesse mundial,

graças à versatilidade de aplicação de seus produtos, suas propriedades nutricionais, facilidade de produção, alta

produtividade e baixo custo. além disso, são reconhecidas propriedades atuantes na prevenção de algumas doenças,

devido à presença de diferentes peptídeos bioativos. portanto, o objetivo da presente invenção é produzir um isolado

proteico de soja a partir do farelo desengordurado de soja utilizando ácido cítrico para precipitação proteica em 48h. o

farelo desengordurado de soja é moído e em uma suspensão aquosa é mantido por 24h em temperatura ambiente. após,

é realizada a filtração e centrifugação, obtendo o resíduo insolúvel. em seguida, é adicionado o ácido cítrico ao

sobrenadante e novamente por 24h a solução é mantida em temperatura ambiente. depois deste período a solução é

centrifugada e a biomassa obtida é coletada, neutralizada e liofilizada, para posterior análise protéica, caracterizando o

isolado proteico de soja

Inventors

WOICIECHOWSKI ADENISE LORENCI

SOCCOL CARLOS RICARDO

VASCONCELLOS FERNANDA CORRÊA DA SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 264/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013019194

BR102013019194

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-11-18

2015-11-10

Earliest priority date
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2013-07-29

Title

(BR102013019194)

processo de produção de membranas catiônicas a partir da modificação química de polibutadieno líquido hidroxilado

Abstract

(BR102013019194)

processo de produçâo de membranas catiônicas a partir da modificação química de polibutadieno líquido hidroxilado. a

presente invenção apresenta o processo de preparação de um polímero modificado do pva1, incluindo meros esterificados

com ácidos orgânicos da classe dos cinamatos, com propriedades de absorção no uv. os ésteres poliméricos resultantes

da invenção apresentam um grande número de aplicações, desde a produção de membranas poliméricas, utilizadas na

bioseparação de macromolécúlas, aplicado à condutividade jônica, no campo dos aditivos antioxidantes, assim como em

fotoprotetores e filtros solares

Inventors

CARVALHO AGNE ROANI DE

OLIVEIRA ANGELO ROBERTO DOS SANTOS

CÉSAR-OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA
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Family 265/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013016079

BR102013016079

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-20

2015-11-17

Earliest priority date

2013-06-24

Title

(BR102013016079)

atividades biológicas e processo de obtenção dos extratos de diferentes partes morfológicas de microlobius foetidus

foetidus (subsp. paraguensis (benth.) m. sousa et g.andrade), família fabaceae, subfamília mimosoideae

Abstract

(BR102013016079)

atividades biológicas e processo de obtenção dos extratos de diferentes partes morfológicas de microlobius foetidus

foetidus (subsp. paraguensis (benth.) m. sousa et g. andrade), família fabaceae, subfamília mimosoideae. a presente

invenção refere-se à identificação das propriedades medicinais antimicrobianos, alelopáticos, larvicida, antioxidante e anti-

neoplásicos, no campo humano, veterinário e ambiental da espécie microlobius foetidus (subsp. paraguensis (benth.) m.

sousa et g. andrade., da família fabaceae, em preparações feitas com seus extratos, frações, subfrações e substâncias

isoladas, obtidos por extração em sistema fechado em aparelho de soxhlet. a invenção está relacionada também às

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

aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as quais contendo preparações originárias desta espécie.

Inventors

LIMA CRISITNA PEITZ DE

SILVA CRISTIANE BEZERRA DA

DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MIGUEL OBDÚLIO GOMES

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 266/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016860

BR102012016860

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07

2015-10-20

Earliest priority date

2012-07-09
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Title

(BR102012016860)

processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão melipona marginata lepeletier

1836 (apidae, meliponini)

Abstract

(BR102012016860)

processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão. melipona marginata

lepeletier, 1836 (apidae, meliponini). a abelha sem ferrão melipona marginata lepeletier, 1836 (apidae, meliponini) é uma

espécie em extinção que ocorre no nordeste, sudeste e sul do brasil e também na argentina e no paraguai. apesar de

existirem alguns trabalhos relacionados com o conhecimento biológico e características ambientais desta abelha sem

ferrão, há falta de dados disponíveis sobre o seu potencial medicinal. a presente invenção refere-se à identificação das

propriedades medicinal, nutricional, farmacêutica, cosmética, antimicrobiana, alelopática, imunológica, anti-inflamatória e

antioxidante, no campo humano, veterinário, agronômico e ambiental do extrato e frações do mel da espécie de abelha

sem ferrão melipona marginata lepeletier, 1836 (apidae, meliponini), obtidos por extração utilizando a resina amberlite®

xad-2. a invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidase sólidas

tais como soluções, suspensões, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as quais

contendo preparações originárias do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão m. margina ta, obtidos pelo

processo mencionado acima.

Inventors

PRUDENTE ARTHUR DA SILVEIRA

BORSATO AURÉLIO VINÍCIUS

CABRINI DANIELA DE ALMEIDA

BORSATO DÉBORA MARIA

DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

OTUKI MICHEL FLEITH

MIGUEL OBDULIO GOMES

BOSCARDIN PATRÍCIA MATHIAS DOLL

FARAGO PAULO VITOR

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 267/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107468

BRPI1107468

BRPI1107468

BRPI1107468

Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates

2013-07-16

2015-11-03

2017-05-30

2017-05-30

Earliest priority date

2011-10-25

Title

(BR201107468)

solicitação de patente de uso do complexo medicamentoso homeopático como regulador negativo da entrada e da

multiplicação do vírus da imunodeficiência humana (hiv)

Abstract

(BR201107468)

"uso do complexo medicamentoso homeopático como cito protetor" o complexo medicamentoso homeopático

comercializado com a fórmula magistral contendo principalmente aconitum napeilus, bryonia alba, thuya occidentalis,

arsenicum e lachesis, foi desenvolvido para ser utilizado no tratamento do câncer por francisco canova, na argentina, em
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torno de 1950. e desde 1998 pesquisas estão sendo desenvolvidas na ufpr no intuito de se esclarecer o modo de ação

desse medicamento. constatou-se que as células alvo do medicamento são os macrófagos. visto que a grande

plasticidade e diversidade das respostas imunitárias derivam da modulação da expressão gônica das células, e através de

experimentos com o medicamento verificaram-se modificações na expressão gênica, novas perspectivas de utilização

desse medicamento são propostas. nesses experimentos observou-se a ação na expressão de genes que codificam

proteínas normalmente expressas em condições de estresse. para proteger células e tecidos contra a toxicidade de várias

moléculas, as células induzem a expressão de genes citoprotetores. portanto o medicamento pode ser usado como

protetor contra os efeitos colaterais de uma grande variedade de medicamentos convencionais, quimioterápicos, antiretro-

virais, etc.

Inventors

ANA PAULA RESSETTI ABUD

BEATRIZ CÉSAR

CAROLINA CAMARGO DE OLIVEIRA

DORLY DE FREITAS BUCHI

EVERSON ALBERGE BUCHI

FERNANDO DE SOUZA FONSECA GUIMARÃES

LUCIANA LOPES

MARIANA PIEMONTE

NARCISO DALOZZO

RAFFAELLO DI BERNARDI

SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 268/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107211

BRPI1107211

BRPI1107211

BRPI1107211

Publication kind codes

A1

A2

B1

B1

Publication dates

2012-09-18

2015-11-10

2015-11-10

2018-03-13

Earliest priority date

2011-12-26

Title

(BR201107211)

uso do extrato e suspensões de microalga scenedesmus sp

Abstract

(BR201107211)

ação bioestimulante vegetal do extrato e suspensões de microalga scenedesmus sp. utilização da microalga de água doce

scenedesmus sp, cujo cultivo é realizado em câmara com sistema tipo biorreatores fechados, em meio apropriado. para a
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extração das substâncias de interesse a biomassa é separada do meio de cultivo, através da centrifugação, seguido de

congelamento e liofilização. dessa forma, a biomassa liofilizada é empregada na preparação dos extratos, através de

extração sequencial com solventes em ordem de polaridade, ou utilizando a biomassa na preparação de suspensões.

através dos bíoensaios realizados foi identificado o efeito bioestimulante vegetal, ou seja, evidenciou-se o efeito promotor

do crescimento das plantas, a partir da utilização de extratos e/ou suspensões obtidos da microalga de água doce

scenedesmus sp

Inventors

GILDA MÓGOR

MARIA EUGÊNIA DUARTE NOSEDA

MIGUEL DANIEL NOSEDA

ÁTILA FRANCISCO MÓGOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 269/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107273

BRPI1107273

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-25

2015-11-10

Earliest priority date

2011-12-20

Title

(BR201107273)

processo para a o preparo de catalisador heterogêneo à base de argilas modificadas, uso do catalisador heterogêneo no

processo de produção de biodiesel

Abstract

(BR201107273)

processo para a o preparo de catalisador heterogêneo à base de argilas modificadas, uso do catalisador heterogêneo no

processo de produçao de biodiesel. a presente invenção refere-se à obtenção de catalisadores heterogêneos a partir de

um processo de impregnação de sais inorgânicos sobre a superfície de argilas in natura, sendo certa quantidade destes

aplicados à reação de transesterificação de um éster na presença de um álcool em determinada temperatura. após o

tempo necessário para a reação ocorrer o catalisador sólido é separado do meio reacional e tratado para ser utilizado em

novas reações. exemplos destes catalisadores são as argilas esmectíticas ín natura, que podem apresentar diversas

composições químicas e mineralógicas, quando submetidas ao tratamento com soluções concentradas de sais

inorgânicos, com destaque para o fluoreto de potássio. os catalisadores heterogêneos desenvolvidos promovem elevados

percentuais de conversão de ésteres de peso molecular superior em outros ésteres de peso molecular inferior

(transesterificação) na presença de um álcool, podendo ser utilizado para a produção de biodiesel em condições

reacionais mais brandas do que os catalisadores do estado da técnica ou para promover qualquer outro tipo de reação de

transesterificação

Inventors

ROCHA ANDRÉ MARTA DA

ALVES HELTON JOSÉ

KOTHE VINÍCIUS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 270/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106026

BRPI1106026

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-19

2015-11-10

Earliest priority date

2011-09-28

Title

(BR201106026)

elaboração de material plástico biodegrádavel reforçado ou não por fibras de coco, curauá, ou sisal elaborado a partir de

amido de mandioca ou de milho através do processo de compressão à quente, utilizando glicerina ou sorbitol como

plastificantes

Abstract

(BR201106026)

elaboração de material plástico biodegrádavel reforçado ou não por fibras de coco, curauá, ou sisal elaborado a partir de

amido de mandioca ou de milho através do processo de compressão à quente, utilizando glicerina ou sorbitol como

plastificantes. a presente invenção trata, do desenvolvimento de materiais plásticos biodegradáveis com boa transparência

elaborados com amido de mandioca ou milho, reforçado ou não por fibras de coco, çurauá ou sisal, utilizando agentes

plastificantes como glicerol ou sorbitol, processados através de compressão à quente para formação de filmes ou objetos

plásticos de baixo custo, com alto valor agregado e totalmente biodegrádavel e compostável. um dos aspectos principais
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desta patente de invenção é o processo inovador de processamento do polímero natural em uma única etapa de

plastificação, sem a necessidade de modificação química, nem etapas prévias de diluição em água ou do uso de

solventes. as condições de processamento desta invenção dependem de parâmetros como temperatura, pressão e tempo

de compressão e pelo conteúdo de plastificante utilizados. nesta patente são utilizadas uma temperatura na faixa entre

150-160 °c, pressão entre 6-8 toneladas, tempo entre 20-40 minutos e teor de plastificante' de 20-35% em relação ao

amido. outro aspecto importante é a preparação da mistura do amido com o plastificante em batedeira. uma etapa de

degasagem após uma primeira prensagem à quente evita a formação de bolhas no material que em seguida é prensado à

quente novamente e resfriado. os materiais compósitos ou não, assim preparados, têm seu desempenho mecânico muito

aumentado através de um tratamento térmico posterior realizado a 60 °c por 3-10 horas, quando se obtém materiais

rígidos e com maior resistência à tração. no caso da busca por materiais flexíveis, o tratamento térmico mencionado não

deve ser realizado.

Inventors

SATYANARAYANA KESTUR G DR

MUNIZ GRACIELA INÉS BOLZON DE

RAMÍREZ MARÍA GUADALUPE LOMELÍ

IWAKIRI SETSUO

FLORES-SAHAGUN THAIS SYDENTRICKER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 271/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106679

BRPI1106679

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2015-09-01

Earliest priority date

2011-10-25

Title

(BR201106679)

Processo de obtenção e uso dos extratos e frações originários da espécie tynantus micranthus corr. & mello ex. Schum,

bignoniaceae

Abstract

(BR201106679)

Processo de obtenção e uso dos extratos e frações originários da espécie tynantus micranthus corr. & mello ex.Schum,

bignoniaceae.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas,

cosméticas, microbiológicas, alelopáticas, imunológicas, anti-inflamatórias, antioxidante, estimulante e afrodisíaca, no

campo humano, veterinário e ambiental da espécie tynanthus micranthus corr & mello ex.Schum, família bignoniaceae, em

preparações feitas com seus extratos, frações e subfrações, obtidos por extração em sistema fechado em aparelho de

soxhlet.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e

sólidas tais como soluções, suspensões, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as

quais contendo preparações oríginárias desta espécie.

Inventors

CANSIAN FERNANDA COLOMBI

MIGUEL MARILIS DALLARMI
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MIGUEL OBDULIO GOMES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 272/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020796

BR102013020796

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-22

2015-08-11

Earliest priority date

2013-08-15

Title

(BR102013020796)

Processo para obtenção e utilização de pectina, com alto grau de metoxilação de pericarpo do fruto de pequi

Abstract

(BR102013020796)

Processo para obtenção e utilização de pectina, com alto grau de metoxilação, de pericarpo do fruto de pequi a invenção

compreende um processo para produção de pectina com alto grau de metoxilação extraída de pericarpo do fruto de pequi

(caryocar brasiliense cambess) com capacidade espessante.Especificamente, a pectina é extraída utilizando-se água

como agente extrator, concentração menor de 100 g/l, em temperaturas entre 15-900c, por 1-20 h, seguidas de

precipitação e lavagens sucessivas com solvente orgânico, preferencialmente um álcool.A pectina consiste

essencialmente de uma homogalacturonana ci-(1-->4) ligada, com grau de metoxilação entre 55-100%, grau de acetilação

entre 0,1-10%.A pectina é, ainda, caracterizada por ser um agente espessante em composições farmacêuticas,

cosméticas, alimentícias e químicas, podendo ser utilizada em associação à sais e sacarose.

Inventors

NOSEDA MIGUEL DANIEL

ASCÊNCIO SÉRGIO DONIZETI
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PROVIN LOUISE

RODRIGUES JENIFER MOTA

NOSEDA MARIA EUGÊNIA DUARTE

SILVEIRA JOANA LÉA MEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSITY FEDERAL DE TOCANTINS

Images

Family 273/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1100530

BRPI1100530

BRPI1100530

Publication kind codes

B1

A1

A2

Publication dates

2010-11-09
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2014-03-05

2015-08-11

Earliest priority date

2011-02-18

Title

(BR201100530)

Kit para análise de presença de pseudomonas aeruginosa em água

Abstract

(BR201100530)

Kit para análise de presença de pseudomonas aeruginosa em água a presente invenção trata de um kít para inoculação,

desenvolvimento e identificação presuntiva de pseudomonas aeruginosa para realização de controle de qualidade

microbiológico da água potável, mineral, água utilizada em processos industriais alimentícios, cosméticos,

farmacêuticos.De produtos para saúde, em ambiente hospitalar, para ensaios laboratoriais, análises ambientais, na área

veterinaria, zootécnica, agronômica nos quais seja necessário o controle ou ausência desse micro-organismo.

Inventors

ALBINI BÁRBARA PEREIRA

MIGUEL MARILIS DALLARMI

PEREIRA SÔNIA MARIA

ALBINI CARLOS AUGUSTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 274/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013016289

BR102013016289

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-13

2015-08-18

Earliest priority date

2013-06-25

Title

(BR102013016289)

Obtenção de yacon (smallanthus sonchifolius) em pó por processo de secagem em camada de espuma

Abstract

(BR102013016289)

Obtenção de yacon (smallanthus sonchifolius) em pó por processo de secagem em camada de espuma.A presente

invenção compreende a adição de ovoalbumina para obtenção de espuma de polpa de yacon (smallanthus sonchifolius)

destinada a secagem em camada de espuma, visando a obtenção de um pó como produto final, está relacionado ao

campo técnico de secagem/desidratação de produtos de origem vegetal e constitui-se de um pedido de patente sobre o

processo de obtenção de uma espuma obtida a partir de polpa de yacon utilizando emulsificantes como agente espumante

e a incorporação de ar obtida por batimento/agitação, sendo a característica essencial desta espuma a estabilidade

suficiente para possibilitar o processo de desidratação por camada de espuma em estufa convectiva a pressão

atmosférica ou em estufa a vácuo com subsequente formação de um pó solúvel em água ou qualquer outro veículo e que

apresente suas qualidades organolépticas e físico-químicas preservadas, permitindo o seu uso puro ou sua utilização

como ingrediente em formulações.
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Inventors

MASSON MARIA LUCIA

ELLENDERSEN LUCIANA DE SOUZA NEVES

FRANCO TALITA SZLAPAK

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 275/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013015716

BR102013015716

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-07-09

2015-08-11
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Earliest priority date

2013-06-21

Title

(BR102013015716)

Intercalação de corantes aniônicos em hidróxidos duplos e hidroxissais lamelares - materiais para a indústria de

cosméticos

Abstract

(BR102013015716)

Intercalação de corantes aniônicos em hidróxidos duplos e hidroxissais lamelares - materiais para a indústria de

cosméticos.A presente invenção refere-se ao uso de hidróxidos duplos lamelares (hdl) e hidroxissais lamelares (hsl),

naturais ou sintéticos, intercalados com corante aniônicos, como novos materiais para a formulação des cosméticos.Os

hidróxidos duplos (ou triplos) lamelares (hdl) possuem a fórmula genérica [m^ +2^~ 1-x~m^ +3^~ x~(oh~ 2~][a^ -n^]~

x/n.zh~ 2~o ou [m^ +2^/m^ +2~ 1-xm^ +3^~ x~(oh)~ 2][a^ n-]~ x/n.zh~ 2~o, onde m^ +2^ (mg, ca, sr, mn, fe, co, ni, cu, sn,

ba, ou zn), m^ +3^ (al, fe, co, mn, ou ni), ''x'' encontram-se entre 0,05 e 0,5 em qualquer proporção, ''z'' entre zero e 2.Os

hidroxissais lamelares (hsl) possuem a fórmula genérica m^ +2^(oh)~ 2-x~(a^ n-^)~ x/n.zh~ 2~o, onde m^ +2^ é um cátion

metálico (mg, ni, zn, ca, co, cu ou mn) ou misturas de até três metais simultaneamente em qualquer proporção, ''x''

encontra-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer porporção, ''z'' entre zero e 2 em qualquer proporção.Em ambos os casos e a^ -n^

corresponde a qualquer ânion proveniente de corante naturais e/ou sintéticos.As principais vantagens do seu uso em

relação aos corantes isolados se situa nas suas propriedades como a alta capacidade de coloração, capacidade de

dispersão em veículos variados, nula solubidade, baixa ou nula penetração na pele, alta estabilidade tpermica,

biocompatibilidade, possível multifuncionalidade, dimensões controláveis dos tamanhos das partículas e sua morfologia,

etc.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 276/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012011953

BR102013010819

BR102012011953

BR102013010819

Publication kind codes

A1

A1

A2

A2

Publication dates

2012-10-02

2013-05-28

2015-08-11

2015-10-27

Earliest priority date

2012-05-18

Title
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(BR102013010819)

polissacarídeos sulfatados obtidos de macroalgas verdes marinhas com capacidade de modular a neovascularização

Abstract

(BR102013010819)

polissacarideos sulfatados obtidos de macroalgas virdes marinhas com capacidade de modular a neovascularização. a

presente invenção relata a capacidade moduladora da neovascularização por polissacarídeos sulfatados, extraídos de

macroalgas verdes marinhas, especificamente do gênero gayralia, particularmente as espécies gayrcilia brasiliensis e

gayralia oxysperma.esses polissacarídeos são capazes de diminuir a vascularização inicial (vasculogênese e

angiogênese) durante a embriogênese, processo observado em embriões de galinha (gaiius domesticus) em diferentes

estágios de desenvolvimento. concentrações entre 1-600 pg dos polissacarídeos sulfatados de ambas as espécies~

reduziram o número de vasos sanguíneos em até 100 % em relação ao controle negativo (água). esses polissacarídeos

com capacidade angiostática foram extraídos nas temperaturas entre 1- 100 0c, são sulfatados (1-60 %) e contêm ácidos

urônicos (0-30 %). são constituídos por ramnose (1 - 95 %), glucose (0 - 40 %), xiíose (0 - 40%), manose (0-30%) e

galactose (1-30%).
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Publication dates

2012-10-02

2015-08-11

Earliest priority date
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Title

(BR102012011948)

Atividade anti-angiogênica e anticoagulante de polissacarídeos sulfatados obtidos de monostroma sp

©Questel - FAMPAT Page 286 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012011953&ekey=1757&xpn=BR102012011953&kind=A1


Abstract

(BR102012011948)

Atividade anti-angiogência e anticoagulante de polissacarídeos sulfatados obtidos de monostroma sp.Polissacarídeos

sulfatados foram extraídos da macroalga verde marinha monostroma sp (chlorophyta) nas temperaturas entre (10-

100<198>c).Estes são constituídos por ramnose (50-90%), glucose (2-25%), xilose (3-20%), manose (1-10%) e galactose

(1-20%), grupos sulfato (10-40%) e ácidos urônicos (1-25%).Estes polissacarídeos foram estudados in vivo como agentes

angiostáticos e in vitro como agentes anticoagulantes.O efeito desse polissacarídeo sulfatado sobre a angiogênese foi

avaliado em embriões de gallus domesticus.Concentrações de 5-1500 ug reduziram a percentagem de vasos vitelínicos

em até 100% em relação ao controle (água; veículo).Heparina, utilizada como controle positivo (100 ug) inibiu 100% da

vascularização em membrana corioalantóica (cam-assay).A atividade anticoagulante destes polissacarídeos sulfatados foi

avaliada utilizando plasma humana, kits: tppa (tempo de tromboplastina parcial ativada ), tt (tempo de trombina) e heparina

como controle positivo.Concentrações entre 0,1 - 1500 ug/ml demonstram atividade anticoagulante para ambos os

testes.Estes estudos demonstram que os polissacarídeos de monostroma sp atuam como agentes anticoagulantes e anti-

angiogênicos e são, portanto alternativas na terapia antitrombótica e antitumoral.

Inventors
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Title
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Processo integrado para produção de lipídios/óleos de origem microbiana e algal a partir de tubérculos amiláceos

Abstract

(BR201015500)

Processo integrado para a produção de lipídios/óleos de origem microbiana e algal a partir de tubérculos amiláceos.A

presente invenção trata de um processo para a produção de biodiesel e/ou óleo combustível a partir de biomassa

microbiana oleaginosa utilizando como substrato parcela hidrolisada de material amiláceo de tubérculos.Os produtos

obtidos da presente invenção são adequados para utilização direta em motores e na geração de energia ou vapor e na

alimentação humana, animal entre outros.O processo integrado segundo a presente invenção compreende a utilização de

materiais ricos em amido para utilização como substrato (fonte de carbono) para produção de biomassa microbiana

oleaginosa, em um processo no qual pode haver a reutilização do efluente gasoso (c02) e do liquido residual da produção

de biomassa microbiana em outro processo de produção de biomassa algal oleaginosa e/ou outro processo

biotecnológico, bem como etapas de concentração, extração e transesterificação dos lipídios contidos na biomassa, com

possível reutilização do glicerol residual.O processo descrito trata de uma tecnologia inovadora e ecologicamente
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sustentável para produção de biocombustiveis e outros produtos de interesse comercial.

Inventors
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Publication dates

2014-07-29

2015-08-04

Earliest priority date

2013-10-14

Title

(BR102013026395)

Fotobiorreator tubular modular para tratamento integrado de efluentes líquidos e emissões

Abstract

(BR102013026395)

Fotobiorreator tubular modular para tratamento integrado de efluentes líquidos e emissões.A presente invenção refere-se

a um fotobiorreator tubular modular destinado ao tratamento de poluentes através do cultivo de microalgas e/ou

cianobactérias em modo batelada, semi-contínuo ou contínuo.O sistema é composto por uma coluna ascendente de

gaseificação com uma membrana difusora que permite alta eficiência na transferência de massa.Para realizar as

operações o sistema possui um formato modular que possibilita a produção de microalgas em diversos ambientes, tal qual

a possibilidade de instalação e de acordo com o espaço disponível.De acordo com o formato do fotobiorreator, o mesmo

descarta a utilização de bombas de circulação melhorando sua eficiência no tratamento dos poluentes e aumentando a

produção de biomassa.Desta maneira, o fotobiorreator realiza o tratamento de passivos ambientais concomitantemente a

geração de energia proveniente da biomassa final do processo.

Inventors
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2014-12-02
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Earliest priority date

2013-09-18

Title

(BR102013023883)

Uso do complexo medicamentoso homeopático como citoprotetor

Abstract

(BR102013023883)

Uso do complexo medicamentoso homeopático como citoprotetor.O complexo medicamentoso homeopático

comercializado com a fórmula magistral contendo principalmente aconitum napeilus,bryonia alba, thuya occidentolis,
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arsenicum e lachesis, foi desenvolvido para ser utilizado no tratamento do câncer por francisco canova, na argentina, em

torno de 1950, e desde 1998 pesquisas estão sendo desenvolvidas na ufpr no intuito de se esclarecer o modo de ação

desse medicamento.Constatou-se que as células alvo do medicamento são os macrótagos.Visto que a grande

plasticidade e diversidade das respostas imunitárias derivam da modulação da expressão gênica das células, e através de

experimentos com o medicamento verificaram-se modificações na expressão gênica, novas perspectivas de utilização

desse medicamento são propostas.Nesses experimentos observou-se a ação na expressão de genes que codificam

proteínas normalmente expressas em condições de estresse.para proteger células e tecidos contra a toxicidade de várias

moléculas,as células induzem a expressão de genes citoprotetores.Portanto o medicamento pode ser usado como protetor

contra os efeitos colaterais de uma grande variedade de medicamentos convencionais,quimioterápicos, antiretro-virais,

etc.
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Publication dates
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Earliest priority date

2013-09-18

Title

(BR102013023884)

Processo de obtenção de poliésteres sulfonados a partir da reciclagem química de pet por glicólise

Abstract

(BR102013023884)

Processo de obtenção de poliésteres sulfonados a partir da reciclagem química de pet por glicólise.A presente invenção
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relata o processo de sulfonação de poliésteres de variadas característicos estruturais, através da reciclagem química de

poli(tereftalato de etileno) - pet - pós-consuma oriundo de garrafas de refrigerante, por glicólise, utilizando o sulfato de

acetila como agente sulfonante.A técnica desenvolvida favoreceu a síntese de poliésteres sulfonados em um meio

reacional sem solvente, mesmo em condições experimentais brandas.O sulfato de acetila usado como agente de

sulfonação foi menos oxidante, se comparado com os agentes de sulfonação tradicionais, preservando assim a

integridade física dos materiais.Estes poliésteres sulfonados, cuja capacidade de troca iônica foi variável com o índice de

acidez obtido em diferentes condições reacionais, podem ter aplicações como eletrólitos sólidos na composição de células

a combustível de membrana polimérica catiônica, bem como serem incorporados em blendas poliméricas, sendo passíveis

de formação de ligação cruzada, além de outras aplicações
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BRPI1105786

Publication kind codes

A1

A2

B1

B1

Publication dates

2012-06-12

2015-08-04

2015-08-04

2018-04-24

Earliest priority date

2011-11-07

Title

(BR201105786)

composições fitopraguicidas sinérgicas a partir da combinação de extratos de annonaceae e piperaceae e processos de

utilização contra aedes aegypti e outras pragas

Abstract

(BR201105786)

composições fitopraguicidas sinérgicas a partir da combinação de extratos de annonaceae e piperaceae e processos de

utilização contra aedes aegypti e outras pragas. a presente invenção, no campo da química aplicada de produtos naturais,

se refere à formulaçã de composições e ao processo de emprego de extratos etanólicos ou com outros solventes a partir

das sementes de graviola annona muricata e de frutos de pimenta-do-reino piper nigrum, bem como de outras partes

botânicas, em diferentes combinações larvicidas sinérgicas contra o vetor das febres dengue e amarela, aedes aegypti e

seu assemelhado aedes albopictus, bem como outras pragas, como altemativa tanto à utilização de um destes

fitopraguicidas individualmente quanto aos praguicidas obtidos sinteticamente, tais como organofosforados, danosos ao

meio ambiente, sendo que os extratos poderem ser combinados em quaisquer proporções desde 99:1 até 1:99 mas mais

preferencialmente na faixa entre 90: 10 e 98 : 2 a partir das curvas dose-resposta dos extratos de annona muriccua e piper

nigrum, podendo ainda tais combinações binárias serem adicionadas de extratos de meliaceae tais como melia azedarach

e azadirachta indica de modo a se obter as variadas combinações ternárias.
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Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons

Abstract
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(BR102013005934)

Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons.A presente invenção relata a capacidade espessante e geleificante de polissacarídeos produzidos pela

macroalga verda marinha monostroma brasiliense.Em meio aquoso estes polissacarídeos possuem a propriedade de

espessar e geleificar o sistema.Em meio salino contendo íons baratos, sódio e/ou cálcio estes polissacarídeos também

possuem a propriedade de espessar e geleificar o sistema, além de serem termoestáveis.Os polissacarídeos produzidos

pela macroalga verde marinha monostroma brasiliense, com capacidade espessante e geleificante são extraídos da alga

em temperaturas entre (1-100<198>), são sulfatados (1-60%) e contêm urônicos (0-30%).São constituídos por ramnose

(1-95%), glucose (0-40%), xilose (0-40%), manose (0-30%) e galactose (0-30%).
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A2

Publication dates

2013-05-14

2015-07-14

Earliest priority date

2012-12-04

Title

(BR102012030865)

Válvula de retenção ferrofluídica para dispensa de fluidos

Abstract

(BR102012030865)

Válvula de retenção ferrofluídica para dispensa de fluidos.A presente invenção trata mais particularmente de um sistema

de válvula de retenção que permite produzir um fluxo direcional efeitivo de um fluido interrompendo-o e dosando-o,

controlado por um campo magnético externo.

Inventors
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Publication dates

2013-06-18

2015-07-14

Earliest priority date

2010-09-23

Title

(BR201003763)

Dispositivo para auxiliar a retirada e/ou colocação de porcas hidráulicas

Abstract

(BR201003763)

Dispositivo para auxiliar a retirada e/ou colocação de porcas hidráulicas.A presente invenção foi desenvolvida com o

objetivo de facilitar tanto o processo de desrosqueamento (soltura) quanto o rosqueamento de porcas hidráulicas de

grande porte, porcas comuns no acoplamento entre eixos de turbinas de usinas geradoras de energia elétrica, o uso

dessa ferramenta permite diminuir o tempo em até 27% e melhoria ergonômica nas operaçães de manutenção por

diminuir esforços e melhorar a postura na tarefa.O dispositivo para porcas hidráulicas (dph) foi projetado para ter facilidade

de fabricação além de utilizar somente aço de uso geral em seus componentes, tornando-se assim, uma ferramenta que

pode ser rapidamente adaptada para uso em vários tamanhos de porcas.

Inventors
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Publication dates
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Earliest priority date

2013-05-03

Title

(BR102013010960)

Menbranas bioativas compostas de nanofibras de celulose/hidrocolóides

Abstract

(BR102013010960)

Membranas biotivas composta de nanofibras de celulose/hidrocolóides.A presente invenção refere-se ao desenvolvimento

de membranas compreendendo uma matriz porosa biocompatível, constituída de nanofibras de celulose de origem vegetal

ou bacteriana, obtidas pela desagregação mecãnica, química ou enzimática de fontes celulósicas naturais, na qual foi

impregnada, através de homogeneização mecânica, uma subestrutura composta por hidrocolóides de origem natural ou

sintética, a qual pode ser constituída por um único componente ou por uma mistura de dois ou mais hidrocolóides.A

subestrutura citada pode conter um ou mais fármacos impregnados, por mistura ou imersão posterior em soluções dos

fármacos, bem como uma camada superficial de material biocompatível como, por exemplo, colágeno ou outro

hidrocolóide, depositado sobre a superfície por imersão ou aspersão por spray de solução do hidrocolóide em questão.Os

produtos resultantes tem potencial como curativo externo (por exemplo, para tratamento d queimaduras e lesões

ulcerosas de pele) com células ou sem células, semeadura de células para testes in vitro, para uso de matriz de implantes,

para veicular bioativos, como filmes ou membranas protetoras (por exemplo, antimicrorganismos), e para veicular células

para terapias regenerativas de tecidos e órgãos de mamíferos (por exemplo, humanos)
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Publication dates

2013-05-28

2015-06-30

Earliest priority date

2012-05-18

Title

(BR102013010817)

Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons

Abstract
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(BR102013010817)

Gel de polissacarídeos de gayralia brasiliensis e gel termoestável de polissacarídeos de gayralia brasiliensis complexados

com íons.A presente invenção relata a capacidade espessante e geleificante de polissacarídeos produzidos pela

macroalga verde marinha gayralia brasiliensis.Em meio aquoso estes polissacarídeos possuem a propriedade de espessar

e geleificar o sistema.Em meio salino contendo íons baratos, sódio e/ou cálcio estes polissacarídeos também possuem a

propriedade de espessar e geleificar o sistema, além de serem termoestáveis.Os polissacarídeos produzidos pela

macroalga verde marinha gayralia brasiliensis, com capacidade espessante e geleificante são extraídas da alga em

temperaturas entre (1-100<198>c), são sulfatados (1-60%) e contêm ácidos urônicos (0-30%).São constituídos por

ramnose (1-95%), glucose (0-40%), xilose (0-40%), manose (0-30%) e galactose (0-30%).
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BR102013004308

BR102013004308

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-21

2015-06-30

Earliest priority date

2013-02-25

Title

(BR102013004308)

Produção e aplicação de formulação farmacêutica de uso tópico contendo extrato e frações de persea americana

Abstract

(BR102013004308)

Produção e aplicação de formulação farmacêutica de uso tópico contendo extrato e frações de persea americana l.A

presente invenção refere-se ao desenvolvimento de formulações farmacêuticas de uso tópico contendo extrato e frações

de persea americana mill e sua aplicação no tratamento de doenças de natureza inflamatória.As propriedades do extrato

bruto das sementes de persea americana mill e deste incorporado à uma formulação farmacêutica genérica foram

demonstradas através do ensaio de edema de pata induzido por carragenina, comprovando a atividade antiinflamatória

desta planta e uma nova oportunidade de produção de um fitoterápico nacional.

Inventors

MESSMAR DANIA KEMEL

REASON IARA JOSÉ TABORDA DE MESSIAS

SANTOS CID AIMBRÉ DE MORAES
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Publication numbers

BR102013017766

BR102013017766

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-20

2015-05-26

Earliest priority date

2013-07-11

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
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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.

Inventors

LICODIEDOFF SILVANA

CAMLOFSKI ANA MERY DE OLIVEIRA

CARNEIRO ELIANA BELESKI BORBA

NOGUEIRA ALESSANDRO
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Publication dates

2012-06-19

2015-04-22

Earliest priority date

2011-09-27

Title

(BR201106025)

Método para geração de tráfego de voz sobre ip

Abstract

(BR201106025)

Método para geração de tráfego de voz sobre ip.Este modelo trata da geração de tráfego de sistemas de transmissão de

voz utilizando uma rede de transmissão digital baseada pacotes (por exemplo, sistemas de transmissão de voz sobre ip).O

modelo pode ser utilizado em previsões de capacidade, em instrumentação para geração de tráfego real, em simuladores

e em cálculos analíticos

Inventors

PEDROSO CARLOS MARCELO

MATTOS IGNACIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 291/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032658

BR102012032658

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2015-04-22

Earliest priority date

2012-12-20

Title

(BR102012032658)

Processo de obtenção e uso dos extratos e frações originários das cascas do caule da espécie vegetal guettarda

uruguensis cham. & schltdl. Rubiaceae

Abstract

(BR102012032658)
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Processo de obtenção e uso dos extratos e frações originários das cascas do caule da espécie vegetal guettarda

uruguensis cham. & schltdl.Rubiaceae.A presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por

identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, imunológicas, anti-

inflamatórias, antioxidante, alelopática e não hemolíticas no campo humano, veterinário e ambiental da espécie guettarda

uruguensis cham. & schltdl.Rubiaceae.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 das cascas do caule de guettarda uruguensis cham. & schltdl.Rubiaceae.A invenção esté

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 a guettarda uruguensis cham. & schltdl.Rubiaceae

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

DIAS JOSIANE DE FÁTIMA GASPARI

DUARTE ANA FLÁVIA SCHVABE

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

OLIVEIRA VINÍCIUS BEDNARCZUK DE

CAMPOS RANIERI

HIROTA BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI

PAULA CRISTIANE DA SILVA
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Publication numbers
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A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2015-04-22

Earliest priority date

2012-12-21

Title

(BR102012032856)

Composição pesticida, repelente e fungicida baseada em efeito sinergístico de compostos de baixa toxicidade

Abstract

(BR102012032856)

Composição pesticida, repelente e fungicida baseada em efeito sinergístico de compostos de baixa toxidade.A crescente

regulamentação restritiva quanto à aplicação das classes de pesticidas em uso atualmente, por riscos à saúde humana e

à biodiversidade, traz o desafio de substituição dos mesmos por outros eficazes e simultaneamente de beixo risco

toxicológico e ambiental.A presente patente de invenção descreve uma mistura de (e)-cinamato de metila e linalol,

caracterizada por conter o linalol como majoritário da mistura e por ação pesticida mais pronunciada quando o (r)-linalol é

utilizado na composição a mistura mostrou em bioensaios ação repelente e pesticida eficaz contra insetos como o aedes

aegypti, mosquito transmissor da dengue e febre amarela, e ação pesticida contraaracnídeos de importância médica como

o escorpião amarelo tityus serrulatus e a aranha marrom loxosceles intermedia.A ação fungicida foi também comprovada

em bioensaios.Assim preconiza-se seu uso na preparação de repelentes e pesticidas de invertebrados considerados

praga como insetos, ácaros e outros aracnídeos, bem como na preparaçõa de um fungicida para uso humano, veterinário,

agrícola e florestal.Existem diversas possibilidades de formas de uso, dispensação e forma de aplicação da presente

patente de invenção.

Inventors

MARQUES FRANCISCO DE ASSIS

RAMIRES EDUARDO NOVAES

ANNIES VINÍCIUS

SILVA MÁRIO ANTONIO NAVARRO DA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 293/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032368

BR102012032368

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2015-04-14

Earliest priority date

2012-12-18

Title

(BR102012032368)

Processo de fabricação do suco de cereja

Abstract

(BR102012032368)

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

(preferencialmente eugenia invo/ucrato 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

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

desenvolvimento deste produto soluciona o problema da sazonalidade e oferece um produto pronto para 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

trutas nativas.

Inventors

LICODIEDOFF SILVANA

CAMLOFSKI ANA MERY DE OLIVEIRA

CARNEIRO ELIANA BELESKI BORBA

NOGUEIRA ALESSANDRO
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Publication numbers

BR102012013028

BR102012013028

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-04

2015-04-14

Earliest priority date

2012-05-30

Title
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(BR102012013028)

Extrato de microalgas marinhas com capacidade de aderência a bactérias patogênicas

Abstract

(BR102012013028)

Extrato de microalgas marinhas com capacidade de aderência a bactérias patogênicas.A invenção compreende a

utilização de extratos de microalgas, contendo proteínas e carboidratos, na adsorção de enterobactérias, prevenindo

infecções gastrointestinais em animais.Especificamente, trata sobre métodos e composições para prevenir as infecções

causadas por bactérias gram-negativas.

Inventors

NOSEDA MIGUEL DANIEL

MACHADO TATIANE WINKLER MARQUES

NOSEDA MARIA EUGÊNIA DUARTE

RODRIGUES JENIFER MOTTA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013030587

BR102013030587

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-03-24

Earliest priority date

2013-11-28

Title

(BR102013030587)

Obtenção de extratos ou frações de inflorescências ou produtos de musa paradisiaca l., uso dos extratos ou frações de

inflorescências ou produtos de musa paradisiaca l. E formulações com extratos e frações de inflorescências ou produtos

de musa paradisiaca l.

Abstract

(BR102013030587)

Obtençao de extratos ou frações de inflorescencias ou produtos de musa pazadisiaca l., uso dos extratos ou frações de

inflorescencias ou produtos de musa paradisíaca l.E formulações com extratos e frações de inflorescencias ou produtos de

musa paradisiaca l.A presente invenção refere-se à obtenção de extratos e frações de inflorescências de musa

paradisiaca l., ao uso destes e ao desenvolvimento de formulações na produção de medicamentos a partir de produtos ou

inflorescências de musa paradisiaca l.Como antiasmático, anti-inflamatório e imunomodulador em asma aguda e

crónica.As propriedades fitoterápicas foram demonstradas através da diminuição da inflamação broncoalveolar

(comprovada por histopatológico) e sistêmica (diminuição de ige) e da diminuição da resposta th2 em camundongos

asmáticos.

Inventors

BOVO FERNANDA

REASON IARA JOSÉ DE MESSIAS

MAURER JULIANA BELLO BARON

BAGGIO SELMA FARIA ZAWADZKI

PEREZ ELISA
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ANDREAZZA ITAMAR FRANCISCO
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Publication numbers

BR102012005977

BR102012005977

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-03

2015-04-07

Earliest priority date

2012-03-16

Title

(BR102012005977)
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Processo de uso industrial de resíduos orgânicos líquidos para fabricação de biogás (metano); fertilizante sólido orgânico,

organomineral e/ou fonte de nutrientes para plantas e para obtenção de água reutilizável em sistemas agroindustriais

Abstract

(BR102012005977)

Processo de uso industrial de resíduos orgânicos líquidos para fabricação de biogás (metano); fertilizante sólido orgânico,

organomineral e/ou fonte de nutrientes para plantas e pra obtenção de água reutilizável em sistemas agroindustriais.A

patente de invenção visa um novo processo de uso industrial de resíduos orgânicos líquidos, especialmente os resíduos

líquidos agroindustriais e agropecuários, a fim de produzir biogás (metano); fertilizante sólido orgânico e obtenção de água

reutilizável em sistemas agroindustriais; e consiste em submeter os resíduos orgânicos líquidos em biodigestores para

produção de metano; o efluente é conduzido até reator químico para remoção de sais minerais.O efluente do reator

químico é conduzido até tanques hidropônicos para cultivo de macrófitas que utilizam os nutrientes remanescentes como

fonte nutricional, portanto removendo sais e obtendo água reutilizável.O decantado do reator químico e as algas

macrófitas cultivadas são conduzidas até o secador de resíduos orgânicos e submetidos a compostagem físico-química-

mecânica para produção de fertilizantes sólidos orgânicos.Assim há uma nova aplicação e conjugação dos princípios e

equipamentos já conhecidos, e com resultados novos; como a produção metano e fertilizantes orgânicos sólidos e

obtenção de água potencialmente reutilizável em sistemas agroindustriais.

Inventors

MARRA BRENER MAGNABOSCO

TUCUNDUVA MARCOS AUGUSTO BARTH

SANTOS ALEXANDRE LESEUR DOS

COSTA MATHEUS ANTONIO DA

OLIVEIRA GUSTAVO RAMOS DE

ZACARKIM CARLOS EDUARDO

GOMES LUIS FERNANDO SOUZA

STREMEL DILE PONTAROLO

SOUZA DJAIR DOS SANTOS DE LIMA E
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Family 297/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012022849

BR102012022849

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-30

2015-01-06

Earliest priority date

2012-09-11
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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

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.

Inventors

VEIGA SILVIO SANCHES

CHAIM OLGA MEIRI

MANGILI OLDEMIR CARLOS

GREMSKI WALDEMIRO

APPEL MARCIA HELENA

SILVEIRA RAFAEL BERTONI DA

TOMA LENY

NADER HELENA BONCIANI

RIBEIRO ANDREA SENFF
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Publication numbers

BR102012030720

BR102012030720

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-12-23

Earliest priority date

2012-12-03

Title

(BR102012030720)

Atividade antioxidante, toxicidade e obtenção de extratos, frações e substâncias isoladas da espécie vegetal buddleja
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stachyoides cham. & schltdl. (scrophulariacea)

Abstract

(BR102012030720)

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, TOXICIDADE E OBTENÇÃO DE EXTRATOS, FRAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DA

ESPÉCIE VEGETAL BUDDLEJA STACHYOIDES CHAM. & SCHLTDL. (SCROPHULARIACEA).A invenção refere-se a

estudos científicos para identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, alelopáticas, no

campo humano, veterinário e ambiental dos componentes e produtos originários da planta da espécie Buddleja

stachyoides CHAM. & SCHLTDL. (SCROPHULARIACEAE), caracterizados pelo processo de obtenção dos produtos das

partes aéreas e raízes trituradas ou extraídas por métodos de Soxhlet, de cozimento, prensagem, decocção, infusão,

hidroalcoólico, alcoólico, trituração, seguidos de prensagem, ou repouso, decantação, com uso de reagentes químicos,

naturais, ou por método químico, físico, físico-químico, biológico, orgânico ou HPLC, para obtenção do extrato e substrato,

essência, tintura, alcoolatos, alcoolaturas, seiva, massa, sumo, pó, frações, sub-frações e princípios ativos desenvolvidos

nesta invenção para emprego ou comercialização total ou parcial com finalidade de aplicação nas áreas da química,

farmacologia, dermatologia, cosmetologia, medicinal, terapêutica, homeopática, alopática, nutricional, veterinária nas

formas hipocrática e galênica, natural ou sintética, o extrato, substrato, a essência, a tintura, a seiva, a substância ativa

desenvolvido nesta invenção, isolados ou não isolados.Obtenção de 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.

Inventors

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MOREIRA THAIS FERNANDA

OLIVEIRA DANIELLA MARIA SOARES DE

MIGUEL OBDULIO GOMES

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

KALEGARI MILENA
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BR102012028838

BR102012028838

Publication kind codes
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Publication dates

2013-03-05
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Title
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(BR102012028838)

Sistema de refrigeração por absorção com controle óptico de nível e vazão variável

Abstract

(BR102012028838)

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO COM CONTROLE ÓPTICO DE NÍVEL E VAZÃO VARIÁVEL.Sistema

de refrigeração por absorção com controle óptico de nível e vazão variável para geração de frio com potencial para uso

em sistemas de aquecimento, ventilação, ar condiconado, e refrigeração (HVAC&R) industriais, comerciais e residenciais

sendo alimentado com calor proveniente da queima de diferentes combustíveis e/ou fontes de calor residual pré-

existentes, sendo que o sistema propriamente dito é composto por: um condensador (4), um evaporador (7), duas válvulas

de expansão (6) e (12), dois absorvedores (8) e (9), uma bomba centrífuga (11), um trocador de calor regenerador (21),

um gerador (2), um retificador (3), um sistema de controle óptico de nível de mistura (1) e dois acumuladores de líquido (5)

e (10).O sistema de controle de nível desenvolvido formado por 3 LDR´s posicionados em uma câmara escura constituída

ao redor de um medidor de nível e iluminada internamente por uma lâmpada de baixa potência, um inversor de frequência

e uma bomba centrífuga permite que a solução no interior do gerador esteja dentro de uma faixa segura para um eficiente

funcionamento do ciclo de refrigeração.

Inventors

VARGAS JOSE VIRIATO COELHO

DILAY EMERSON

DILAY ERICSON

BALMANT WELLINGTON

DIAS FERNANDO GALLEGO

MARTINHO LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS

ORDONEZ JUAN CARLOS

PARISE JOSE ALBERTO DOS REIS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012018918

BR102012018918

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-05

2014-12-30

Earliest priority date

2012-07-30

Title

(BR102012018918)

Pluviômetro automático de coluna de água
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Abstract

(BR102012018918)

PLUVIÔMETRO AUTOMÁTICO DE COLUNA DE ÁGUA.Equipamento automático para medição de precipitação

atmosférica através da medição da altura do nível da coluna da água coletada, dotado de transdutores de pressão,

unidade de comando microprocessada, sistema para realizar a descarga automática por bombeamento da água coletada

após o término da precipitação e sistema auxiliar de descarga por gravidade.

Inventors

BRAGA ARTUR SASS

BRAGA SERGIO MICHELOTTO

Latest standardized assignees - inventors removed
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2014-12-30

Earliest priority date

2012-07-30

Title

(BR102012018917)

Kit inteligente para refrigeração, ar condicionado e aquecimento

Abstract

(BR102012018917)

KIT INTELIGENTE PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO.Para redução de consumo

energético de sistemas de HVAC&R e de aquecimento, modular e com potencial para uso em ambiente externos,

podendo ser adaptado a qualquer sistema de refrigeração, ar condicionado e aquecimento, residencial, comercial ou

industrial existente,que proporciona economia de energia com simplicidade de parâmetros de programação utilizando o

princípio de uma lei potencil, sendo que o kit inteligente propriamente dito é composto por um quadro elétrico

acondicionador de componentes, um sensor remoto de temperatura.O quadro elétrico acondicionador de componentes é

composto por um disjuntor elétrico (1), um inversor de freqüência (2), uma chave digital (3), uma fonte de alimentação do

sistema controlador lógico programável (CLP) (4), e um controlador lógico programável (CLP) propriamente dito (5).

Inventors

VARGAS JOSE VIRIATO COELHO

PINNOLA CARLOS FERNANDO

BUZELIN LUIZ OTAVIO SORANCO

CAMPOS MARCOS CARVALHO

ORDONEZ JUAN CARLOS

PARISE JOSE ALBERTO DOS REIS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012018919

BR102012018919

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-05

2014-12-30

Earliest priority date

2012-07-30

Title

(BR102012018919)

Anemômetro de copos dotado de eixo de rotação sustentado por forças magnéticas

Abstract

(BR102012018919)

ANEMÔMETRO DE COPOS DOTADO DE E IXO DE ROTAÇÃO SUSTENTADO POR FORÇAS

MAGNÉTICAS.Aprimoramento do anemômetro de copos convencional, que passa a ser dotado de um eixo de rotação

sustentado por forças magnéticas, dispensando o uso de rolamentos.P anemômetro também é dotado de um sensor
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óptico para eralizar a medida de frequência do conjunto em rotação.O anemômetro também é dotado de uma central de

comando eletrônico microprocessada, que armazena informações sobre a intensidade de vento.Esta mesma central de

comando produz sinais analógicos (tensão ou corrente) e sinais digitais (frequência), que permitem a conexão com

diversos registradores (dataloggers) disponíveis no mercado.

Inventors

BRAGA ARTUR SASS

BRAGA SERGIO MICHELOTTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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2012-09-04

2014-12-09

Earliest priority date

2012-05-30

Title

(BR102012013033)

Revestimentos de aço inoxidável em substratos poliméricos para aplicação na indústria obtidos através de processo de

aspersão térmica modificado

Abstract

(BR102012013033)

REVESTIMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL EM SUBSTRATOS POLIMÉRICOS PARA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA

OBTIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE ASPERSÃO TÉRMICA MODIFICADO - A invenção trata da utilização de

polímeros,reforçados ou não, preferencialmente os de menor custo (polipropileno e polietilenos) e suficientemente

resistentes para aplicações em móveis, eletrodomésticos, peças para o interior de automóveis etc, como substratos para o

revestimento com aço inoxidável através do processo de aspersão térmica.Substratos poliméricos mais resistentes e/ou

reforçados por fibras de vidro ou cargas minerais são especialmente adequados ao uso como substrato desta invenção

quando o produto revestido necessitar maior resist~encia.O processo de aspersão térmica à chama, com o uso de aço

inoxidável em pó é o processo particularmente mais adequado dentre os processos de aspersão térmica para sa obtenção

dos revestimentos desta invenção.Os produtos da invenção tais como peças para o interior de automóveis,

eletrodomésticos e móveis, em especial portas para armários de cozinha, quartos e escritórios podem ser obtidos por

termoformação com uma chapa polimérica já revestida com o aço inoxidável.Substratos poliméricos podem também ser

moldados por rotomoldagem, injeção ou extrusão e em seguida, recebem o revestimento de aço inoxidável através do

processo de aspersão térmica, compondo desta forma peças leves,ocas ou maciças, resistentes à corrosão, com a

durabiidade e aparência do aço inoxidável.

Inventors

SANTOS LUCAS PEREIRA DOS

FLORES-SAHAGUN THAIS HELENA SYDENTRICKER

PAREDES RAMON CORTES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication numbers

BR102012013024

BR102012013024

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-04

2014-12-09

Earliest priority date

2012-05-30

Title

(BR102012013024)

Processo de obtenção dos extratos, frações e substâncias isoladas originários da espécie smilax larvata griseb. da família

smilacaceae

Abstract

(BR102012013024)
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PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS EXTRATOS, FRAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS ORIGINÁRIOS DA ESPÉCIE

SMILAX LARVATA GRISEB.DA FAMÍLIA SMILACACEAE.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades

medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, alelopáticas, imunológicas, anti-inflamatórias,

antioxidante e antitumorais, no campo humano, veterinário e ambiental da espécie Smilax larvata Griseb., da família

Smilacaceae, em preparações feitas com seus extratos, frações, subfrações e substâncias isoladas, obtidos por extração

em sistema fechado em aparelho de Soxhlet.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens

galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como soluções, suspensões, emulsões, aerossol, pós cápsulas, tabletes,

comprimidos e drágeas, todas as quais contendo preparações originárias desta espécie.

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

HIROTA BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

KERBER VITOR ALBERTO

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

MIYAZAKI CRISTINA MAYUMI SASAKI

CAMPOS RANIERI

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

PAULA CRISTIANE DA SILVA DE

VERDAM MARIA CHRISTINA DOS SANTOS

OLIVEIRA VINICIUS BEDNARCZUK DE

SILVA CRISTIANE BEZERRA DA

LIMA CRISTINA PEITZ DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013002510

BR102013002510

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-21

2014-10-14

Earliest priority date

2013-02-01

Title

(BR102013002510)

Uso e obtenção de extratos e frações de flores de musa paradisiaca l. e sua aplicação como antiasmático e anti-

inflamatório (local e sistêmico), em asma aguda e crônica

Abstract

(BR102013002510)

USO E OBTENÇÃO DE EXTRATOS E FRAÇÕES DE FLORES DE MUSA PARADISIACA L.E SUA APLICAÇÃO COMO

ANTIASMÁTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO (LOCAL E SISTÊMICO), EM ASMA AGUDA E CRÔNICA.A presente invenção

consta da produção de extratos e frações a partir de flores de Musa paradisiaca L. e da comprovação das propriedades

antiasmática e anti-inflamatória, em asma aguda e crônica, desses extratos.Tais propriedades foram demonstradas

através diminuição da inflamação broncoalveolar (comprovada por histopatológico) e sistêmica (diminuição do número de

leucócitos) de camundongos asmáticos.
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Inventors

BOVO FERNANDA

LENZI RAQUELY MOREIRA

REASON IARA JOSE DE MESSIAS

MAURER JULIANA BELLO BARON

ZAWADZKI-BAGGIO SELMA FARIA

STEVAN-HANCKE FABIOLA REGINA

PEREZ ELISA

FONTANA PAMELA DIAS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Earliest priority date

2012-11-12

Title

(BR102012028836)

Processo de glicerólise na reciclagem química de pet através de catálise visando a produção de poliésteres

Abstract

(BR102012028836)

PROCESSO DE GLICERÓLISE NA RECICLAGEM QUÍMICA DE PET ATRAVÉS DE CATÁLISE VISANDO A

PRODUÇÃO DE POLIÉSTERES.A presente invenção relata o processo de síntese de poliésteres de variadas

características estruturais, através da reciclagem química de poli(tereftlato de etileno) - PET, por glicerólise, utilizando a

glicerina oriunda da síntese de biodiesel.A técnica desenvolvida emprega catalisadores como o acetato de magnésio, o

carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, que favoreceu a síntese de poliésteres em altos rendimentos, em menor

tempo de reação.Os resultados mostram que esses poliésteres possuem grupos funcionalizáveis e podem ser utilizados

como precursores para a síntese de outros polímeros.

Inventors

CESAR-OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA

CARVALHO AGNE ROANI DE

OLIVEIRA ANGELO ROBERTO DOS SANTOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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BR102012028835

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-05

2014-10-14

Earliest priority date

2012-11-12

Title

(BR102012028835)

Processo de imobilização de enzimas utilizando compostos lamelares naturais ou sintéticos
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Abstract

(BR102012028835)

PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS LAMELARES NATURAIS OU

SINTÉTICOS.A presente invenção refere-se ao processo de imobilização de enzimas de várias classes, em compostos

lamelares naturais ou sintéticos.Os compostos lamelares sintéticos são os hidroxissais lamelares (HSL) e os hidróxidos

duplos lamelares (HDL).Os compostos lamelares naturais consitem nos argilominerais da classe dos filosilicatos do tipo

1:1 e 2:1, a primeira classe consta dos caulins e a segunda classe, os argilominerais pertencentes ao grupo do

talco/pirofilita, esmectitas.O processo de imobilização pode ser realizado de formas distintas, utilizando-se métodos físicos

ou químicos e enzimas com diferentes funções, suspensas em solução aquosa ou de outros solventes e possibilita a

manutenção da maioria da atividade da enzima, além de permitir a fácil remoção do meio reacional eu o seu reuso,

ampliando a utilização dessa classe de materiais em processos industriais variados.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Images

Family 308/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012023112

BR102012023112

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-28

2014-10-14

Earliest priority date

2012-09-13

Title

(BR102012023112)

Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos originários de rhamnus sphaerosperma var. pubescens

(reissek) m.C. johnst. (rhamnaceae)

Abstract

(BR102012023112)
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PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINÁRIOS DE RHAMNUS

SPHAEROSPERMA VAR.PUBESCENS (REISSEK) M.C.JOHNST. (RHAMNACEAE).A presemte patente de invenção

refere-se a um estudo científico inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas,

no campo humano, veterinário e ambiental da espécie Rhamnus sphaearosperma var. pubescens (Reissek) M.C .Johnst.,

família Rhamnaceae.Está relacionada ao uso humano, veterinário e ambiental de extratos, da tintura, dos óleos, do infuso,

do decocto, da alcoolatura, do alcoolato, da massa e do pó, frações e sub-frações dos componentes e produtos deles

derivados de folhas e caules da espécie Rhamnus sphaerosperma var.pubescens (Reissek) M.C Johnst., família

Rhamnaceae.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas

tais como soluções, suspensões, xaropes, injetáveis, pomadas, cremes, emulsões, loções,aerossol, pós, cápsulas,

tabletes, pastilhas, comprimidos e ou drágeas, todas as quais contendo preparações originárias da Rhamnus

sphaerosperma va. pubescens (Reissek) M.C.Johnst..

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

MOREIRA THAIS FERNANDA

MIGUEL MARILIS DALLARMI

CAMPELO PATRICIA MARIA STUELP

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 309/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012023114

BR102012023114

Publication kind codes

©Questel - FAMPAT Page 331 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012023112&ekey=1637&xpn=BR102012023112&kind=A1


A1

A2

Publication dates

2013-05-28

2014-10-14

Earliest priority date

2012-09-13

Title

(BR102012023114)

Processo para preparar (met) acrilato de aquila a partir de (met) acrilato de metila com a finalidade de obter ésteres

homopoliméricos para serem utilizados como aditivos melhoradores das propriedades de fluxo a frio de combustiveis,

biocombustíveis e misturas

Abstract

(BR102012023114)

PROCESSO PARA PREPARAR (MET) ACRILATO DE AQUILA A PARTIR DE (MET) ACRILATO DE METILA COM A

FINALIDADE DE OBTER ÉSTERES HOMOPOLIMÉRICOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO ADITIVOS

MELHORADORES DAS PROPRIEDADES DE FLUXO A FRIO DE COMBUSTIVEIS, BIOCOMBUSTÍVEIS E

MISTURAS.A presente invenção trata da síntese monômeros metacrilatos e acrilatos de alquila de diferentes tamanhos da

cadeia, assim como a homopolimerização desses monômeros.Os ésteres homopoliméricos obtidos podem ser utilizados

como aditivos anticongelantes, são capazes de melhorar o comportamento de fluxo a frio de biodiesel e diesel, por

interagir com os ésteres graxos derivados de óleos de origem vegetal e animal, misturas biodiesel/diesel,

biodisel/biodiesel, assim como com as parafinas presentes nos derivados do petróleo.O presente invento mostra ésteres

homopoliméricos sendo usados como aditivos anticongelantes com excelente desempenho, principalmente na redução do

ponto de fluidez de combustíveis e biocombustíveis.

Inventors

CESAR-OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA

MUNIZ ALINE SILVA

OLIVEIRA ANGELO ROBERTO DOS SANTOS

BAENA THOMAS MITCHEL FREIRES

VLNIESKA VITOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012023110

BR102012023110

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-28

2014-10-14

Earliest priority date

2012-09-13

Title

(BR102012023110)

Processo de obtenção e uso dos extratos e frações originários da espécie pterocaulon lorentzii malme, asteraceae

Abstract

(BR102012023110)

PROCESSODE OBTENÇÃO E USO DOS EXTRATOS E FRAÇÕES ORIGINÁRIOS DA ESPÉCIE PTEROCAULON

LORENTZII MALME, ASTERACEAE.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicinais,

nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, antiparasitárias, acaricidas,imunológicas, anti-inflamatórias,

antioxidante, no campo humano, veterinário e ambiental da espécie Pterocaulon lorentzii Malme, família Asteraceae, em

preparações feitas com seus extratos, frações e sobfrações, obtidos por extração em sistema fechado em apatelho do

Soxhlet.A invenção está relacionadas também às formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e

sólidas tais como soluções, suspensões, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos e drágeas, todas as

quais contendo preparações originárias desta espécie.
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Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

CANSIAN FERNANDA COLOMBI

MIYAZAKI CRISTINA MAYUMI SASAKI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MOLENTO MARCELO BELTRAO

HIROTA BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI

KLOSTER FERNANDO STRANDE

SCHAFER ANDRESSA SALVADORI

YOSHITANI URSULA YAEKO

FORTES FERNANDA SILVA

BUZATTI ANDREIA

LIMA CRISTINA PEITZ DE

PAULA CRISTIANE DA SILVA

VERDAM MARIA CHRISTINA DOS SANTOS

SILVA CRISTIANE BEZERRA DA

Latest standardized assignees - inventors removed
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A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-09-30

Earliest priority date

2012-10-17

Title

(BR102012026574)

Uso do mbl-ii-141 como um inibidor específico do transportador abcg2

Abstract

(BR102012026574)

USO DO MBL-II-141 COMO UM INIBIDOR ESPECÍFICO DO TRANSPORTADOR ABCG2.Diferentes tipos de câncer

apresentam resistência ao tratamento através do uso de quimioterápicos.O principal mecanismo envolvido nesse processo

de resistência está relacionado com o aumento na expressão de transportadores ABC (ATP-binding cassette),

encontrados na membrana plasmática de células tumorais, que são capazes de promover o efluxo do quimioterápico no

interior da célula reduzindo seu efeito.O transportador ABCG2 é um dos principais transportadores da família ABC

envolvidos com a mesma resistência ao tratamento comm quimioterápicos.A presente invenção diz respeito ao

desenvolvimento de um novo inibidor específico do transportador ABCG2, o MBL-II-141 pertencente à classe das

cromonas.O MBL-II-141 pode ser utilizado para bloquear o transporte de quimioterápicos para fora das células que

superexpressam o transportador ABCG2 e assim, reverter à resistência ao tratamento, melhorando sua eficácia por

possibilitar uso de doses menores do quimioterápico para obtenção do efeito desejado.

Inventors

VALDAMERI GLAUCIO

ROCHA MARIA ELIANE MERLIN

WINNISCHOFER SHEILA MARIA BROCHADO

PIETRO ATTILIO DI

GAUTHIER CHARLOTTE

BOUMENDJEL AHCENE

GENOUX-BASTIDE ESTELLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 312/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012021470

BR102012021470

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-09-30

Earliest priority date

2012-08-27

Title

(BR102012021470)

Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão scaptotrigona xanthotricha

moure, 1950 (apidae meliponini)

Abstract

(BR102012021470)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

SCAPTOTRIGONA XANTHOTRICHA MOURE, 1950 (APIDAE MELIPONINI).Estudos demonstram que o mel tem

propriedades antioxidantes e antimicrobiana, sendo utilizado na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras

e, também , no tratamento de úlceras gástricas.Dessa forma, o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem

ferrão Scaptotrigona xanthotricha Moure, 1950 (apidae, Meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante

apresenta-se como uma alternativa promissora.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicinal,

nutricional, farmacêutica, cosmética, alelopática, imunológica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, no campo

humano,veterinário, agronômico, alimentício e ambiental do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão S.

xanthotricha, obtidos por extração utilizando a resina Amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às
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formas farmacêuticas e dosagens galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como soluções, suspensões, emulsões,

aerossol, pós, cápsulas , tabletes, comprimidos e drágeas, todas as quais contendo preparações originárias do extrato e

frações do mel da espécia de abelha sem ferrão M. bicolor,obtidos pelo processo mencionado acima.

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 313/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012029535

BR102012029535

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-05

2014-09-23

Earliest priority date

2012-11-21

Title

(BR102012029535)

Nanopartícula de prata estabilizada por ácido tioglicólico

Abstract

(BR102012029535)

NANOPARTÍCULA DE PRATA ESTABILIZADA POR ÁCIDO TIOGLICÓLICO.Nanopartícula de prata estabilizada por

pácido tioglicólico compreende uma metodologia para estabilizar uma nanopartícula de prata, gerada por qualquer

método, sem a necessidade de agente de transferência de fase.A estabilização da partícula de prata na escala

nanométrica foi estabilizada com ácido tioglicólico, gerando uma suspensão amarelada insolúvel no meio reacional

preparado.O material obtido foi filtrado, lavado em água e guardado em geladeira e ao abrigo da luz.O material

permaneceu de coloração amarelada, e a análise por técnica de ultravioleta.Logo o nanomaterial tem capacidade para ser

adicionado a polímeros e tintas para atuar como agente bactericidas.

Inventors

BARBOSA RONILSON VASCONCELOS

MORITA REINALDO YOSHIO

ASTOLPHE MARCEL

ZAWADZKI SONIA FARIA

SILVA THIAGO ALESSANDRE DA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 314/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012029515

BR102012029515

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-05

2014-09-23

Earliest priority date

2012-11-21

Title

(BR102012029515)

Adesão de superfícies metálicas através de um polímero derivado do eva contendo grupos "sh"

Abstract

(BR102012029515)

ADESÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS ATRAVÉS DE UM POLÍMERO DERIVADO DO EVA CONTENDO GRUPOS

SH.Adesão de superfícies metálicas através de um polímero derivado do eva contendo grupos SH, compreende uma

metodologia para a preparação de polímero contendo grupos SH e utilização destes polímeros como adesivo em

superfícies metálicas (ferro/ferro).O mesmo foi fundido e aplicado em superfícies metálicas e resfriado.A capacidade de

adesão foi caracterizado através de ensaio tensão versus deformação, comprovando a capacidade adesiva do polímero

nestes tipos de superfícies.

Inventors

BARBOSA RONILSON VASCONCELOS

MORITA REINALDO YOSHIO

ASTOLPHE MARCEL
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ZAWADZKI SONIA FARIA

SILVA THIAGO ALESSANDRE DA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 315/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012015245

BR102012015245

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-05

2014-09-23

Earliest priority date

2012-06-20

Title

(BR102012015245)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DOS EXTRATOS E FRAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS ORIGINÁRIOS DA

ESPÉCIE VEGETAL Eugenia Pyriformis Cambess, Myrtaceae

Abstract

(BR102012015245)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DOS EXTRATOS E FRAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS ORIGINÁRIOS DA

ESPÉCIE VEGETAL Eugenia pyriformis Cambess, MYRTACEAE.A presente invenção refere-se à identificação das

propriedades medicinais, farmacêuticas, cosméticas, veterinárias no campo humano e veterinário da espécie vegetal

Eugenia pyriformis Cambess, MYRTACEAE, em preparações feitas com seus extratos, frações e subfrações, obtidos por

extração em sistema fechado em aparelho de Soxhlet.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e

dosagens golênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como ampolas, xaropes, soluções, suspensões, emulsões,
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pomadas, cremes, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidos, cápsulas e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias ou derivados sintéticos originários desta espécie.Para emprego, desenvolvimento ou

comercialização total ou parcial com finalidade de aplicação nas áreas da química, indústria ambiental, farmacologia,

biologia humana e animal, medicinal, terapêutica, alopática, nutracêutica, alimentícia, dermatológica, cosmetologica e

veterinária.

Inventors

MIGUEL MARILIS DALLARMI

SOUZA ANGELA MARIA DE

MIGUEL OBDULIO GOMES

COGO LAURA LUCIA

ARMSTRONG LORENE

MONTEIRO CRISTINA LEISE BASTOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 316/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012031380

BR102012031380

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-04-30

2014-09-09

Earliest priority date

2012-12-05

Title

(BR102012031380)

Processo de preparação de complexos metálicos de hesperidina e hesperitina, complexos metálicos e composições

inseticidas para o controle de insetos pragas urbanos, da agricultura e da silvicultura

Abstract

(BR102012031380)

PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPLEXOS METÁLICOS DE HESPERIDINA E HESPERITINA, COMPLEXOS

METALICOS E COMPOSIÇÕES INSETICIDAS PARA O CONTROLE DE INSETOS PRAGAS URBANOS, DA

AGRICULTURA E DA SILVICULTURA É descrito um processo de preparação de complexos metálicos de hesperidina e

hesperitina, que compreende prover os complexos [Mn (L'-L')m), onde "n" e "m" são 1 ou 2, M compreende um metal

selecionado dentre Ru(II), Mg(ll), Co(ll/lll), Cu(ll/llI), Mn(II/III), Fe(ll/Ill), Zn(ll) e Ca(II)e (L'-L') é um ligante polipiridínico,

prover uma flavanona (L) selecionada dentre hesperidina e hesperitina desprotonada; combinar o complexo [Mn(L'L')m] e

a flavanona desprotonada sob condições reacionais para obter os complexos a metais (Mn(L)k(L'-L')m)²+, onde "k" é 1 ou

2, precipitar os complexos por adição de compostos selecionados dentre NH4PF6, Na(CH3COO) e NaCI, separar e lavar,

obtendo os complexos metálicos [Mn(L)k(L'L')m] (PF6)~, (Mn(L)k(L'L')m] [AcO] e [Mn(L)k(L'~L')m] (Cl)x.São também

descritos os complexos obtidos e as composições inseticidas à base dos complexos metálicos da invenção.

Inventors

FERNANDES JOAO BATISTA

SILVA MARIA FATIMA DAS GRACAS FERNANDES DA

VIEIRA PAULO CESAR

CARLOS ROSE MARIA

CORREA ARLENE GONCALVES
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FORIM MOACIR ROSSI

SARRIA ANDRE LUCIO FRANCESCHINI

NEBO LILIANE

MATOS ANDREIA PEREIRA

TEREZAN ANA PAULA

MARQUES FRANCISCO DE ASSIS

SILVA MARIO ANTONIO NAVARRO DA

RAMIRES EDUARDO NOVAES

ANNIES VINICIUS

SOUZA LIGIA MORAES BARIZON DE

BUENO ODAIR CORREA

PAGNOCCA FERNANDO CARLOS

OLIVEIRA REGINA MARIA MENDES DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS UFSCAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP
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Family 317/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012030910

BR102012030910

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-09-09

Earliest priority date

2012-12-04

Title

(BR102012030910)
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Extrato de farelo de soja como inibidor bacteriano e processo para produção do mesmo

Abstract

(BR102012030910)

EXTRATO DE FARELO DE SOJA COMO INIBIDOR BACTERIANO E PROCESSO PARA PRODUÇÃO DO MESMO.A

presente invenção trata de um "EXTRATO DE FARELO DE SOJA COMO INIBIDOR BACTERIANO E PROCESSO PARA

PRODUÇÃO DO MESMO".A invenção compreende processos para produção de extratos contendo altos teores de

proteínas e carboidratos, capazes de adsorver enterobactérias, prevenindo infecções gastrointestinais em

animais.Especificamente, trata sobre métodos e composições para prevenir as infecções causadas por bactérias gram-

negativas.Propõe-se a produção destes extratos a partir de farelo de soja e subsequentes processos de extração e

purificação.

Inventors

NOSEDA MIGUEL DANIEL

SOCCOL CARLOS RICARDO

RODRIGUES JENIFER MOTA

NOSEDA MARIA EUGENIA DUARTE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012032659

BR102012032659

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-08-26
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Earliest priority date

2012-12-20

Title

(BR102012032659)

Uso do metassilicato de sódio e do ortossilicato de sódio como catalisadores para produção de biodiesel

Abstract

(BR102012032659)

USO DO METASSILICATO DE SÓDIO E DO ORTOSSILICATO DE SÓDIO COMO CATALISADORES PARA

PRODUÇÃO DE BIODIESEL.A presente invenção trata do uso metassilicato de sódio e do ortossilicato de sódio como

catalisador na reação de produção do biodiesel como substituto dos hidróxidos alcalinos comumente utilizados.O

metassilicato e ortossilicato são primeiramente secos para obter uma umidade final de 5% e depois misturado com o

álcool (metanol ou etanol) e o óleo, na proporção de 0.2 a 5% em relação à massa de óleo.A temperatura do sistema é

mantida entre 55 e 75<198>C, por um tempo de 15 a 60 minutos.A mistura é então decantada e após filtrada para

remoção do catalisador que se encontra na forma de cristais suspensos.

Inventors

JOAQUIM RINALDO GERONIMO

NDIAYE PAPA MATAR

LENZI MARCELO KAMINSKI

CORAZZA MARCOS LUCIO

RAMOS LUIZ PEREIRA

SILVA THIAGO ALESSANDRE DA

ZAWADASKI SONIA

BARBOSA RONILSON VASCONCELLOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012032663

BR102012032663

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-08-26
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Earliest priority date

2012-12-20

Title

(BR102012032663)

Uso do metassilicato e ortossilicato de sódio na produção de poliois a partir de óleo vegetais

Abstract

(BR102012032663)

USO DO METASSILICATO E ORTOSSILICATO DE SÓDIO NA PRODUÇÃO DE POLIOIS A PARTIR DE ÓLEO

VEGETAIS.A presente invenção trata do uso do metassilicato de sódio e do ortossilicato de sódio como catalisador na

reação de produção do biodiesel como substituto dos hidróxidos alcalinos comumente utilizados.O metassilicato e

ortossilicato são primeiramente secos para obter uma umidade final de 5% e depois misturado com a fonte de hidroxilas

(glicerol, dietilenoglicol ou pentaeritriol, butanediol) e com o óleo, na proporção de 0.2 a 5% em relação à massa de óleo.A

temperatura do sistema é mantida entre 120 e 170 <198>C, por um tempo de 60 a 180 minutos.A mistura é então

decantada e após filtrada para remoção do catalisador que se encontra na forma de cristais suspensos.

Inventors

NDIAYE PAPA MATAR

JOAQUIM RINALDO GERONIMO

LENZI MARCELO KAMINSKI

CORAZZA MARCOS LUCIO

RAMOS LUIZ PEREIRA

SILVA THIAGO ALESSANDRE DA

ZAWADASKI SONIA

BARBOSA RONILSON VASCONCELLOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 320/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032365

BR102012032365

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-09-02

Earliest priority date

2012-12-18

Title

(BR102012032365)

Processo de fabricação de licor

Abstract

(BR102012032365)

PROCESS0 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 trutas 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
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LICODIEDOFF SILVANA

CAMLOFSKI ANA MERY DE OLIVEIRA

CARNEIRO ELIANA BELESKI BORBA

NOGUEIRA ALESSANDRO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Images

Family 321/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032289

BR102012032289

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-12

2014-08-26

Earliest priority date

2012-12-18

Title

(BR102012032289)

Processo de produção de indicador biológico para monitoramento de esterilização e desinfecção

Abstract

(BR102012032289)

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO E

DESINFECÇÃO.A invenção refere-se a sistema formado por fermentação seco com esporos de Bacillus, em um suporte

inerte como areia ou similar, produzido através do cultivo por fermentação em estado sólido, utilizando melaço de soja ou

glicerol como substrato, acondicionados em uma embalagem apropriada ao método de esterilização a ser monitorado, e

um meio de cultivo com capacidade de promover a germinação e multiplicação de esporos expostos a um processo sub-

letal, produzidos com melaço de soja como principal substrato.Cada um destes itens, separadamente ou em conjunto,

compõe o indicador biológico para o monitoramento da esterilização ou desinfecção, e também tem outras aplicações,

como indicadores da eficiência do tratamento da água; de verificação da integridade de embalagens esterilizáveis; de

avaliação da eficácia de anti-sépticos e esterilização químicos, no desenvolvimento e validação de métodos de

biossegurança, como adjuvantes de vacinas, entre outras.Este processo permite produzir um indicador biológico de alta

qualidade, que atende ás normas e regularmentos nacionais e internacionais, com as vantagens do uso rentável de um

subproduto agro-industrial e uma diminuição no custo de produção.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO
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VANDENBERGHE LUCIANA PORTO DE SOUZA

SELLA SANDRA REGINA BARROSO RUIZ

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 322/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016615

BR102012016615

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-15

2014-08-05

Earliest priority date

2012-07-05

Title

(BR102012016615)

Processo de produção de pinhão (araucaria angustifólia) em conserva

Abstract

(BR102012016615)

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PINHÃO (ARAUCARIA ANGUSTIFÓLIA) EM CONSERVA.A invenção, pertencente à

área de Engenharia de Alimentos, refere-se ao processo de produção de pinhão (semente da árvore Araucaria

angustifólia) em conserva.Este processo engloba a lavagem, sanitização, pré-cozimento e descascamento dos pinhões,

seguido de envase em vidro, adição de líquido de cobertura e condimentos.A exaustão, fechamento do vidro e

pasteurização também fazem parte deste processo.Logo, o estabelecimento deste processo é importante tanto para a

indústria alimentícia quanto para os consumidores, pois o pinhão em conserva é em uma opção de conservação para o

produtor, que poderá comercializá-lo no período sazonal, oferecendo um novo produto durante o ano todo para o

consumidor que aprecia o pinhão e, assim, propiciando a preservação da Araucaria angustifolia.

Inventors

COSTA FERNANDA JANAINA OLIVEIRA GOMES DA

LEIVAS CAROLINA LOPES

WASZCZYNSKYJ NINA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012016514

BR102012016514

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-15

2014-08-05

Earliest priority date

2012-07-04

Title

(BR102012016514)

Preparado em pó para shake com adição de micélio de agaricus brasiliensis e minerais

Abstract

(BR102012016514)

PREPARADO EM PÓ PARA SHAKE COM ADIÇÃO DE MICÉLIO DE AGARICUS BRASILIENSIS E MINERAIS.Nos

cogumelos cpmestíveis são encontradas importantes propriedades medicinais, além de nutritivas, o que desperta o

interesse em desenvolver novos produtos com a utilização desses alimentos.Esta invenção preconiza a elaboração de um

preparado em pó para shake contendo trigo fermentado com Agaricus brasilensis adicionado de minerais.Os ingrdientes

da formulação são: maltodextrina, gelatina em pó incolor e sem sabor, carboximetilcelulose, aroma e corante, sendo esses

ingredientes referente a 80% do produto final e, amido pré-gelatinizado e trigo fermentado (farinha miceliada com
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minerais) os 20% restantes.Esse preparado em pó para shake possui 18% de proteína e 43% de fibras a mais que a

amostra padrão, ou seja, sem o trigo fermentado com Agaricus brasiliensis.Portanto, esse produto, além de ser de fácil

preparação, é uma alternativa saudável e nutritiva para as refeições do dia-a-dia.

Inventors
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2013-02-05

2014-08-05

Earliest priority date

2012-06-21

Title

(BR102012015330)

Processo de síntese de sólidos baseados na imobilização de metaloporfirinas em meta-haloisita e uso na catálise

heterogênea de reações diversas

Abstract

(BR102012015330)

PROCESSO DE SÍNTESE DE SÓLIDOS BASEADOS NA IMOBILIZAÇÃO DE METALOPORFINAS EM META-

HALOISITA E USO NA CATÁLISE HETEROGÊNEA DE REAÇÕES DIVERSAS.A presente invenção trata da imobilização

de metaloporfirinas carregadas, sejam aniônicas ou catiônicas, em meta-haloisita obtida pelo tratamento térmico do

argilomineral haloisita, de origem natural ou sintética.Para a imobilização das metaloporfirinas, utiliza-se uma técnica que

faz uso de um sistema sob pressão.O sólido resultante da preparação relatada apresenta a grande vantagem de possuir

uma taxa de imobilização cerca de 5 vezes menor do que outros sistemas similares já relatados e manter a eficiência

catalítica nas reações em que é empregado, representando assim uma eficiência e economia na preparação de

compostos catalíticos heterogenizados, além de também poder ser reutilizado após cada reação.Os sólidos catalíticos

preparados pela interação entre metaloporfirinas e o suporte meta-haloisita podem ser empregados como catalisadores

em reações de catálise heterogênea de oxidação de substratos orgânicos, reações de degradação de poluentes

ambientais, como corantes, pesticidas, fármacos, reações de redução de diferentes substratos, dentre outros usos.

Inventors
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Title

(BR102012020529)

Processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise heterogênea empregando argilominerais do grupo 2:1

Abstract

(BR102012020529)

PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS POR CATÁLISE HETEROGÊNEA EMPREGANDO

ARGILOMINERAIS DO GRUPO 2:1.A presente invenção refere-se ao uso de argilominerais do grupo do talco/pirofilita,

esmectitas e vermiculitas (tipo 2:1) ou misturas de argilominarais do grupo, em qualquer proporção como catalisadores

heterogêneos para reações de esterificação de ácido graxos e de transesterificação de óleos ou gorduras.Os agentes

supracitados são utilizados "in-natura" ou submetidos a processos de calcinação em temperaturas entre 500 e 950ºC,

gerando uma mistura de óxidos ou desidroxilação parcial dos argilominerais, os quais são seletivamente lixiviados com

ácidos.Em reações de transesterificação (esterificação), os catalisadores serão adicionados ao meio reacional contendo o

óleo e/ou gordura (ácido graxo) e o álcool (metal ou etanol), em proporção entre 1 e 40% em massa (em base seca) e em

proporções variáveis de óleo/gordura (ácido graxo) e álcool.As reações podem ser processadas em reatores agitados,

pressurizados ou não, sob fluxo contínuo ou em batelada, sob condições de temperatura e tempo, que deverão ser

otimizadas de acordo com a matéria-prima envolvida no processo.

Inventors
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ZATTA LEANDRO

RAMOS LUIZ PEREIRA
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Title
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Processo de obtenção de farinha de pinhão (araucaria angustifólia)

Abstract

(BR102012015244)

PROCESO DE OBTENÇÃO DE FARINHA DE PINHÃO (ARAUCARIA ANGUSTIFÓLIA).A invenção, pertencente à área

de Engenharia de Alimentos, refere-se ao processo de obtenção de farinha de pinhão, semente da árvore Araucaria

angustifólia.Este processo engloba a lavagem de sanitização e descascamento dos pinhões, e trituração em liquidificador,
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distribuição da massa moída em bandejas em espessura adequada, seguida de secagem em estufa com circulação

forçada de ar.A moagem e peneiramente da massa seca também fazem parte deste processo.Assim, o estabelecimento

deste processo é importante tanto para a indústria alimentícia quanto para os consumidores, pois na obtenção da farinha

de pinhão são utilizados todas as partes comestívies da semente e emprego de temperaturas brandas no processo.Desta

forma não ocorrem alterações extremas nas propriedades e nutrientes da farinha, e também há menor geração de

resíduos.

Inventors
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Eletrodo transparente e flexível

Abstract

(BR102012015545)

ELETRODO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL.Filme condutor elétrico transparente e flexível.Esta patente reivindica a

invenção de filmes baseados em compósitos de polímeros condutores/nanotubos de carbono e polímeros

condutores/grafeno depositados sobre substratos flexíveis ou rígidos com propriedades de transparência à luz visível e

condutividade elétrica.A síntese do compósito pode ser realizada através do método interfacial de síntese polimérica com

a presença de nanotubos de carbono ou grafeno.Este método é capaz de produzir filmes homogeneamente distribuídas

sob toda a superfície do substrato, com processabilidade para a deposição sob qualquer substrato, rígido ou flexível.Os

filmes produzidos do compósitos polianilina/nanotubos de carbono ou polianilina/grafeno apresentam uma transmitância

superior a 90% e uma resistência de folha entre 60 a 295 <87>/<sym>.Como exemplo de utilização, os filmes de

polianilina/grafeno foram utilizados como eletrodos em células solares flexíveis.O s resultados demostram que o este filme

apresenta um desempenho superior, para esta aplicação, segundo a eficiência de conversão energética e flexibilidade

mecânica quando comparado ao eletrodo comercial (ITO).

Inventors

SALVATIERRA RODRIGO VILLEGAS

ZARBIN ALDO JOSE GORGATTI

CAVA CARLOS EDUARDO

DOMINGUES SERGIO HUMBERTO

ROMAN LUCIMARA STOLZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 351 2018/07/30



Family 328/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012032851

WO2014094093

BR102012032851

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-06-26

2014-08-26

Earliest priority date

2012-12-21

Title

(BR102012032851)

Processo para separação e/ou purificação do biodiesel usando dióxido de carbono pressurizado

Abstract

(BR102012032851)

PROCESSO PARA SEPARAÇÃO E/OU PURIFICAÇÃO DO BIODIESEL USANDO DIÓXIDO DE CARBONO

PRESSURIZADO.A presente invenção trata de um processo para separação e/ou purificação do biodiesel usando dióxido

de carbono pressurizado.Pode ser aplicada em qualquer processo de produção de biodiesel usando qualquer fonte de
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matéria prima.O processo consiste em injetar CO2 10 a 50% de CO2 no sistema após a reação e aumentar a pressão do

sistema numa faixa de 5 a 20 Mpa na temperatura ambiente.Duas fases se formam sendo a fase superior rica em

biodiesel e álcool e a fase inferior formada por álcool, monoacilglicerol diacilglicerol, óleo não reagido, sais e glicerina.A

remoção das fases pode ser feito por meio de um vaso de pressão equipado uma válvula de sentido único.
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Aplicação de uma argila nanoestruturada organofilica livre de sal de amônimo em polietileno.

Abstract

(BR102012014230)

APLICAÇÃO DE UMA ARGILA NANOESTRUTURADA ORGANOFÍLICA LIVRE DE SAL DE AMÔNIO EM

POLIETILENO.Compreende na preparação de nanocompósito pela técnica de intercalação do polímero fundido, através

de três formas distintas de processamento, empregando um polímero pertencente à familia das poliolefinas,

preferencialmente, um polietileno (de baixa densidade, alta densidade, baixa densidade linear) e uma argila natural,

pertencente a família dos filossilicatos, preferencialmente do grupo 2:1, modificada com um agente tensoativo derivado de

ácido carboxílico recomendado para esta invenção é o estearato de sódio, CH3(CH2)16COO-Na+ ou o lauril sulfato de

sódio, CH3(CH2)11SO4-Na+ (metodologia sob fase de obtenção de patente - DEPR 015100000646), ou seja, agente

tensoativo diferente de sal de amônio.

Inventors
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processo industrial de peletizaÇço de fertilizantes (s) organomineral (is) e orgÂnico (s) utilizando co-produto (s) de

amidolaria de milho e/ou mandioca, especialmente prÉgel e/ou borra (s) e/ou lodo(s), como agente quelante e/ou

aglutinante e/ou selante das matÉrias primas orgÂnicas e minerais em pellet

Abstract

(BR102013008138)

PROCESSO INDUSTRIAL DE PELETIZAÇçO DE FERTILIZANTES (S) ORGANOMINERAL (IS) E ORGÂNICO (S)

UTILIZANDO CO-PRODUTO (S) DE AMIDOLARIA DE MILHO E/OU MANDIOCA, ESPECIALMENTE PRÉGEL E/OU

BORRA (S) E/OU LODO(S), COMO AGENTE QUELANTE E/OU AGLUTINANTE E/OU SELANTE DAS MATÉRIAS

PRIMAS ORGÂNICAS E MINERAIS EM PELLET.A presente patente, natureza privilégio de invenção, refere-se a um

processo industrial de peletização de fertilizante (s) organomineral (is) e orgânico (s) utilizando co-produto (s) de

amidolarias de milho e mandioca, especialmente borra (s) e/ou prégel e/ou lodo (s), como agente quelante e/ou

aglutinante e/ou selante das matérias primas orgânicas e minerais; objetivando a produção de fertilizantes organominerais

e orgânico (s) peletizados, diferentemente dos fertilizante granulados, e ainda, o melhor aproveitamento do (s) co-produto

(s) ou resíduo (s) do (s) sistema (s) de produção agroindustrial e agropecuária.Sendo este processo aplicado ao setor

tecnológico do agronegócio, especialmente a produção de fertilizantes organominerais orgânico (s) peletizados.

Inventors
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Aparato para coleta de dados biométricos; sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos; método de

identificação biométrica; e kit para coleta de dados biométricos

Abstract

(BR102013000846)

APARATO PARA COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS; SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA COLETA DE DADOS

BIOMÉTRICOS; MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA; E KIT PARA COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS.A

presente invençã refere-se a aparato e sistema para coleta de dados biométricos de indivíduos, desde recém-nascidos até

adultos, incluindo prematuros, em diferentes cenários, o referido aparato tendo base na análise de padrões em sequências
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de imagens digitais, capturadas em alta resolução, das regiões de interesse, localizadas em diferentes partes do corpo do

indivíduo, incluindo nas pontas dos dedos, palmas das mãos ou plantas dos pés, entre outras.Adicionalmente, a presente

invenção descreve método de identificação biométrica compreendendo as etapas de preparo da região de interesse;

obtenção das imagens de alta resolução de regiões de interesse; avaliação e alerta automáticos e em tempo real da

qualidade da imagem; transmissão dos dados em rede integrada cliente-servidor, bem como á um kit para coleta de dados

biométricos.A presente invenção se situa no campo da papiloscopia e ciências relacionadas.

Inventors
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2014-06-17

Earliest priority date

2012-09-27

Title

(BR102012024579)

Catalisadores heterogêneos obtidos a partir da impregnação de heteropoliácidos em suportes porosos

Abstract

(BR102012024579)

CATALISADORES HETEROGÊNEOS OBTIDOS A PARTIR DA IMPREGNAÇÃO DE HETEROPOLIÁCIDOS EM

SUPORTES POROSOS.A presente invenção refere-se ao uso de heteropoliácidos (HPA's), na preparação de um

catalisador heterogêno.Os HPA's apresentam uma estrutura do tipo Keggin.Os ácidos impregnados nos suportes porosos

apresentam a seguinte fórmula genérica XM~ 12~O~ 40~, onde M pode ser uma molécula de molibdênio ou tungstênio, o

heteroátomo X pode ser tipicamente um dos seguintes elementos P^ +5^, AS^ +5^, Si^ 4+^ ou Ge^ 4+^.Esse composto

apresenta um comportamento de um ácido de Lewis forte, ou seja, um composto que tem afinidade a receber um par de

elétrons.O mesmo foi utilizado no preparo de um catalisador heterogêneo utilizando um suporte poroso juntamente com

uma HPA.Esse catalisador foi utilizado então em uma reação de transesterificação e esterificação de óleos vegetais, uma

gordura animal, ou ácido carboxílico reagindo com álcool, tendo o papel de acelerar o tempo reacional.

Inventors
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Produção da levedura saccharomyces cerevisiae ativa enriquecida com íons ferroso e férrico incorporados mediante

adição aos meios de cultivo

Abstract

(BR102012024169)

PRODUÇÃO DE LEVEDRA SACCHOMYCES CEREVISIAE ATIVA ENRIQUECIDA COM ÍONS FERROSO E FÉRRICO

INCORPORADOS MEDIANTE ADIÇÃO AOS MEIOS DE CULTIVO A presente invenção se refere a uma formulação de

meio de cultivo adequado bem como seu processo de preparo e esterilização para realizar a produção da levedura

Saccharomyces cerevisiae, de forma que esta levedura incorpore íons ferrosos e/ou férrico intracelularmente, sem

prejuízo de sua capacidade fermentativa, podendo esta ser utilizada em processos de panificação.Para a formulação do

meio de cultivo utiliza-se tanto sulfato ferroso com concentrações entre 1 mg Fe.I^ -1^ a 100 mg Fe.I^ -1^ quanto citrato

férrico nas concentrações entre 1 mg Fe.I-^ -1^ a 200 mg Fe.I^ -1^.O modo de preparo compreende a dissolução do sal de

ferro de escolha em 80% do volume de meio com ajuste de pH para 4,0 a 4,6 utilizando solução aquosa de ácido forte,
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sendo os nutrientes dissolvidos em 20% do volume de meio e as soluções esterelizadas empregando calor úmido sob

pressão 121<198>C, 1 atm durante um tempo de esterilização considerando-se o tamanho do recipiente e o volume de

líquido utilizado e finalmente a levedura produzida pode ser empregada no desenvolvimento de produtos nutracêuticos

para a prevenção de anemia e suplementação alimentar, podendo inclusive ser utilizada na composição de merenda

escolar e ração animal.

Inventors
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Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão melipona quadrifasciata

lepeletier, 1836 (apidae, meliponini)

Abstract

(BR102012021467)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

MELIPONA QUADRIFASCIATA LEPELETIER, 1836 (APIDAE, MELIPONINI).Estudos demonstram que o mel tem

propriedades antioxidante e antimicrobiana, sendo utilizando na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras

e, também, no tratamento de úlceras gástricas.Dessa forma, o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelhas sem

ferrão melipona quadrifasciata lepeletier, 1836 (apidea, Meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante

apresenta-se como uma alternativa promissora.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicial,

nutricional, farmacêutica, cosmética, alelopática, imunilógica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, no campo

humano , veterinário, agronômico , alimentício e ambiental do extrato e frações de mel da espécie de abelha sem ferrão

M.bicolor, obtidos por extração utilizando a resina amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às formas

f a r m a c ê u t i c a s  e  d o s a g e n s  g a l ê n i c a s  l í q u i d a s ,  s e m i - s ó l i d a s  e  s ó l i d a s  t a i s  c o m o

soluções,suspensões,emulsões,aerossol,pós,cápsulas,tabletes,co mprimidos e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão M. quadrifasciata, obtidos pelo

processo mencionado acima.
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BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 335/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012021465

BR102012021465

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-06-10

Earliest priority date

2012-08-27

Title

(BR102012021465)

Processo de obtenção e uso do extrato de mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão tetragona clavipes fabricius,

1804 (apidae, meliponini)

Abstract

(BR102012021465)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DE MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

TETRAGONA CLAVIPES FABRICIUS, 1804 (APIDAE, MELIPONINI).Estudos demostram que o mel tem propriedades

©Questel - FAMPAT Page 361 2018/07/30



antioxidante e antimicrobiana, sendo utilizado na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras e, também,no

tratamento de úlceras gástricas.Dessa forma,o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão tetragona

clavipes fabricius, 1804 (apidae, meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante apresenta-se como uma

alternativa promissora.A presente invenção refere-se à identificação as propriedades medicinal, nutricional, farmacêutica,

cosmética, alelopática, imunológica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante no campo humano, veterinário,

agronômico, alimentício e ambiental do extrato e frações do mel da espécia de abelha sem ferrão T. clavipes, obtidos por

extração utilizando a resina amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e

d o s a g e n s  g a l ê n i c a s  l í q u i d a s ,  s e m i - s ó l i d a s  e  s ó l i d a s  t a i s  c o m o

soluções,suspensões,emulsões,aerossol,pós,cápsulas,tabletes,co mprimidos e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão T. clavipes,obtidos pelo processo

mencionado acima.

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 336/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012021468

BR102012021468

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-06-10

Earliest priority date

2012-08-27

Title

(BR102012021468)

Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão scaptotrigona bipunctata

lepeletier. 1836 (apidae, meliponini)

Abstract

(BR102012021468)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

SCAPTOTRIGONA BIPUNCTATA LEPELETIER, 1836 (APIDAE, MELIPONINI).Estudos demonstram que o mel tem

propriedades antioxidante e antimicrobiana, sendo utilizando na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras

e, também, no tratamento de úlceras gástricas.Dessa forma, o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelhas sem

ferrão Scaptotrigona bipunctata lepeletier, 1836 (apidea, Meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante

apresenta-se como uma alternativa promissora.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicial,

nutricional, farmacêutica, cosmética, alelopática, imunilógica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, no campo

humano , veterinário, agronômico , alimentício e ambiental do extrato e frações de mel da espécie de abelha sem ferrão
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M.bicolor, obtidos por extração utilizando a resina amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às formas

f a r m a c ê u t i c a s  e  d o s a g e n s  g a l ê n i c a s  l í q u i d a s ,  s e m i - s ó l i d a s  e  s ó l i d a s  t a i s  c o m o

soluções,suspensões,emulsões,aerossol,pós,cápsulas,tabletes,co mprimidos e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão S.bipunctata, obtidos pelo processo

mencionado acima.

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 337/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012021469

BR102012021469

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-06-10

Earliest priority date

2012-08-27

Title

(BR102012021469)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

Tetragonisca angustula Latreille, 1811 (Apidae, Meliponini)

Abstract

(BR102012021469)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

TETRAGONISCA ANGUSTULA LATREILLE, 1811 (APIDAE, MELIPONINI).O uso de produtos apícolas tem sido

recentemente a foco das atenções como uma forma de medicina preventiva e familiar para o tratamento de certas

condições e doenças bem como a promoção de saúde.Estudos demonstram que o mel tem propriedades antioxidante e

antimicrobiana, sendo utilizado na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras e, também, no tratamento de

úlceras gástricas.Dessa forma, o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão tetragonisca angustula

latreille, 1811 (apidae, meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante apresenta-se como uma alternativa

promissora.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicinal, nutricional, farmacêutica, cosmética,

alelopática, imunológica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, no campo humano, veterinário, agronômico,

alimentício e ambiental do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão T. angustula, obtidos por extração

utilizando a resina amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e dosagens

galênicas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como soluções,suspensões, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes,

comprimidos e drágeas, todas as quais contendo prepaarções originárias do extrato e frações do mel da espécie de

abelha sem ferrão t. angustula, obtidos pelo processo mencionado acima.
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Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 338/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012021466

BR102012021466

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-06-10

Earliest priority date

2012-08-27

Title

(BR102012021466)

Processo de obtenção e uso do extrato do mel proveniente da espécie de abelha sem ferrão melipona bicolor lepeletier,

1836 (apidae, meliponini)

Abstract

(BR102012021466)

PROCESSO DE OBTENÇÃO E USO DO EXTRATO DO MEL PROVENIENTE DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO

MELIPONA BICOLOR LEPELETIER, 1836 (APIDAE, MELIPONINI).Estudos demonstram que o mel tem propriedades

antioxidante e antimicrobiana, sendo utilizando na estimulação da cicatrização de ferimentos e queimaduras e, também,

no tratamento de úlceras gástricas.Dessa forma, o uso do extrato e frações do mel da espécie de abelhas sem ferrão

melipona bicolor lepeletier, 1836 (apidea, Meliponini) com finalidade antimicrobiana e antioxidante apresenta-se como uma

alternativa promissora.A presente invenção refere-se à identificação das propriedades medicial, nutricional, farmacêutica,

cosmética, alelopática, imunilógica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, no campo humano , veterinário,

agronômico , alimentício e ambiental do extrato e frações de mel da espécie de abelha sem ferrão M.bicolor, obtidos por

extração utilizando a resina amberlite<32> XAD-2.A invenção está relacionada também às formas farmacêuticas e

d o s a g e n s  g a l ê n i c a s  l í q u i d a s ,  s e m i - s ó l i d a s  e  s ó l i d a s  t a i s  c o m o

soluções,suspensões,emulsões,aerossol,pós,cápsulas,tabletes,co mprimidos e drágeas, todas as quais contendo

preparações originárias do extrato e frações do mel da espécie de abelha sem ferrão M. bicolo, obtidos pelo processo

mencionado acima.

Inventors

MIGUEL OBDULIO GOMES

BORSATO DEBORA MARIA

BORSATO AURELIO VINICIUS

FARAGO PAULO VITOR

MIGUEL MARILIS DALLARMI
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ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ESMERINO LUIS ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 339/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012014233

BR102012014233

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-05

2014-05-06

Earliest priority date

2012-06-13

Title

(BR102012014233)

ATIVIDADE ALELOPÁTICA DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINÁRIOS DAS SEMENTES DA ESPÉCIE

Euterpe edulis Martius, ARECACEAE

Abstract

(BR102012014233)

ATIVIDADE ALELOPÁTICA DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINÁRIOS DAS SEMENTES DA ESPÉCIE

Euterpe edulis Martius, ARECACEAE.A presente patente de invenção refere-se a um estudo científico que identificou as

propriedades alelopáticas, no campo ambiental e agrícolas da espécie Euterpe edulis Martius, familia Arecaceae.Está

relacionada ao uso agrícola e ambiental de extratos e suas frações, da tintura, do sumo, do hidrolato, da alcoolatura, do

destilado, dos óleos, do infuso, do decocto, da massa, das fibras, do pó e das frações dos componentes e produtos deles

derivados originários das sementes da espécie vegetal Euterpe edulis Martius, família Arecaceae contidos em formas de

apresentação liquida, semi-sólida, sólida e aerosol.

Inventors

MIGUEL MARILIS DALLARMI

DE LIMA CRISTINA PEITZ

MIGUEL OBDULIO GOMES

DA SILVA CRISTIANE BEZERRA

FRIEDRICH SUELLEN

HIROTA BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 340/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012014016

BR102012014016

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-29

2014-05-20

Earliest priority date

2012-06-11

Title

(BR102012014016)

Determinação instrumental da cor da batata (solanum tuberosum l.) frita-palito

Abstract

(BR102012014016)

DETERMINAÇÃO INSTRUMENTAL DA COR DA BATATA (SOLONUM TUBEROSUM L.) FRITA-PALITO.A invenção,

pertencente à área de tecnologia de alimentos, refere-se ao processo de determinação instrumental da cor da batata frita-

palito.Este processo engloba a lavagem em água corrente e com solução clorada dos tubérculos de batata,

descascamento dos tubérculos, corte em palitos e fritura em óleo de soja.A determinação instrumental da cor após a

fritura da batata frita-palito é realizada através de um espectrofotômetro de reflectância, utilizando seis palitos fritos de

batata, formando uma amostra, submetendo essa amostra a três leituras de medida de cor em locais distintos.Assim, a

determinação da cor da batata frita-palito através do uso de um espectrofotômetro de reflectância melhora os resultados e

retira a subjetividade de quando essa determinação é realizada através da comparação da cor da batata frita com tabelas

de escalas de cores.
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Inventors

LEIVAS CAROLINA LOPES

FREITAS RENATO JOAO SOSSELA DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 341/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012011173

BR102012011173

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-07-03

2014-04-08

Earliest priority date

2012-05-11

Title

(BR102012011173)

Processo de extração aquosa de amido de pinhão (araucaria angustifólia)

Abstract

©Questel - FAMPAT Page 367 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012014016&ekey=1679&xpn=BR102012014016&kind=A1


(BR102012011173)

PROCESSO DE EXTRAÇÃO AQUOSA DE AMIDO DE PINHÃO (ARAUCARIA ANGUSTIFÓLIA).A invenção, pertencente

à área de engenharia de alimentos, refere-se ao processo de extração aquosa de amido de pinhão, semente da árvore

araucaria angustifólia.Este processo engloba a lavagem e descascamento da matéria prima, moagem dos pinhões com

água em liquidificador e peneiramento úmido com lavagem do bagaço com a mesma quantia de água utilizada na

moagem.A etapa de moagem do bagaço com água na proporção em liquidificador também faz parte deste processo,

assim como o peneiramento do bagaço com a mesma quantia de água utilizada na moagem, a centrifugação refrigerada

do leite de amido e a secagem do centrifugado em estufa.Assim, o estabelecimento deste processo é importante tanto

para a indústria alimentícia quanto para os consumidores, pois a extração ocorre sem compostos adicionais orgânicos ou

inorgânicos, de forma mais rápida e efiente pela centrifugação refrigerada, sem alterações nas propriedades do amido e

com redução de insumos e geração de resíduos.

Inventors

GOMES DA COSTA FERNANDA JANAINA

WASZCZYNSKYJ NINA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 342/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012009556

BR102012009556
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-21

2014-05-06

Earliest priority date

2012-04-23

Title

(BR102012009556)

Micropartículas de polímeros biocompatíveis, biodegradáveis e mucoadesivos e de copolímeros na matriz polimérica

contendo fitoesteróis.

Abstract

(BR102012009556)

MICROPARTÍCULAS DE POLÍMEROS BIOCOMPATÍVEIS, BIODEGRADÁVEIS E MUCOADESIVOS E DE

COPOLÍMEROS NA MATRIZ POLIMÉRICA CONTENDO FITOESTERÓIS.A presente invenção refere-se ao processo de

obtenção de micropartículas de polímeros biocompatíveis, biodegradáveis e mucoadesivos e de copolímeros na matriz

polimérica, contendo fitoesteróis solubilizados em óleo vegetal coméstivel.Esta invenção é particularmente útil nos

sistemas de liberação controlada e sítioespecífica de fármacos .Refere-se também ao uso das propriedades medicinais ,

farmacêuticas , cosméticas, nutr icionais , químicas , imunológica, anti- inf lamatória, antinociceptiva,

antioxidante,hipocolesterolêmica,antiateogênica, hipoglicemiante e antimutagênica no campo humano, veterinário e

ambiental.A invenção está relacionada às formas farmacêuticas e nutracêuticas líquidas, semi-sólidas e sólidas tais como

soluções, suspensões , ampolas, xaropes,pomadas , cremes, emulsões, aerossol, pós, cápsulas, tabletes, comprimidas e

drágeas, todas as quais contendo micropartículas obtidas pelo processo descritvo.

Inventors

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBY

FUJIWARA GISLENE MARI

DIAS JOSIANE DE FATIMA GASPARI

MIGUEL MARILIS DALLARMI

MIGUEL OBDULIO GOMES

COSTA CAMILA KLOCKER

MARQUES FRANCISCO DE ASSIS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 343/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012008883

BR102012008883

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-02

2013-12-03

Earliest priority date

2012-04-16

Title

(BR102012008883)
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Processo para produção e purificação de ácido giberélico, seu uso e aplicações

Abstract

(BR102012008883)

PROCESSO PARA PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO GIBERÉLICO, SEU USO E APLICAÇÕES.Por

fermentação, utilizando polpa cítrica (PC) e seu extrato aquoso como substrato e/ou suporte.A utilização do extrato

fermentado obtido da fermentação no estado sólido (FES), fermentação submersa (FSm) e fermentação semi-sólida (FSS)

diretamente como fonte de GA~ 3~ em diferentes cultivares de plantas é objeto desta invenção.Também está descrito o

processo de clareamento do extrato fermentado utilizando carvão ativado, na etapa de purificação do GA~ 3~ produzido.

Inventors

PORTO DE SOUZA VANDENBERGHE LUCIANA

SOCCOL CARLOS RICARDO

RODRIGUES CRISTINE

DE OLIVEIRA JULIANA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 344/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012008882

BR102012008882

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-02

2013-12-03

Earliest priority date

2012-04-16

Title

(BR102012008882)

Bebida fermentada a base de extrato de chá e mel e seu processo de produção

Abstract

(BR102012008882)

BEBIDA FERMENTADA A BASE DE EXTRATO DE CHÁ E MEL E SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO.Com a utilização

de bactérias lácticas como microorganismo, fazendo com que a bebida resultante tenha atividade probiótica.Como fonte

de carbono e nitrogênio pode-se utilizar uma combinação de glicose, xarope de glicose, xarope de frutose, sacarose,

açúcar mascavo, mel, melaço de soja, melaço de cana de açúcar, caldo de cana de açúcar, extrato de levedura, extrato

©Questel - FAMPAT Page 370 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102012008883&ekey=1843&xpn=BR102012008883&kind=A1


de malte, fosfato de sódio, fosfato de potássio, leite de soja, proteína isolada de soja , proteína de soja hidrolisada, entre

outros.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

FERRARI ISABELA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 345/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012007637

BR102012007637

BR102012007637

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2012-09-11

2013-11-19

2014-01-14

Earliest priority date

2012-04-03

Title

(BR102012007637)

Método e sistema de autenticação biométrico baseado em características estáticas e dinâmicas da íris

Abstract

(BR102012007637)

MÉTODO E SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICO BASEADO EM CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS E

DINÂMICAS DA ÍRIS Esta patente de invenção refere-se a um método de autenticação que utiliza características

biométricas dinâmicas do reflexo pupilar em conjunto com primitivas estáticas da textura da íris para a verificação de

identidade, bem como a um sistema que utiliza este método para cadastro e autenticação de pessoas.Métodos de

identificação biométrica buscam garantir a identidade de uma pessoa para fins de segurança, evitando a falsidade

ideológico por perda, roubo e compartilhamento de documentos ou senhas.No entanto, técnicas baseadas apenas em

fatores estáticos são sujeitos a fraudes pela reprodução de tais características em meios artificiais.O reflexo pupilar à luz

apresenta diferenças entre pessoas por estar associado ao sistema nervoso autônomo, e não pode ser imitado por ser

involutário.O sistema descrito ua um disparo de luz de intensidade e duração padronizadas, grava e extrai informações de

raio, tempo e velocidade de contração e dilatação da pupila, bem como extrai primitivas discriminantes da textura da

íris.As informaçõers, combinadas, permitem diferenciar indivíduos e, consequentemente, verificar uma identidade.

Inventors

YANO VITOR ATSUSHI NOZAKI

ZIMMER ALESSANDRO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 346/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012004631

BR102012004631

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-04

2013-10-22

Earliest priority date

2012-03-01

Title

(BR102012004631)

Processo para produção de exopolissacarídeos, biomassa e extratos antioxidantes

Abstract

(BR102012004631)

A PRESENTE INVENÇÃO TRATA DE UM PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEOS, BIOMASSA E

EXTRATOS ANTIOXIDANTES POR CO-CULTIVO DE FUNGOS BASIDIOMICETOS E MICROALGAS E/OU
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CIANOBACTÉRIAS.A PRESENTE INVENÇÃO PROPÕE A PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACAÍDEOS DE COMPOSIÇÃO

DIFERENCIADA (HETEROPOLÍMEROS COMPLEXOS, COMPOSTOS DE SEIS A DEZ MONOSSACARÍDEOS

DIFERENTES) COM MAIOR PRODUTIVIDADE (MAIOR QUANTIDADE EM MENOR TEMPO) QUANDO COMPARADA

COM AS TECNOLOGIAS JÁ EXISTENTES (CULTIVOS PUROS).OS POLISSACARÍDEOS PRODUZIDOS POSSUEM

COMPOSIÇÃO MISTA, APRESENTANDO PORÇÕES SEMELHANTES AOS POLISSACARÍDEOS DA CULTURA PURA

DE BASIDIOMICETOS OU DE MICROALGAS/CIANOBACTÉRIAS, O QUE LHES PROPORCIONAM

PROPRIEDADES/ATIVIDADES BIOLÓGICAS DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO AOS POLISSACARÍDEOS DE

CULTURAS PURAS.ESSAS ATIVIDADES COMPREENDEM AÇÃO CICATRIZANTE, ANTI-INFLAMATÓRIA,

ESTIMULADORA DO SISTEMA IMUNE, ANTI-AGE, ANTI-CÂNCER, ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

NOVAK ALESSANDRA CRISTINE

SOCCOL ANDREA THOMAZ

SYDNEY EDUARDO BITTENCOURT

DE ANGELIS SANDRA

Latest standardized assignees - inventors removed
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2013-11-19

2014-01-14

2018-04-03

Earliest priority date

2012-02-24

Title

(BR102012003997)

Produção de um agente antimelanoma por biotransformação do resveratrol

Abstract

(BR102012003997)

"PRODUÇÃO DE UM AGENTE ANTIMELANOMA POR BIOTRANSFORMAÇÃO DO RESVERATROL" É PRODUZIDA

UMA NOVA SUBSTÂNCIA ANTIMELANOMA ATRAVÉS DA BIOTRANSFORMAÇÃO DO TRANSRESVERATROL PELO

PENICILLIUM SP.O MICROORGANISMO FOI SELECIONADO DENTRE VÁRIOS OUTROS EM ETAPA

PRÉVIA.EXPERIMENTOS EM ESCALA PREPARATIVA LEVARAM A PRODUÇÃO DE 2-O-B-D-GLUCOSIL-5-0-ACETIL-

TRANS-RESVERATROL (5-O-ACETILPICEID).O PRODUTO FOI DEVIDAMENTE CARACTERIZADO POR MÉTODOS

ESPECTROMÉTRICOS.O TRANS-RESVERATROL E SEU DERIVADO FORAM SUBMETIDOS A TESTES DE

ATIVIDADE ANTI-MELANOMA USANDO O MODELO D VIABILIDADE CELULAR DE CÉLULAS DE MELANOMA

MURINO, B16F10.O 5-O-ACETILPICEID É MAIS HIDROSSOLÚVEL QUE O TRANS-RESVERATROL E TÃO POTENTE

QUANTO ELE CONTRA AS CÉLULAS DE MELANOMA.ESTA SUBSTÂNCIA, PORTANTO, É POTENCIALMENTE ÚTIL

PARA TRATAMENTO DE MELANOMA CUTÂNEO.

Inventors

DE OLIVEIRA BRAS HELENO

LENCONE KEYLLA

SANTOS ALMERIANE MARIA WEFFORT

PIMENTEL IDA CHAPAVAL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012003995

BR102012003995

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-18

2013-11-19

Earliest priority date

2012-02-24

Title

(BR102012003995)

Uso e obtenção dos componentes e produtos originários da planta da espécie solidago microglossa dc, compositae para

tratamento de distúrbios pigmentares

Abstract

(BR102012003995)

USO E OBTENÇÃO DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA PLANTA DA ESPÉCIE SOLIDAGO

MICROGLOSSA DC, COMPOSITAE PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS PIGMENTARES.A PRESENTE PATENTE

DE INVENÇÃO REFERE-SE A UM ESTUDO CIENTÍFICO INÉDITO POR IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES

MEDICINAIS, FARMACÊUTICAS, COSMÉTICAS NO CAMPO HUMANO, VETERINÁRIO E AMBIENTAL DA ESPÉCIE

SOLIDAGO MICROGLOSSA DC, FAMÍLIA COMPOSITAE.ESTÁ RELACIONADA AO USO HUMANO, VETERINÁRIO E

AMBIENTAL DE SUMOS, EXTRATOS, DA SEIVA, DA TINTURA, DOS ÓLEOS, ESSÊNCIAS, DO INFUSO, DO

DECOCTO, DA MASSA E DO PÓ EM SUAS FRAÇÕES E SUB-FRAÇÕES DOS COMPONENTES E PRODUTOS DELES

DERIVADOS DE FOLHAS, CAULE, CASCA, FLORES, RAÍZES E SEMENTES DA SOLIDAGO MICROGLOSSA DC,
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FAMÍLIA COMPOSITE.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 SOLIDAGO MICROGLOSSA DC.

Inventors

SMOLAREK FERNANDA SANTANA FERREIRA

NUNES PATRICIA MAYRA PAVAN

OTUKI MICHEL FLEITH

CAMPOS PATRICIA MAZUREKI

MIGUEL OBDULIO GOMES

MIGUEL MARILIS DALLARMI

Latest standardized assignees - inventors removed
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A2

A8

A8

Publication dates

2012-12-18

2013-11-19

2014-01-14

2018-04-03

Earliest priority date

2012-02-24

Title

(BR102012003999)

Fertilizante de liberação lenta/controlada de potássio preparado com argilominerais da família do caulim intercalados com

acetato de potássio e dispersos em polímeros biodegradáveis

Abstract

(BR102012003999)

FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA/CONTROLADA DE POTÁSSIO PREPARADO COM ARGILOMINERAIS DA

FAMÍLIA DO CAULIM INTERCALADOS COM ACETATO DE POTÁSSIO E DISPERSOS EM POLÍMEROS

BIODEGRADÁVEIS.A PRESENTE INVENÇÃO REFERE-SE À SÍNTESE E PREPARAÇÃO DE UMA NOVA

FORMULAÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA/CONTROLADA DE POTÁSSIO.O PROCESSO CONSISTE

EM INTERCALAR O ACETATO DE POTÁSSIO NOS ARGILOMINERAIS DA FAMÍLIA DO CAULIM POR MEIOS

MECANOQUÍMICOS (SIMPLES MOAGEM DA MISTURA A SECO OU A ÚMIDO) OU ATRAVÉS DE MÉTODOS

QUÍMICOS UTILIZANDO SOLVENTES, INCLUSIVE ÁGUA.PROCESSADA A INTERCALAÇÃO DO ACETATO DE

POTÁSSIO NO ARGILOMINERAL, OS COMPOSTOS DE INTERCALAÇÃO SERÃO DISPERSOS EM POLÍMEROS

BIODEGRADÁVEIS.EM SEGUIDA OS MATERIAIS COMPÓSITOS RESULTANTES SÃO TRANSFORMADOS EM

GRÂNULOS, PELLETS, OU QUALQUER FORMATO ADEQUADO PARA APLICAÇÃO DIRETA NO SOLO.SUBMETIDOS

A PROCESSOS MICROBIOLÓGICOS E DE INTEMPÉRIES, OS MATERIAIS HÍBRIDOS IRÃO LIBERAR LENTAMENTE

ACETATO DE POTÁSSIO, SENDO ESTE UMA FONTE DE POTÁSSIO, LENTA E CONTROLADA, PARA A NUTRIÇÃO

DE VÁRIOS ESPÉCIES PLANTAS.ALÉM DISSO, O ÍON ACETATO ATUA COMO NEUTRALIZADOR DE SOLOS

ÁCIDOS E A BIODEGRADAÇÃO DO POLÍMERO ESTIMULAM A PRODUÇÃO DE MICROORGANISMOS NO SOLO.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012003898

BR102012003898

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-18

2013-11-05

Earliest priority date

2012-02-23

Title

(BR102012003898)

Tecnologia de obtenção da bebida alcóolica de physalis light

Abstract

(BR102012003898)

TECNOLOGIA DE OBTENÇÃO DA BEBIDA ALCÓOLICA DE PHYSALIS LIGHT A presente invenção refere-se à bebida
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alcoólica de physalis light elaborada com a fruta physalis in natura.A tecnologia de obtenção auxilia na padronização do

produto que permanece em imersão para a transferência de compostos simultaneamente entre a solução e a fruta.A

adição da calda light a solução citada por um longo tempo confere a bebida características próprias de cor, sabor e aroma

que irão compor o agradável sabor da bebida que será filtrada para remoção dos sólidos, envasada e estocada a

temperatura ambiente até o momento do consumo e comercialização.Esta invenção compreende duas etapas: promover o

aproveitamento e consumo da fruta durante o ano todo, através de produtos diferenciados como as bebidas alcoólicas,

com estabilidade no armazenamento.E o desenvolvimento de uma bebida alcoólica (licor) light a base de fruta exótica de

sabor pronunciado similar a fruta in natura, com valor agregado por abranger um público com restrições calóricas.A

tecnologia de desenvolvimento desta bebida resolve o problema da sazonalidade e estabilidade da fruta oferecendo um

produto pronto para beber, complementar ou enriquecimento outros produtos.Apresentando assim uma alternativa à dieta

dos consumidores ávidos por produtos que atendam suas necessidades específicas.

Inventors

LICODIEDOFF SILVANA

KOSLOWSKI LUCIANO ANDRE DEITOS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Earliest priority date
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Title

(BR102012003166)
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Dispositivos sensores de gás produzidos com filmes automontados de nanotubos de carbono

Abstract

(BR102012003166)

DISPOSITIVOS SENSORES DE GÁS PRODUZIDOS COM FILMES AUTOMONTADOS DE NANOTUBOS DE

CARBONO.Nanotubos de carbono apresentam variações em sua resistência elétrica ao entrarem em contato com alguns

tipos de gases, possibilitando a identificação da presença destes.Entretanto, a intensidade da variação destes é de difícil

detecção.Técnicas de formação e deposição de filmes nanoestruturados podem proporcionar melhoras significativas nas

propriedades físicas destes filmes aprimorando a siua aplicabilidade.A construção de um dispositivo sensor de gás

baseado em filmes nanoestruturados de nanotubos de carbobo, depositados pelo método de formação de filmes

automontados em interfaces líquidas, se mostrou capaz de detectar a presença de gases de forma extremamente eficiente

através do monitoramento da resistência elétrica do dispositivo.

Inventors

CAVA CARLOS EDUARDO

ROMAN LUCIMARA STOLZ

CORGATTI ZARBIN ALDO JOSE

VILLEGAS SALVATIERRA RODRIGO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-04

2013-10-01

Earliest priority date

2012-02-13

Title

(BR102012003165)

processo de preparaÇço de um novo material baseado na imobilizaÇço de duas diferentes metaloporfirinas no

argilomineral haloisita e uso na catÁlise heterogÊnea de reaÇÕes diversas

Abstract

(BR102012003165)

PROCESSO DE PRAPARAÇçO DE UM NOVO MATERIAL BASEADO NA IMOBILIZAÇçO DE DUAS DIFERENTES

METALOPORFIRINAS NO ARGILOMINERAL HALOISITA E USO NA CATÁLISE HETEROGÊNEA DE REAÇÕES

DIVERSAS.A presente invenção tarta da imobilização de duas diferentes metaloporfirinas, uma aniônica e outra catiônica,

em um mesmo suporte, a Haloisita de origem natural.Utilizou-se a técnica de imobilização sob pressão.Os sólidos obtidos

apresentam as antagens de usarem grande parte daárea superficial do composto, emlhorando o aproveitamento desta

área, além de contar com a eficiência de duas metaloporfirinas para uma esma catálise.Dependendo da combinação das

metaloporfirinas podem-se utilizar e reutilizar os catalisadores sólidos obtidos em reações de catálise heterogênea de

oxidação de substratos oprgânicos, reações de degradação de poluentes ambientais, como corantes, pesticidas,

fármacos, reações de redução de diferentes substratos dentre outros usos.

Inventors

NAKAGAKI SHIRLEY

WYPYCH FERNANDO

MACHADO GUILHERME SIPPEL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012003168

BR102012003168

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-12-26

2013-10-01

Earliest priority date

2012-02-13

Title

(BR102012003168)

processo de prÉ tratamento de partÍculas vegetais de pinus spp com àxido de cÁlcio cao para utilizaÇço em compàsitos

de madeira cimento

Abstract

(BR102012003168)

PROCESSO DE PRÉ TRATAMENTO DE PARTÍCULAS VEGETAIS DE PINUS SPP COM àXIDO DE CÁLCIO CaO PARA
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UTILIZAÇçO EM COMPàSITOS DE MADEIRA CIMENTO.A produção de elementos de madeira cimento necessita da

minimização da ação inibitória devido aos componentes químicos presentes na madeira, isto é, não permita a redução da

velocidade da reação química do início de cristalização da matriz cimentícia junto às partículas de madeira descreve a

presente patente como um processo de pré tratamento aplicado às partíclas abreviam o tempo requerido para essa

ação.Há processos de pré tratamento com atributos para cumprir essa etapa do processo de produção de elementos de

madeira cimento, porém a facilidade da segurança no processo, a redução do custo,a economia de energia e a não

geração de resíduos ambientais no processo proposto por esse invento com o uso de óxdo de cálcio, conhecido no

mercado como cal virgem para construção, apresentam eficiência para o pré tratamento de partículas de madeira.Assim,

com o uso desse processo de tratamento de partículas de madeira ficam ainda dispensados, durante o processo de

mistura dos ingredientes, para madeira cimento, o uso outros aditivos catalisadores disponíveis no mercado para a

produção de compósitos de madeira cimento.

Inventors

PARCHEN CARLOS FREDERICO ALICE

IWAKIRI SETSUO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1107210

BRPI1107210

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-18

2013-10-15

Earliest priority date

2011-12-26

Title

(BR201107210)

Implantes poliméricos porosos ou não porosos revestidos com ti ou ti02 para uso médico ou veterinário

Abstract

(BR201107210)

IMPLANTES POLIMÉRICOS POROSOS OU NÃO POROSOS REVESTIDOS COM Ti OU TIO2 PARA USO MÉDICO OU

VETERINÁRIO.A invenção trata da preparação de implantes poliméricos, porosos ou não-porosos, revestidos por Ti ou

TiO~ 2~através de aspersão térmica.Os substratos porosos são preparados preferencialmente com os polímeros na forma

de pó (polietileno de altíssimo peso molecular, poliacetal, poli(metacrilato de metila), polipropileno, poli(éter-éter-cetona),

ou outro usado em implante) misturados a NaCl ou agente de esponjamento.Após a obtenção das placas prensadas estas

são mergulhadas em água em ebulição para remoção do sal e formação dos poros interconectados ou, se usado o

fermento, dispensa-se a lavagem.Em seguida, os substratos são revestidos com Ti ou TiO~ 2~através de aspersão

térmica à chama.Obtém-se materiais de baixo custo e adequados ao uso como implantes da área médica ou veterinária,

onde a asseointegração é um fator determinantes.Esses implantes bioativos podem compor materiais de módulo elástico

e peso similares ao de diferentes ossos, evitando a atrofia destes ao serem mais parecidos mecanicamente com o osso

original, podem conter agentes microbianos para previnir a colonização de bactérias, são resistentes à corrosão,

resistentes à fadiga e podem ser facilmente moldados por termoformação, injeção, extrusão, compressão ou usinagem.

Inventors

FLORES-SAHAGUN JOSE HECTOR

FLORES-SAHAGUN THAIS HELENA SYDENTRICKER
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PAREDES RAMON CORTES

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1107337

BRPI1107337

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-16

2013-11-19

Earliest priority date

2011-12-13

Title

(BR201107337)

(nano) compósitos poliméricos reforçados com dicalcogenetos lamelares de metais de transição

Abstract

(BR201107337)

(NANO) COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS COM DICALCOGENETOS LAMELARES DE METAIS DE

TRANSIÇÃO.A presente invenção refere-se ao processo de obtenção de (nano)compósitos poliméricos aditivados com

dicalcogenetos lamelares de metais de transição delaminados/esfoliados.Os dicalcogenetos lamelares de metais de

transição podem ser de origem naturais e/ou sintéticos, dentre eles são citados: MoS~ 2~, WS~ 2~, Mose~ 2~, Wse~ 2~,

NbS~ 2~, TaS~ 2~, NbSe~ 2~.TaSe~ 2~, etc.O processo consiste em primeiramente submeter o dicalcogeneto á

delaminação/esfoliação seja por meios químicos ou físicos.O processo físico visa submeter uma suspensão de um pó fino

de um dicalcogeneto lamelar á uma sonicação em um equipamento de alta potência.O processo químico se subdivide em

duas etapas principais, a primeira na reação de intercalação de íons lítio entre as lamelas do material lamelar e em

seguida o material é submetido a um processo de delaminação/esfoliação, que consiste no desempilhamento de unidades

conhecidas como lamelas, em um solvente específico.As lamelas obtidas pelos dois métodos podem ser utilizadas na

forma de suspensões ou após floculação e secagem.Após incorporação em polímeros, os materiais (nano)compósitos

adquirem propriedades físicas melhoradas em relação aos polímeros puros, permitindo ampliar o leque de suas

aplicações.O processo é de fácil execução e utiliza materiais alternativos aos argilominerais, atualmente utilizados pela

indústria.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1106027

BRPI1106027

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-19

2013-11-12

Earliest priority date

2011-12-13

Title

(BR201106027)

Processo de fabricação de passas de physalis peruviana desidratada osmoticamente.

Abstract

(BR201106027)

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PASSAS DE PHYSALIS PERUVIANA DESIDRATADA OSMOTICAMENTE A

presente invenção refere-se à passa elaborada com uma fruta exótica conhecida por physalis peruviana L. consumida sob

a forma in natura .A classificação auxilia na padronização do produto , que segue para uma solução de sacarose na qual

permanece em imersão até a transferência de massa simultaneamente entre a solução e o alimento .A lavagem seguida

de secagem auxilia a remover o excesso da solução de sacarose.Segue para um secador até atingir a umidade desejada,

resfriada , embalada e estocada a temperatura ambiente até o momento do consumo e comercialização.Esta invenção

compreende duas etapas: promover o aproveitamento e consumo da fruta durante o ano todo, através de produtos

concentrados, compactos com estabilidade no armazenamento e facilidade de transporte.E o desenvolvimento de um

produto com valor agregado por tratar de uma fruta rica em vitaminas, sais minerais e compostos bioativos similar ao in

natura.O desenvolvimento deste produto soluciona o problema da sazonalidade com oferta de um produto pronto para o

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

consumo de frutas que por consequência propicia um possível aumento no lucro para o produtor e as indústrias que

processam frutas.

Inventors

LICODIEDOFF SILVANA
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KOSLOWSKI LUCIANO ANDRE DEITOS

CAMLOFSKI ANA MERY DE OLIVEIRA

RIBANI ROSEMARY HOFFMANN
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BRPI1107297

Publication kind codes

A1

A2

A8

A8

Publication dates

2012-10-02

2013-11-19

2014-01-14

2018-04-03

Earliest priority date

2011-11-29

Title

(BR201107297)

Processo de uso da lama de fosfato, subproduto da indústria moveleira, na fabricação de fertilizante mineral misto,

organomineral, fertilizante orgânico composto e/ou fonte de nutrientes para as plantas

Abstract

(BRPI1107297)

"PROCESSO DE USO DA LAMA DE FOSFATO, SUBPRODUTO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA, NA FABRICAÇÃO DE

FERTILIZANTE MINERAL MISTO, ORGANOMINERAL, FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO E/OU FONTE DE

NUTRIENTE PARA AS PLANTAS".A presente patente de invenção refere-se a um processo de uso da lama de fosfato

(lama de ETE + borra de tinta + lama do tratamento superficial de chapa de aço), obtido das etapas de preparo e pintura

dos móveis oriundos das indústrias moveleiras para a fabricação de fertilizante mineral misto, organomineral e/ou

fertilizante orgânico composto com aplicação agrícola a partir da técnica de compostagem físico-química-mecânica.Mais

precisamente, a presente invenção visa um novo processo de uso e aproveitamento do subproduto das indústrias

noveleiras (lama de fosfato), na porporção de 1% a 50%, associado a resíduos agropecuários e agroindustriais para

fabricação de fertilizantes mineral misto, organomineral e/ou fertilizante orgânico composto através da tecnologia de

compostagem físico-química-mecânica para cultivo agrícola devido sua composiçãonutricional, especialmente pela

presença fósforo e zinco em níveis representativos.

Inventors

MARRA BRENER MAGNABOSCO

DE OLIVEIRA GUSTAVO RAMOS

SOUZA DJAIR DOS SANTOS DE LIMA E

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1105844

BRPI1105844

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-12

2014-04-08

Earliest priority date

2011-11-24

©Questel - FAMPAT Page 386 2018/07/30



Title

(BR201105844)

Processo de preparação de argilominerais naturais para o seu uso como fase sorvente e pré-concentradora de elementos

e espécies químicas em dispositivos, processo de construção de dispositivos com argilominerais naturais para

concentração e determinação de elementos e espécies químicas em solução aquosa

Abstract

(BR201105844)

PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE ARGILOMINERAIS NATURAIS PARA O SEU USO COMO FASE SORVENTE E

PRÉ-CONCENTRADORA DE ELEMENTOS E ESPÉCIES QUÍMICAS EM DISPOSITIVOS, PROCESSO DE

CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS COM ARGILOMINERAIS NATURAIS PARA CONCENTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO

DE ELEMENTOS E ESPÉCIES QUÍMICAS EM SOLUÇÃO AQUOSA A presente invenção revela o processo de

preparação de argilominerais naturais e de seu uso em dispositivos, proporcionando a sorção e pré-concentração de

elementos e espécies químicas.Os argilomineraís. em especial a montmoriloníta, apresentam-Se como materiais

sorventes. alternativos e de baixo custo.A presente invenção revela o processo de construção de dispositivos com os

argilominerais e seu uso em soluções aquosas. em ampla faixa de pH e força iônica na concentração e determinação de

elementos e espécies químicas em nível traço em meios líquidos naturais ou artificiais, como, por exemplo, rios, lagos,

reservatórios, mares, piscinas, tanques etc.O dispositivo possui um a base cilíndrica (1) com tampa (7) que contém em

seu interior uma fase sorvente composta por membranas (2 e 4) que suportam uma massa de argílomineral (3), poruma

fase difusiva que pode ser, por exemplo, um material poliméríco na forma de hidrogel (5) e, por um membrana (6),

perfazendo um dispositivo versátil, de baixo custo, de fácil preparo e manipulação.

Inventors

EGEA ANJOS VANESSA

ABATE GILBERTO

GRASSI MARCUS TADEU

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication kind codes

A1
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Title

(BR201105942)

Atividades biológicas dos componentes e produtos originários da planta da espécie citrus sinensis l. osbeck, rutaceae.

Abstract

(BR201105942)

"ATIVIDADES BIOLÓGICAS DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA PLANTA DA ESPÉCIE CITRUS

SINENSIS L.OSBECK.RUTACEAE".A) presente patente de invenção refere-se a um estudo científico inédito por identificar

as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas,alelopáticas, no campo humano, veterinário e

ambiental da espécie Citrus sinensis L.Osbeck, família Rutaceae.Está relacionada ao uso humano, veterinário e ambiental

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

subfrações dos componentes e produtos deles derivados de folhas, caule, casca,flores, frutos, raizes e sementes da Citrus

sinensis L.Osbeck, família Rutaceae.A invenção está relacionada também ás 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 preoarações originárias da Citrus

sinensis L.Osbeck.

Inventors

NUNES PATRICIA MAYRA PAVAN

SMOLAREK FERNANDA SANTANA FERREIRA

ZANIN SANDRA MARIA WARUMBI

MIGUEL OBDULIO GOMES

MIGUEL MARILIS DALLARMI
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Publication numbers

BRPI1105944

BRPI1105944

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-06-19

2013-09-10

Earliest priority date

2011-11-24

Title

(BR201105944)

processo industrial de uso de condensador de vidro para obtenÇço de destilado alcoàlico isento de metais pesados,

especialmente cachaÇa

Abstract

(BR201105944)

"PROCESSO INDUSTRIAL DE USO DE CONDENSADOR DE VIDRO PARA OBTENÇçO DE DESTILADO ALCàOLICO

ISENTO DE METAIS PESADOS, ESPECIALMENTE A CACHAÇA".O condensador de vidro pode ter diferentes

dimensões, portanto, diferentes capacidades de condensação, conforme representação esquemática da figura 01, onde é

possível observar os seguintes componentes e ou processos: a entrada de vapor alcoólico em (1) e entrada de água fria

em (2), na sequência o vapor alcoólico entra em contato com os pratos de condensação de vidro (3), que por sua vez
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ficam encaixados no eixo central de vidro (4), em (5) observamos o tampo/base de cerâmica ou madeira com a saída de

bebida destilada/cachaça (6) e em (7) a saída de água quente.O número (8) indica os tubos cilíndricos de vidro e em (9) e

(10) tampo/base de cerâmica ou madeira. É também observado a área de circulação de água de condensação em (11) e

os pratos de condensação de vidro em (12) assim como os tubos cilíndricos de vidro em (13), o furo de encaixe do eixo

central de vidro (14), os furos de escape do vapor alcoólico condensado em (15), o furo de encaixe dos pratos de

condensação ao eixo central de vidro em (16) e os furos de escape do vapor alcoólico condensado em (17).Pela alta

eficiência de condensação em função da grande superfície de contato, ocorre uma economia significativa de água de

resfriamento.

Inventors

MARRA BRENER MAGNABOSCO

DE OLIVEIRA GUSTAVO RAMOS

SOUZA DJAIR DOS SANTOS LIMA E

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1106680
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Publication kind codes
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Publication dates

2012-08-28

2013-11-12

Earliest priority date
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Title
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(BR201106680)

Sistema de válvulas de retenção com possibilidade de reversão de fluxo por ação de aceleração

Abstract

(BR201106680)

SISTEMA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DE FLUXO POR AÇÃO DE

ACELERAÇÃO.Que trata mais particularmente de um sistema de válvulas de retenção que permite produzir um fluxo

direcional efetivo de um fluido a partir de um fluxo de fluido alternado (reciprocante),e ainda permite inverter o sentido

deste fluxo efetivo mediante uma alteração da orientação do sistema de válvulas de retenção em relação a uma

aceleração que atua sobre o sistema, como, por exemplo, aleceração gravitacional.

Inventors

SAUL CYRO KETZER

RAHAL FABIO ADHEMAR DA SILVA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 362/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106678

BRPI1106678

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-28

2013-10-29

Earliest priority date

2011-10-26

Title

(BR201106678)

Secagem a vácuo de yacon sob condições otimizadas para originar um produto final de aparência ideal

Abstract

(BR201106678)

SECAGEM A VÁCUO DE YACON SOB CONDIÇÕES OTIMIZADAS PARA ORIGINAR UM PRODUTO FINAL DE

APARÊNCIA IDEAL.Para a preparação de yacon desidratado, preferencialmente sob a forma de fatias, com aparência

ideal, as fatia spodem ser previamente imersas em solução contendo ácidos orgânicos e/ou sais derivados, após terem

passado por qualquer tipo de processamento do tipo machucadura , como descasque e fatiamento, e permanecem nesta

solução, que deve estar idealmente à temperatura 25<198> C durante o tempo que se deseje, sendo o ideal 3 minutos,

após o qual as fatias devem ser secas em uma estufa a vácuo, sendo que a secagem deve ser aplicada a qualquer

temperatura, preferencialmente à cerca de 65<sym> 5<198> C até peso constante do material, conforme aferido em

equipamento apropriado para este fim.

Inventors

RICHTER REIS FELIPE

LENZI MARCELO KAMINSKI

MASSON MARIA LUCIA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1106844

CA2851708

WO2013053030

BRPI1106844

KR20140093226

EP2767623

US20140246812

CN104053829

EP2767623

HK1202315

US9580838

CN104053829

Publication kind codes

A1
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A1

A1

A2

A

A1

A1

A

A4

A1

B2

B

Publication dates

2012-08-28

2013-04-18

2013-04-18

2014-04-22

2014-07-25

2014-08-20

2014-09-04

2014-09-17

2015-07-08

2015-09-25

2017-02-28

2017-07-11

Earliest priority date

2011-10-11

Title

(BR201106844)

Processo para produção de estruturas poliméricas com superfícies ativadas e estruturas poliméricas ativadas

Abstract

(BR201106844)

PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS POLIMERICAS COM SUPERFÍCIES ATIVADAS E ETRUTURAS

POLIMÉRICAS ATIVADAS A presente invenção refere-se a um processo de produção de estruturas poliméricas com

superfícies ativadas .O processo demonstrou ser simples , rápido , com alta capacidade de produção e baixo custo

operacional .O processo ocorre pela disposição de solução de polímeros, assistido por campo elétrico elevado , em

superfície líquida condutora para produção de partículas e/ou filamentos com superfície ativada.Mais particularmente , o

processo da presente invenção apresenta , em um único processo , a capacidade de produzir partículas e/ou filamentos

com superfícies quimicamente ativadas.

Inventors

SAUL CYRO KETZER

STORI ELIS MOURA

PETZHOLD CESAR LIBERATO

SCHREINER WIDO H

KRIEGER MARCO AURELIO

FOTI LEONARDO

SIONEK ANDRE

POLI SOARES PAULA

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANA IBMP
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Family 364/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1106419

BRPI1106419

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-08-14

2013-08-13

Earliest priority date

2011-10-10

Title

(BR201106419)

processo de aditivaÇço de àleos lubrificantes lÍquidos com materiais lamelares

Abstract

(BR201106419)

PROCESSO DE ADITIVAÇçO DE àLEOS LUBRIFICANTES LÍQUIDOS COM MATERIAIS LAMELARES A presente

invenção refere-se ao uso de materiais lamelares naturais e/ou sintéticos da família dos dicalcogenetos de metais de

transição: MoS~ 2~, WS~ 2~, MoSe~ 2~, WSe~ 2~, NbS~ 2~, TaS~ 2~, NbS~e~ 2~, TaSe~ 2~, etc, além da grafita

(carbono - C~ n ~), como aditivos de óleos lubrificantes.Os óleos podem ser de origem animal, vegetal , mineral (derivado

do petróleo ), sintéticos ou semi-sintéticos ou mistura de dois ou mais tipos (óleos compostos).Os óleos mineirais e/ou

sintéticos ou semi-sintéticos podem ser ainda de varias classes como os parafínicos, naftênicos ou aromáticos.A

metodologia consiste em intercalar esécies catiônicas nos materiais lamelares , promover a sua esfoliação em solvente
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adequado polar , hidrofobizá-los com surfactantes catiônicos (aminas de cadeia longa) em meio levemente ácido e

transferir as nanopartículas lamelares para um óleo, preparando uma suspensão estável dessas nanopartículas no óleo.O

material híbrido constituído de nanopartículas hidrofobizadas de compostos lamelares possui uma série de vantagens

como: alta estabilidade da suspensão em óleo , possui uma cadeia carbônica hidrofílica que se comunica com a fase

orgânica do óleo possui a superfície as lamelas hidrofpilicas , que podem capturar água do meio , sem a formação de

emulsões ou ainda separações de fases indesejáveis.Possui ainda a capacidade de aderir e se depositar nas

irregularidades dos metais diminuindo o seu atrito e protegendo da ferrugem, durante ou após sucessivos usos.A

metodologia utilizada não possui precedentes em literatura nacional ou internacional, é de fácil execução e é baseada em

materiais amplamente disponíveis e de baixo custo, o que demonstra a sua potencialidade de aplicações imediata.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

GARGIONI VOLNEI

Latest standardized assignees - inventors removed
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2012-08-07

2013-07-30

Earliest priority date

2011-08-03

Title

(BR201103781)

composiÇÕes farmacÊuticas com aÇço leishmanicida e processos para produÇço dos mesmos

Abstract

(BR201103781)

COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS COM AÇçO LEISHMANICIDA E PROCESSOS PARA PRODUÇçO DOS

MESMOS.A presente invenção compreende processos para produção de compostos com ação antiparasitária.Mais

especificamente, substâncias com ação inibitória ou tóxica frente a diferentes espécies de protozoários do gênero

Leishmania, incluindo L. brazillensis e L. infantum.Propõe-se a produção destas substâncias a partir do cultivo de micélios

e subsequentes processos de extração e purificação.Diversas espécies de fungos podem ser empregadas,

preferencialmente dentre os macromicetos, mais especificamente a espécie Perenniporia martiusli.O cultivo micelial pode

ser realizado utilizando substratos líquidos ou sólidos de baixo custo e ampla disponibilidade, preferencialmente em

biorreatores com controle de temperatura, agitação e aeração.Os processos de recuperação, extração e purificação

podem incluir etapas de filtração, centrifugação, concentração, extração com solventes orgânicos, técnicas

cromatográficas e secagem.Os produtos assim obtidos podem ser utilizados na formulação de fármacos destinados à

prevenção ou ao tratamento de Ieishmanioses em humanos e outros animais.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

SOCCOL VANETE THOMAZ

MENINO DESTEFANIS VITOLA FRANCISCO

NOSEDA MIGUEL DANIEL

FENDRICH RICARDO CANCIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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A2

Publication dates

2013-07-23

Earliest priority date

2011-07-26

Title

(BR201103325)

vacina contra tenÍase e cisticercose

Abstract

(BR201103325)

VACINA CONTRA TENÍASE E CISTICERCOSE.A presente invenção descreve uma composição imunogênica utilizada

para vacinação contra teniase e cisticercose.Mais especificamente, a invenção descreve uma composição imunogénica

vacinal que compreende uma sequência peptidica selecionada por Phage Display, ou seus análogos, homólogos e

derivados, capaz de mimetizar epitopo(s) de proteína(s) de Taenia solium.

Inventors

OLORTEGUI CARLOS DELFIN CHAVEZ

PEIXOTO JANAINA CAPELLI

MINOZZO JOAO CARLOS

DE MOURA JULIANA FERREIRA

ALVARENGA LARISSA MAGALHAES

SOCCOL VANETE THOMAZ

Latest standardized assignees - inventors removed
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BRMU9100977

Publication kind codes

U2

U2

Publication dates

2011-12-20

2013-06-18

Earliest priority date

2011-05-30

Title

(BR9100977U)

configuraÇço aplicada em lixadeira elÉtrica portÁtil para paredes

Abstract

(BR9100977U)

CONFIGARAÇçO APLICADA EM LIXADEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA PAREDES.Modelo de utilidade de uma

lixadeira elétrica portáil para paredes tem por objetivo lixar paredes e aspirar pó de modo eficiente, distribuindo seu peso

em uma cinta que fica presa ao usuário, garantindo assim, fácil mobilidade do mesmo.A ferramenta possui dois motores

(do aspirado e da lixadeira) e botões de ativações individuais para que as funções possam ser usadas individualmente, a

cinta é regulável para se adequar ao usuário, o saco de pó é expansível e a pega é articulável para se adequar

ergonomicamente o punho do usuário a altura da parede.

Inventors

EL MARGHANI VIVIANE GASPAR RIBAS

GABARDO ANA CLAUDIA

SALATA NATALIA SGARBI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1005865

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-02

Earliest priority date

2010-12-20

Title

(BR201005865)

processo de obtenÇço de calcogenetos nanoestruturados empregando hidràxissais lamelares trocadores aniânicos

Abstract

(BR201005865)

PROCESSO DE OBTENÇçO DE CALCOGENETOS NANOESTRUTURADOS EMPREGANDO HIDRàXISSAIS

LAMELARES TROCADORES ANIâNICOS.A presente invenção refere-se ao uso de compostos lamelares da classe dos

hidroxissais como fontes de calcogenetos mistos ou misturas de calcogenetos nanoestruturados (calcogenetos = óxidos,

sulfetos, selenetos ou teluretos).Os materiais pertencentes à classe dos materiais lamelares, cujas fórmulas genéricas

sejam M^2+^(OH)~2-x~(A^n-^)~x/n.zH~2~O ou Ma^2+^~1-y~Mb^2+^~y~(OH)~2-x~(A^n-^)~x/n.~zH~2~O ou Ma^2+^~1-y-

w~Mb^2+^~y~Mc^2+^~w~(OH)~2-x~(A^n-^)~x/n.~ zH~2~O, onde Ma^2+^, Mb^2+^e Mc^2+^ são cátions metálicos

divalentes (Mg, Ni, Zn, Ca, Co, Cu, Cd ou Mn), "y" ou "y+w" encontram-se entre O e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre

zero e 2 em qualquer proporção e A^n-^ corresponde a qualquer ânion inorgânico ou orgânico.Os materiais sintetizados

©Questel - FAMPAT Page 402 2018/07/30



por várias rotas descritas na literatura podem ser aquecidos na presença de ar ou oxigênio (calcinados) em temperaturas

brandas, obtendo-se misturas de óxidos ou áxidos mistos nanoestruturados.Alternativamente, os íons interlamelares

podem ser trocados por íons sulfeto, seleneto ou telureto, sendo que os materiais resultantes quando aquecidos em

atmosfera inerte, são transformados em misturas de calcogenetos ou calcogenetos mistos nanoestruturados.Os materiais

descritos na presente patente são de fácil obtenção e possuem grandes potencialidades de substituição dos mesmos

materiais que são obtidos por metodologias complexas e dispendiosas e que tem aplicações industriais variadas como

catalisadores, pigmentos, materiais para a indústria eletrônica, sensores, eletrodos para células solares ou fotovoltaicas,

etc.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 369/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1005215

BRPI1005215

BRPI1005215

Publication kind codes

A2

A8

A8

Publication dates

2013-04-02

2013-06-25

2018-02-06

Earliest priority date

2010-12-10

Title

(BR201005215)

Processo para produção de hidrogênio e ácidos graxos voláteis

Abstract

(BRPI1005215)

PROCESSO PARA PRODUÇçO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDOS GRAXOS VOLÁTEIS.A presente invenção trata de um

processo de reaproveitamento de resíduos industriais para a produção de hidrogênio e ácidos graxos voláteis por

processo fermentativo.Mais especificamente propõe-se o uso da vinhaça, resíduo produzido em alta escala e que

representa o maior passivo ambiental das indústrias de álcool no Brasil.O processo descrito compreende etapas de

preparação da vinhaça, fermentação em condições específicas e controladas, seqúestro de C0~2~ da fermentação

alcoólica, e recuperação dos produtos, promovendo a valorização do resíduo em questão concomitantemente com seu

tratamento.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 370/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1004637

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-06-26

Earliest priority date

2010-11-12

Title

(BR201004637)

produtos cosméticos contendo extratos e componentes microalgais e processo para produção dos mesmos

Abstract

(BR201004637)
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PRODUTOS COSMéTICOS CONTENDO EXTRATOS E COMPONENTES MICROALGAIS E PROCESSO PARA

PRODUçãO DOS MESMOS.A presente invenção trata do desenvolvimento de formulações cosméticas acrescidas de

produtos e extratos microalgais.Várias espécies de micraolgas, dentre elas a cianobactéria Spirulina plotensis, vem sendo

estudadas quanto às suas possíveis atividades biológicas nas áreas da saúde e alimentação.Porém, muitas das suas

propriedades podem ser utilizadas para a produção de produtos cosméticos, como o seu poder antioxidante, de anti-

envelhecimento, cicatrizante, anti-acne, redutor de oleosidade ou da celulite, entre outras.Além disso, vários dos seus

produtos podem ser utilizados como melhoradores de características reológicas e sensoriais, proporcionando aos

produtos maiores espalhabilidade, consistência, menores sensação graxa residual, brilho, velocidade de secagem, entre

outras.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

NOVAK ALESSANDRA CRISTINE

BORGES ISAAC VERA LUCIA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 371/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1003792

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-04-16

Earliest priority date

2010-10-05

Title

(BR201003792)

desenvolvimento de bioprocesso para a produÇço, extraÇço, separaÇço e formulaÇÕes de fitases por ganoderma sp

Abstract

(BR201003792)

DESENVOLVIMENTO DE BIOPROCESSO PAPA A PRODUÇçO, EXTRAÇçO, SEPARAÇçO E FORMULAÇÕES DE

FITASES POR GANODERMA SP.Métodos de produção e extração deste grupo de enzimas.Os processos de produção

por fermentacão sólida, semi-sólida e líquida para a síntese das fitases por Ganoderma sp. utlizando produtos,

subprodutos e resíduos ao agroindúsíria bem como outras matérias-primas tais corno vegetais, cascas, farelos, sementes

e grãos; matérias-primas e resíduos líquidos de qualquer natureza meios de cultura contendo açúcares fontes de fósforo

orgânico tais coma fitatos; meios de cultura naturais e sintéticos também abrangem a presente invenção.O tratamento

para remoção de inibidores e indução da síntese desta enzima do substrato também pode ser uma etapa alternativa,

porém não necessária, mas importante para aumentar a produtividade das enzimas fitases.A presente invenção também

contemplará a aplicação da enzima produzida nas seguintes situaçóes: ração animal; processamento de produtos para

alimentação humana; degradação de fontes orgânicas de fósforo, tais como o ácido fítico e seus sais; reduzir os níveis de

fitato fontes diversas; geração de fósforo inorgânico.A invenção refere-se ao desenvolvimento de um bioprocesso por

fermentação no estado sólido (FES) e fermentação líquida (FSm) para produção e extração de fitases por linhagens de

Ganoderma sp.O processo de produção por FES é uma alternativa paro a obtenção biotecnológica da enzima fitase com

elevados rendimentos em comparação aos produtos comerciais disponíveis.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

SPIER MICHELE RIGON

PORTO DE SOUZA VANDENBERGHE LUCIANA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication numbers

BRPI1004153

Publication kind codes

A2
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Publication dates

2013-02-19

Earliest priority date

2010-10-05

Title

(BR201004153)

remoÇço de filmes constituidos por materiais carbonÁceos sobre substratos metÁlicos

Abstract

(BR201004153)

REMOÇçO DE FILMES CONSTITUÍDOS POR MATERIAIS CARBONÁCEOS SOBRE SUBSTRATOS

METÁLICOS.Utilizando técnicas de processamento por plasmas obtidos por descargas elétricas e/ou outros meios de

excitação gasosa, se a tinge por mecanismos de bombardeamento iônico e/ou por degradação térmica em atmosfera

inerte e/ou reativa, simultaneamente, a degradação e consequente remoção de filmes carbonáceos depositados sobre

superfícies metálicas, através de diversas técnicas e esta é a finalidade principal da invenção aqui proposta.

Inventors

BRUNATTO SILVIO FRANCISCO

TODOROWICZ LEONARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 373/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1003562

BRPI1003562

BRPI1003562

Publication kind codes

A2

A8

A8

Publication dates

2013-01-08

2013-02-19

2018-04-10

Earliest priority date

2010-09-15

Title

(BR201003562)

Processo de proteção de fibras vegetais, fibras vegetais tratadas e compósitos termofixos e termoplásticos reforçados

Abstract

(BRPI1003562)

PROCESSO DE PROTEÇçO DE FIBRAS VEGETAIS, FIBRAS VEGETAIS TRATADAS E COMPàSITOS TERMOFIXOS

E TERMOPLÁSTICOS REFORÇADOS.A presente invenção pertence ao campo da engenharia química e de

materiais.Particularmente essa invenção refere-se a um processo de proteção de fibras vegetais compreendendo o uso de

jons hidreto, refere-se ainda a fibras vegetais tratadas e a compósitos termofixos e termoplásticos reforçados com fibras

tratadas.

Inventors

AMICO SANDRO CAMPOS

MORAES ALVARO GUSTAVO DE OLIVEIRA

SIERAKOWSKI MARIA RITA
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 374/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1003146

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-01-01

Earliest priority date

2010-08-24

Title

(BR201003146)

sistema modular para construção civil

Abstract

(BR201003146)

SISTEMA MODULAR PARA CONSTRUçãO CIVIL.A presente invenção trata de alternativa tecnológica para a construção

de paredes - sejam elas estruturais ou apenas de vedação - e de pisos e coberturas, através da associação de

componentes construídos com materiais leves e passíveis de montagem a seco, como por exemplo peças curtas de

madeira maciça, ou seja, peças de pequenas seções transversais (3 x 10 cm) e comorimentos (61,5 cm no máximo).As

vantagens deste sistema podem ser assim enumeradas: 1-) com apenas 4 tamanhos de poinéis é possível fechar um

grande numero de vãos tanto horizontalmente (diferentes longitudes ou vãos) quarto verticalmente (alturas diferentes de

pé-direito).Esse princípio aditivo permite cue haja variedade, diferentemente do que geralmente acontece em construções
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com painéis, em que se fico limitado à lorgura e altura do painel como definidores das larguras e alturas dos espaços.Esse

é o grande diferencial deste produio; 2-) os componentes serão preferencialmente construícos com madeira maciça - que

se trata de rnateria renovável - mas podem também sei ccrstruidos com madeira e gesso ou com qualquer outro material,

cortonto que as relações de medidas externas dos componentes sejam mcniidas; 3-) as peças, por serem pequenas e

leves, podem ser transportadas por veículos doméslicos e montadas na obra po: mão de obra não especializada.

Inventors

STINGHEN ANDREA BERRIEL MERCADANTE

IWAKIRI SETSUO

VIDIGAL EMERSON JOSE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication numbers

BRPI1004464

Publication kind codes

A2
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Publication dates

2012-12-25

Earliest priority date

2010-08-17

Title

(BR201004464)

dispositivo de localizaÇço pessoal de bordo com painel flexÍvel touch screen em tecnologia oled encapsulado

Abstract

(BR201004464)

DISPOSITIVO DE LOCALIZAÇçO PESSOAL DE BORDO COM PAINEL FLEXÍVEL TOUCH SCREEN EM TECNOLOGIA

OLED ENCAPSULADO.Patente de modelo de utilidade de um conjunto de equipamentos eletro-eletrônicos montados

sobre painel eletrônico flexível feito com OLEO encapsulado para emissão de informações de localização, limite de

velocidade, pontos turísticos em forma de imagens e texto via internet e operadora de telefonia com sistema de ativação

touch screen.O equipamento é fixado no volante do veículo, funciona a bateria e esta é recarregada quando conectada a

bateria do carro.

Inventors

GABARDO ANA CLAUDIA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Publication numbers

BRPI1003147

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-04-10

Earliest priority date

2010-08-05

Title

(BR201003147)
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processo de produção de micélio e compostos bioativos de cogumelos em co-cultivo por fermentação submersa

Abstract

(BR201003147)

PROCESSO DE PRODUçãO DE MICéLIO E COMPOSTOS BIOATIVOS DE COGUMELOS EM CO-CULTIVO POR

FERMENTAçãO SUBMERSA.O método de co-cultivo de cogumelos comestíveis por fermentação submersa visa a

produção de novos compostos.A fermentação submersa é um processo vantajoso em relação a produção de corpos de

frutificação, pelo menor tempo e espaço físico e principalmente, pela segurança e padronização na produção de

compostos bioativos.O potencial medicinal das substâncias deve ser testado, tais como: atividade hipocolesterolêmica,

antitumoral, antimicrobiana, hipoglicêmica, antioxidante entre outras.

Inventors

HABU SASCHA

SOCCOL CARLOS RICARDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 377/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1002375

Publication kind codes

A2

Publication dates

2014-01-28

Earliest priority date

2010-07-30

Title

(BR201002375)

Método para preparação de um novo copolímero e copolímero poli (etileno-co-álcool-vinílico-co-ceto-vinílico)
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Abstract

(BR201002375)

MÉTODO PARA PREPARAÇÃO DE UM NOVO COPOLÍMERO E COPOLÍMERO POLI(ETILENO-CO-ALCOOL-

VINILICO-CO-CETO-VINÍLICO) compreende uma metodologia para a preparação de um novo copolímero a partir de EVA

(poli(etileno-co-acetato-de-vinila)) que primeiramente é hidrolisado para a formação de EVOH (poli (etileno-co-álcool-

vinflico)) e este último, em seguida, é oxidado na presença de NaCIO para a obtenção de um copolímero inédito, o EVAK

(poli (etileno-co-álcool-vinhlico-co-ceto-viníIico)) e compreende também o copolímero inédito, EVAK.

Inventors

BARBOSA RONILSON VASCONCELOS

ZAWADZKI SONIA FARIA

PEDROZO TIAGO HOMMERDING

MORITA REINALDO YOSHIO

ASTOLPHE MARCEL

KLOSS JULIANA REGINA

REIS DAYANE MEY

IODICE BIANCA

TORRENS GILSON LUIZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 415 2018/07/30



Family 378/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1002614

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-03-27

Earliest priority date

2010-07-19

Title

(BR201002614)

fertilizantes de liberação controlada de n, p e k obtidos a partir de argilominerais e compostos fosforados

Abstract

(BR201002614)
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FERTILIZANTES DE LIBERAçãO CONTROLADA DE N, P E K OBTIDOS A PARTIR DE ARGILOMINERAIS E

COMPOSTOS FOSFORADOS.A presente invenção refere-se aos processos de reação entre argilominerais e outros

compostos assemelhados com compostos fosforados a fim de se obter fertilizantes que apresentem liberação controlada

de nutrientes, Os argilominerais podem ser utilizados "in-natura" ou após processamento adequado a fim de serem

reagidos com os compostos fosforados em proporções variáveis que são calculadas de acordo com as matérias primas

utilizadas e produtos desejados.Após o processamento, o produto final pode consistir em compostos amorfos, cristalinos

ou misturas entre estas fases que apresentem as características de liberação dos elementos N, P e K de forma lenta e

controlada no ambiente, possuindo aplicações imediatas na agricultura, O tempo e taxa de liberação podem ser

controlados pela escolha dos precursores, parâmetros de processamento e outras variáveis de processo, permitindo

formulações variáveis e adaptáveis a diferentes necessidades do consumidor.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

GARDOLINSKI JOSE EDUARDO FERREIRA DA COSTA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 379/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1004428

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-03-20

Earliest priority date

2010-06-16

Title

(BR201004428)

processo de remoção de corantes aniÈnicos de soluções aquosas através do uso de hidroxissais lamelares

Abstract

(BR201004428)

PROCESSO DE REMOçãO DE CORANTES ANIÈNICOS DE SOLUçõES AQUOSAS ATRAVéS DO USO DE

HIDROXISSAIS LAMELARES.A presente invenção, refere-se ao uso de hidroxissais lamelares (HSL) naturais e/ou

sintéticos, na remoção de corantes ácidos, de efluentes industriais aquosos.Os compostos descritos na presente patente

são baseados em estruturas lamelares do tipo HSL, os quais possuem a fórmula genérica M^II^(OH)~2-x~(A^m-^)

~x/m~.nH~2~O, onde M^II^ é um cátion metálico divalente (Mg, Ni Zn, Ca, Co, Cu e Mn) ou misturas de até três metais

simultaneamente em qualquer proporção, os valores de "x" encontram-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre

zero e 2 em qualquer proporção e A^n-^ corresponde a qualquer um dos ânions descritos a seguir: Cl^-^, NO~3~^-^,

CO~3~^2-^, SO~4~^2-^, CH3COO^-^ ou qualquer surfactante aniónico.O processo de remoção dos corantes pode ser

feito através da síntese direta do HSL na solução aquosa contendo o corante ou através da síntese externa do HSL e

posterior reação de troca iónica com a solução aquosa do corante.Em ambos os casos necessita-se controlar

adequadamente o pH alcalino, sendo que o valor do pH depende do corante a ser removido e fase adsorvente utilizada.A

capacidade de remoção é alta e os compostos após separação por centrifugação e/ou sedimentação podem ser

reciclados após tratamento ácido controlado, recuperando-se não somente o corante, mas também os metais constituintes

do adsorvente, que podem retornar ao processo de forma indefinida.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

MARANGONI RAFAEL

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 380/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1001728

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-03-06

Earliest priority date

2010-05-28

Title

(BR201001728)

mÉtodo de aproveitamento de rejeitos do processo de retificaÇço em indéstrias do setor metal-mecÂnico como

componente principal de produÇço sem queima de novo tipo de material semelhante ao concreto

Abstract

(BR201001728)

MÉTODO DE APROVEITAMENTO DE REJEITOS DO PROCESSO DE RETIFICAÇçO EM INDéSTRIAS DO SETOR

METAL-MECÂNICO COMO COMPONENTE PRINCIPAL DE PRODUÇçO SEM QUEIMA DE NOVO TIPO DE MATERIAL

SEMELHANTE AO CONCRETO A presente Patente de Invenção apresenta as seguintes vantagens, em comparação com

métodos tradicionais de produção de tijolos maciços e blocos cerâmicos: 1.<UM>energética:<MV> para a produção de

novos materiais não são necessárias as altas temperaturas em comparação com materiais convencionais

2.<UM>resistência mecânica:<MV> a resistência à compressão uniaxial de amostras deste estudo no 3<198> dia de cura

varia entre 1 e 4 MPa, no 14<198> dia varia entre 3 e 10 MPa e no 28<198>dia entre 5 e 13 MPa.A resistência continua a

crescer até um ano ou mais, 3.<UM>econômica:<MV> o custo muito baixo de matérias-primas aqui utilizadas (resíduos

industriais) garante um alto efeito econômico na produção destes materiais 4.<UM>social:<MV> a utilização de todos os

resíduos de aterros industriais - aqui empregados - pode melhorar a qualidade de vida da população local.Para a

produção dos novos materiais aqui desenvolvidos é necessário criar uma rede de novas empresas com geração de novos

empregos; 5.<UM>ambiental:<MV> o método é baseado na utilização máxima de resíduos industriais.

Inventors

BRUNATTO SILVIO FRANCISCO

MYMRINE VSEVOLOD

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 381/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1002828

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-02-07

Earliest priority date

2010-05-26

Title

(BR201002828)

dispositivo cirúrgico facofragmentador manual

Abstract

(BR201002828)

DISPOSITIVO ClRúRGlCO FACOFRAGMENTADOR MANUAL.Para realização de facectomias e auxilio na
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facofragmentação em animais, é constituído por duas hastes metálicas de aço inoxidável de corpo cilíndrico vertical

(Figura 1). denominadas: (A) peça controle e (B) peça guia. que possuem uma (C) alça de náilon ou aço cirúrgico inserida

na extremidade distal da peça A. (2) corpo discóide inferior. (5) corpo discóide superior.Trata-se de um instrumento

desenvolvido com alça que permite imobilizar e seccionar manualmente a lente com catarata em pequenos fragmentos

(Figura 3) através de uma pequena incisão na córnea, em diversas espécies animais.O dkpositivo manual visa realizar

múltiplas fragmentações da lente com catarata em animais. durante cirurgias de facoemulsificação. reduzindo o período

de utilização do poder ultrassónico do aparelho facoemulsificador.Permite ainda realizar facectomias em lentes luxadas

anteriormente, para consecutiva aspiração por meio de um sistema aspiração e irrigação.

Inventors

LIMA LEANDRO

Latest standardized assignees - inventors removed
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(BR201002681)

bloco 2.0: multifuncional para construção civil

Abstract

(BR201002681)

BLOCO 2.0: BLOCO MULTIFUNCIONAL PARA CONSTRUçãO CIVIL.Patente de Modelo de Utilidade para um bloco

estrutural multifuncional e flexível para construção civil que é compreendido por um bloco de construção com cinco faces

que pode ser de diferentes materiais 1, possível espaço interior 2, orifícios 3, para fixação de buchas 5, que suportam

parafusos 4, responsáveis pela fixação da moldura 6; a moldura 6, parte opcional, possui um mecanismo de fixação que

permite acoplar diferentes objetos, no caso da figura uma porta de armário 8.Existe também outras possibilidades de

aplicações, como por exemplo, gancho 9, jarra 10, prateleira 11, apoio <UM>para<MV> beliche 12, multi-apoio 13,

luminária 14, entre outros por exemplo armário e divisor de espaço.

Inventors

GATERMANN FABIAN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 383/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1002123

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-03-06

Earliest priority date

2010-05-21

Title

(BR201002123)

aplicaÇço de compàsito madeira/plÁstico em eletrodomÉsticos linha branca

Abstract

(BR201002123)

APLICAÇçO DE COMPàSITO MADEIRA/PLÁSTICO EM ELETRODOMÉSTICOS LINHA BRANCA.Produzido com farinha

de madeira pinus spp. e resina plástica tipo Meiamina-Uréia-formaldeído (MUF), em carcaças (gabinetes), perfis e

puxadores de eletrodomésticos do tipo linha branca, em substituição ao metal.Para produção é utilizada a compressão a

quente com moldes metálicos.Este material compósito possui vantagens sobre a chapa de aço, ao possuir baixa

condutividade térmica, menor peso, ser um material que possibilita o desenvolvimento de produtos com formas curvas, ser

considerado um isolante elétrico e acústico e ser produzido com resíduos de madeira.

Inventors

VERONEZE SONIA MARIA ASSUNCAO

RAZERA DALTON

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI1001470

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-01-24

Earliest priority date

2010-05-21

Title

(BR201001470)

processo de obtenção de princìpios ativos de protetor solar empregando hidróxidos lamelares trocadores aniÈnicos

Abstract

(BR201001470)

PROCESSO DE OBTENçãO DE PRINCìPIOS ATIVOS DE PROTETOR SOLAR EMPREGANDO HIDRóXIDOS

LAMELARES TROCADORES ANIÈNICOS.A presente invenção refere-se ao uso de compostos lamelares como matrizes

intercaladas com ánions orgânicos (tipicamente surfactantes), capazes de "adsolubilizar ou co-intercalar" moléculas

orgânicas neutras com função de absorção de radiação ultravioleta, como material ativo na formulação de protetores

solares.As matrizes supracitadas são baseadas nos seguintes sistemas: a) os hidroxissais lamelares (HSLs), que

possuem a fórmula genérica M^2^(OH)~2-X~(A^n-^)~x/n~ZH~2~O, onde M^2+^ é um cátion metálico (Mg, Ni, Zn, Ca, Co,

Cu ou Mn) ou misturas de até três metais simultaneamente em qualquer proporção, "x" encontra-se entre 0,3 e 1,0 em
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qualquer proporção, z entre zero e 2 em qualquer proporção. b) Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) que possuem a

fórmula genérica [M^+2^~1-X~M^+3^x(OH)~2~][A^n-^]~x/n~zH~2~O, onde M^+2^ (Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Sn, Ba

ou Zn), M^+3^ (AI, Fe, Co, Mn ou Ni), 'x" encontram-se entre 0,05 e 0,5 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2.Em

ambos os casos, A^-n^ corresponde a qualquer ânion orgânico (normalmente um surfactante) que possa "adsolubilizar ou

co-intercalar" moléculas orgânicas neutras que absorvem radiação na região do ultravioleta.Os materiais são sintetizados

por precipitação química alcalina com pH controlado, reação entre um sal de metal com um óxido, reação de um sal de

metal com uréia, método de sol-gel, etc. e podem ser utilizados assim que preparados e/ou após aquecimento em

temperaturas entre 25 e 150<198>C.Em seguida os compostos lamelares intercalados serão reagidos com moléculas

orgânicas neutras adsorvedoras de radiação ultravioleta, com alternativa por uma variedade de métodos químicos ou

mecanoquimicos.Os materiais intercalados/adsolubilizados atuam, quando adicionados à uma formulação básica de

protetor solar (em proporções variáveis que dependem do componente intercalado, adsolubilizado e da matriz lamelar),

como componentes ativos que bloqueiam e/ou refletem a radiação ultravioleta, com aplicações variadas.Dependendo das

condições de síntese, nanopartículas podem ser preparadas, dando a aparência de uma solução translúcida, embora se

trate de uma suspensão.O confinamento da molécula neutra absorvedora de radiação ultravioleta faz com que existam

deslocamentos nos máximos de absorção, permitindo que os compostos adsolubilizados atuem de forma distinta quando

comparados aos mesmos componentes na forma pura.Além das vantagens descritas acima, o material não entra em

contato direto com a pele inibindo reações alérgicas, absorções indesejáveis e reações de fotodegradação.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

TRINDADE CURSINO ANA CRISTINA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 385/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1001730

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-01-24

Earliest priority date

2010-05-19

Title

(BR201001730)

método e sistema de incremento de eficiência energética para veìculos elétricos

Abstract

(BR201001730)

MéTODO E SISTEMA DE INCREMENTO DE EFICIêNCIA ENERGéTICA PARA VEìCULOS ELéTRICOS.Que se trata

mais particularmente de um método e um sistema que empregam o princípio de indução eletromagnética para incrementar

a eificiência, e consequentemente a autonomia de veículos que empreguem pelo um sistema de propulsão elétrica.O

método e o sistema da presente patente de invenção consistem em empregar elementos geradores de campo magnético

estático embutidfos no pavimento da via, onde o veículo se desloca, e um ou mais elementos indutores embarcados no

veículo.O movimento relativo entre os indutores embarcados no veículo e campo magnético estático, gerado pelos

elementos embutidos no pavimento da via, induz um sinal de tensão que pode ser empregado para fornecer carga parcial

para os elementos de armazenamento de energia ou para contribuir diretamente com os dispositivos de propulsão elétrica

do veículo.O método e o sistema da presente patente de invemção também preconizam o emprego de um sistema

eletrónico de gerenciamento embarcado que inclui um sistema de condicionamento de sinal induzido, assim como de

gerenciamento dos processos de distribuição da energia produzida, podendo ser empregado em quaisquer veículos que

possuam pelo menos um sistema de propulsão elétrico.

Inventors

SAUL CYRO KETZER

Latest standardized assignees - inventors removed
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A2

B1
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Publication dates

2012-01-24

2012-01-24
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Earliest priority date

2010-05-18

Title

(BR201004435)

processo de obtenção de ésteres derivados do ácido benzóico por catálise heterogênea empregando benzoatos lamelares

Abstract

(BR201004435)

processo de obtenção de ésteres derivados do ácido benzóico por catálise heterogênea empregando benzoatos

lamelares. a presente invenção refere-se ao uso de benzoatos lamelares de metais cuja fórmula genérica seja

m^x+^(c~6~h~5~coo)~x.~nh~2~o (^x+^= de 1 à 4 e n entre o e 3 e m^+x^= mg, ca, ba, sr, mn, fe, co, ni, cu, zn, al, cr, sn e
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la), como catalisadores heterogêneos para reações de esterificação de ácido benzôico com agentes acilantes anidros ou

hidratados como os mono-álcoois e/ou poli-álcoois. os catalisadores serão adicionados ao meio reacional contendo o

ácido benzóico e o álcool, em proporção entre 1 e 30% em massa (em, base seca). as razões molares álcool:ácido

benzóico serão de 1:1 até 60:1 e as reações podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob

fluxo continuo ou em batelada, sob condições de temperatura e tempo, que deverão ser otimizadas de acordo com a

matéria-prima envolvida no processo. os catalisadores propostos, por possuírem alta atividade catalítica e caráter de

reuso e/ou reciclabilidade, poderão substituir os catalisadores homogêneos, amplamente utilizados em rotas tecnológicas,

como é o caso de catalisadores de fischer.

Inventors

FERNANDO WYPYCH

SWAMI ARÊA MARUYAMA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication dates

2012-02-07

2013-08-13

2017-10-10

Earliest priority date

2010-04-28

Title

(BR201002686)

Processo de obtenção e uso dos componentes e produtos originários da planta da espécie rourea induta planch: var

induta, connaraceae

Abstract

(BRPI1002686)

PROCESSO DE OBTENçãO E USO DOS COMPONENTES E PRODUTOS ORIGINáRIOS DA PLANTA DA ESPéCIE

Rourea induta Planch: var induta, CONNARACEAE.A presente patente de invenção refere-se a um estudo científico

inédito por identificar as propriedades medicinais, nutricionais, farmacêuticas, cosméticas, microbiológicas, alelopáticas,

imunológicas, anti-inflamatórias, antiparasitárias, anti T cruzi, antioxidante no campo humano, veterinário e ambiental da

espécie Rourea induta Planch var. induta, família Connaraceae.Está relacionada ao processo de obtenção e uso humano,

veterinário e ambiental de sumos, extratos, da seiva, da tintura, dos óleos, essências, do infuso, do decocto, da massa e

do pó em suas frações e sub-frações dos componentes e produtos deles derivados de folhas, caule, casca, flores, frutos,

raízes e sementes da Rourea induta Planch var. induta, família Connaraceae.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 Rourea induta Planch var. induta.

Inventors

DALLARMI MIGUEL MARILIS

GOMES MIGUEL OBDULIO

WARUMBY ZANIN SANDRA MARIA

KALEGARI MILENA

SOARES DOS SANTOS ROBERTO

KARKLE ENIO JONAS
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BARCELOS JOAO BATISTA

ZANIN PEDRO
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Publication numbers

BRPI1001144

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-11-22

Earliest priority date

2010-04-01

Title

(BR201001144)

processo de produção de biomassa de levedura enriquecida com cobre ou zinco

Abstract

(BR201001144)

PROCESSO DE PRODUçãO DE BIOMASSA DE LEVEDURA ENRIQUECIDA COM COBRE OU ZINCO.O presente

trabalho objetivou uma produção de biomassa rica em zinco ou cobre para suplementação em ração animal por

fermentação submerso utilizando melaço de cana.A presente invenção demonstra a redução dos custos do processo e o

impacto ambiental.Também, a presente invenção envolve não somente o resíduo, como também as concentrações

utilizadas no processo fermentativo e a otimização dos fatores mais influentes, incluindo variáveis físicas (temperatura, pH,

aeração e taxa de inoculação) e a composição química do meio de fermentação (sais) utilizado no biorreator de 10 Litros,

com a produção em batelada e batelada alimentada.A melhor linhagem (identificada molecularmente (100% de

confirmação) de Candida pelliculosa) produtiva obteve 100% de rendimento de bioacumulação, tanto para o zinco como

para o cobre.A biomassa obtida foi de 58,43 g/L para o processo com o zinco e 57,54 g/L para o processo com o

cobre.Paralelamente houve um consumo total dos açúcares do meio, mostrando aproveitamento total do resíduo

industrial.

Inventors

ARAKAKI ANDREA HARUKO
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Earliest priority date

2009-12-07

Title

(BR200905457)

processo de estimulação do crescimento vegetal com utilização de polissacarídeos

Abstract

(BR200905457)

<b>processo de estimulação do crescimento vegetal com utilização de polissacarídeos <d>a presente invenção trata de

um processo de estimulação do crescimento vegetal com utilização de polissacarídeos que possibilita o aumento

significativo da taxa de multiplicação vegetal in vitro, através do uso de polissacarídeos, incluindo os do grupo das

galactomananas e compreende a substituição parcial da quantidade de ágar usualmente utilizada no meio de cultura. o

processo inventado ainda possibilita a aceleração do crescimento de plantas, através do tratamento com soluções

contendo polissacarídeos extraídos a partir de sementes, incluindo as de guapuruvu.

Inventors
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JOANA LÉA MEIRA SILVEIRA
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2009-12-07

Title

(BR200905454)

processo de modificação de argilominerais do grupo da caulinita a fim de compatibilizar seu uso como agentes de reforço

ou carga mineral em (nano)compósitos com polìmeros orgánicos

Abstract

(BR200905454)

<B>PROCESSO DE MODIFICAçãO DE ARGILOMINERAIS DO GRUPO DA CAULINITA A FIM DE COMPATIBILIZAR

SEU USO COMO AGENTES DE REFORçO OU CARGA MINERAL EM (NANO) COMPóSITCS COM POLìMEROS

ORGáNICOS<D>.A presente invenção refere-se aos processos de modificação da estrutura e/ou morfologia e/ou

características e/ou propriedades superficiais e/ou interlamelares de argilominerais do grupo da caulinita ou argilas

contendo estes minerais a fim de serem estes materiais modificados, utilizados na obtenção de compásitos com polímeros

orgânicos.A modificação destes agentes de reforço ou cargas minerais pode alterar suas interações com polímeros

orgânicos, compatibilizando seu uso em (nano)compósitos.Estes materiais assim obtidos podem apresentar

características físico- químicas ou propriedades mecânicas diferenciadas em relação aos materiais que seriam obtidos

sem os uso dos minerais ou com o uso dos minerais sem modificação.Há a possibilidade de melhorar significativamente

propriedades tais como resistência mecânica, resistência à permeabilidade gasosa, durabilidade, resistência à degradação

térmica, entre outras.Estes compósitos podem apresentar valor agregado muito superior aos polímeros de origem, sendo

utiiizados em aplicações das mais diversas, incluindo as de alta-tecnologia.A agregação de valor também se dará aos

minerais modificados, abrindo novas possibilidades de comercialização a matérias primas tidas, normalmente, como de

baixo custo.As imensas reservas naturais nacionais e a elevada produção, consumo interno e exportação de argilas do

grupo da caulinita conferem a esses processos e a esta invenção um valor estratégico para as indústrias mineral e de

transformação e também de química fina e aplicada nacionais.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

FERREIRA DA COSTA GARDOLINSKI JOSE EDUARDO
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Family 391/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0905677

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-07-12

Earliest priority date

2009-11-10

Title

(BR200905677)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise heterogênea empregando argilominerais da classe do

caulim

Abstract

(BR200905677)

PROCESSO DE OBTENçãO DE ESTERES DE áCIDOS GRAXOS POR CATáLISE HETEROGêNEA EMPREGANDO

ARGILOMINERAIS DA CLASSE DO CAULIM.A presente invenção refere-se ao uso de argilominerais de origem natural

da classe do caulim (1:1) cujas fórmulas sejam AI~2~Si~2~O~5~(OH)~4~.nH~2~O (n entre O e 2, em qualquer proporção)

ou misturas de argilominerais da classe, em qualquer proporção como catalisadores heterogêneos para reações de

esterificação de ácidos graxos e de transesterificação de óleos ou gorduras.Os agentes supracitados são utilizados "in-

natura" ou submetidos a processos de calcinação em temperaturas entre 500 e 750<198>C, gerando metacaulim, o qual é

lixiviado com ácidos minerais (H~2~SO~4~ H~3~PO~4~, HCI, HNO~3~, etc).O mineral in-natura" também pode ser

lixiviado com ácidos.Os materiais após lavagem para retirar o excesso dos respectivos ácidos minerais serão secados em

estufa e utilizados como catalisadores.Em reações de transesterificação, os catalisadores serão adicionados ao meio

reacional contendo o óleo (de origem vegetal) e/ou gordura (de origem animal) e o álcool (metanol ou etanol), em

proporção entre 1 e 30% em massa (em base seca) e em proporções variáveis de óleo/gordura e álcool.Em reações de

esterificação, serão adicionados ao meio reacional contendo o ácido graxo (de origem vegetal ou animal) e o ãlcool

(metanol ou etanol), em proporção entre 1 e 30% em massa (em base seca) e em proporções variáveis de ácido graxo e

álcool.As reações podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob fluxo contínuo ou em

batelada, sob condições de temperatura e tempo, que deverão ser otimizadas de acordo com a matéria-prima envolvida

no processo.

Inventors
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ZATTA LEANDRO
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Publication numbers

BRPI0903993

Publication kind codes

A2

Publication dates

2011-06-07

Earliest priority date

2009-10-06

Title

(BR200903993)

composições poliméricas fotoluminescentes, blendas poliméricas fotoluminescentes, verniz fotoluminescente, processos

de preparação e uso dos mesmos

Abstract

(BR200903993)

COMPOSIçõES POLIMERICAS FOTOLUMINESCENTES, BLENDAS POLIMéRICAS FOTOLUMINESCENTES, VERNIZ

FOTOLUMINESCENTE, PROCESSOS DE PREPARAçãO E USO DOS MESMOS.A presente invenção consiste em

composições poliméricas fotoluminescentes, biendas poliméricas fotoluminescentes e verniz fotoluminescente formados

pela mistura de um ou mais polímeros fotoluminescentes com uma ou mais resinas constituídas por qualquer tipo de

polímero vítreo ou elastomérico.Trata, também, de seus processos de preparação e uso dos mesmos.Estes novos

materiais poliméricos fotoluminescentes e fosforescentes apresentam alta eficiência de emissão de luz e menor

fotodegradação.

Inventors

BONAGAMBA TITO JOSE
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AKCELRUD LENI CAMPOS

ATVARS TEREZA DIB ZAMBON

TOZONI JOSE ROBERTO

GUIMARAES FRANCISCO EDUARDO GONTIJO
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2009-09-14

Title

(BR200903792)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por transesterificação m(etìlica) de óleos e gorduras, empregando

glicerolatos de metais

Abstract

(BR200903792)

PROCESSO DE OBTENçãO DE éSTERES DE áCIDOS GRAXOS POR TRANSESTERIFICAçãO M(ETILICA) DE óLEOS

E GORDURAS, EMPREGANDO GLICEROLATOS DE METAIS.A presente invenção refere-se ao uso de glicerolatos cuja

fórmula geral seja M^y+^(C~3~H~7~O~3~)~y~zH~2~O ou M^y+(C^~ 3~H~6~O~3~),2.zH~2~O, onde M^y+^ é um cátion

metálico de metais divalentes e trivalentes (Ba^+2^, Mg^+2^, Ca^+2^, Zn^+2^, Mn^+2^, Co^+2^, Ni^+2^, Cu^+2^, Sn^+ 2^,

AI^+3^, Fe^+3^ ou La^+3^), C~3~H~6~03~^-2^ e C~3~H~7~0~3~^-1^ são os ânions derivado do glicerol e "z" variável,

como catalisadores heterogêneos para reações de transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais, empregando

mono-álcoois e/ou poli-álcoois para a produção de uma variedade de produtos (ésteres graxos).Os glicerolatos (mono e

di) utilizados são derivados do glicerol, co-produto da reação de transesterificação de óleos vegetais e/ou gorduras

animais.O emprego destes catalisadores permite a simplificação do processo de produção dos ésteres graxos

supracitados, a partir de misturas álcool:óleos e/ou gorduras com diferentes razões molares.Uma grande vantagem é a

sua alta atividade catalítica, a diminuição das operações unitárias do processo, principalmente aquelas envolvidas na

separação e/ou reciclagem do catalisador, purificação de co-produtos, além da possibilidade de se utilizar álcoois

hidratados no processo.Os catalisadores ou precursores são adicionados ao meio reacional contendo os triacilgliceróis

(gorduras de origem animal e/ou óleos vegetais) e o álcool (que poderá ser um mono-álcool ou poli-álcool), em proporções

variáveis em massa e em quantidades variáveis de triacilgliceróis e álcool,podendo o álcool ser anidro ou hidratado.As

reações podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob condições que deverão ser otimizadas

de acordo com a matéria-prima envolvida no processo.Os catalisadores poderão ser reutilizados de modo quantitativo,

após lavagem com solventes orgânicos e secagem em estufa ou reciclados após calcinação ao ar.O processo consiste na

transesterificação de triacilgliceróis com mono-álcoois e/ou poli-álcoois visando à obtenção de ésteres graxos.Com a

utilização dos catalisadores acima propostos, o processo de separação poderá ocorrer por uma simples filtragem e/ou

centrifugação, permitindo assim a sua reutilização e/ou reciclagem.As vantagens se referem à alta atividade catalítica do

catalisador, facilidade de produção/recuperação/reciclagem do catalisador além da alta pureza dos produtos gerados na

reação, sendo que a glicerina obtida pode ser imediatamente comercializada sem maiores etapas de purificação.

Inventors

WYPYCH FERNANDO
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processo para a eliminação dos oligossacarídeos da família rafinose de feijão e outras leguminosas

Abstract

(BR200904682)

a presente invenção trata de processo para a eliminação dos oligossacarideos da família rafinosede feijão e outras

leguminosas, o qual descreve um método para a redução dos oligossacarídeos da família rafinose (ofr), causadores da

flatulência, presentes em feijão (phaseolus vulgaris) e outras leguminosas. o processo é realizado através da fermentação

da leguminosa com uma o mais bactérias ácido lácticas selecionadas. os grãos das leguminosas podem ser macerados

(6-24 horas), cozidos (80- 120ºc115-120 mm) e triturados ou não juntamente com o caldo. a fermentação láctica pode

ocorrer entre 25-45ºc por 6-72 horas, o produto pode ser condimentado e envasado assepticamente ou desidratado para

uso posterior.

Inventors

CARLOS RICARDO SOCCOL
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processo de obtenção de nanocompósitos poliméricos utilizando nanofibras de celulose como agente de reforço
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Abstract

(BR200903868)

PROCESSO DE OBTENçãO DE NANOCOMPóSITOS POLIMéRICOS UTILIZANDO NANOFIBRAS DE CELULOSE

COMO AGENTE DE REFORçO.A presente invenção refere-se ao processo de desenvolvimento de materiais

nanocompósitos poliméricos reforçados com nanofibras de celulose.As matrizes utilizadas vão desde polímeros de origem

natural ou sintética, virgens ou reciclados, sendo que a compatibilização do agente de reforço com o polímero se dá por

modificação química das suas superfícies.Os nanocompósitos obtidos com o amido plastificado, utilizando baixos teores

de agentes de reforço, possuem própriedades químicas, físicas e mecânicas superiores ao amido plastificado puro, sendo

próximas às propriedades de alguns polímeros de origem fóssil, o que irá permitir a sua ampla utilização médica,

doméstica e industrial.No caso das matrizes de origem natural, além das características renováveis, os nanocompósitos

se apresentam totalmente biodegradáveis e não tóxicos, o que representa um excelente avanço na proteção do meio

ambiente, na eventual necessidade de seu descarte, e que permite a sua ampla utilização em processos baseados em

tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Inventors

WYPYCH FERNANDO
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Publication dates

2011-01-04

2011-01-04

Earliest priority date

2009-04-29

Title

(BRPI0901585)

Material sorvente para petrã**leo, derivados, ã**leos vegetais ou minerais composto ã** base de pelo de cachorro

Abstract

(BRPI0901585)

MATERIAL SORVENTE PARA PETRóLEO, DERIVADOS, óLEOS VEGETAIS OU MINERAIS COMPOSTO A BASE DE

PELO DE CACHORRO.Com capacidade para limpar águas contendo essas substâncias em pequenas ou grandes

concentrações e também, capaz de absorver esses produtos na ausência de água.A grande maioria dos sorventes

naturais usados na mitigação de derramamentos de óleos e hidrocarbonetos disponíveis no mercado são importados e,

em geral, absorvem muita água.A presente invenção apresenta um novo material composto à base de pelo de cachorro

com capacidade de limpar ágvas oleosas (óleos animais, vegetais ou minerais) ou contendo contaminantes como tolueno,

benzeno, etilbenzeno ou xileno através do uso de colunas de adsorçáo (Figura 1) e de executar sorção em meio seco ou

aquoso comparável aos materiais sintéticos e superior às turfas, material vegetal usado hoje comercialmente, sendo no

entanto o pelo de cachorro um material natural de fonte renovável e biodegradável.Constitui um material para o setor da

química ambiental e da engenharia ambiental que apresenta baixa sorção çle água e alta seletividade por óleos, não

sendo tóxico se incinerado após seu uso.

Inventors

SYDENSTRICKER FLORES-SAHAGUN THAIS HELENA

PEROTTA LARISSA
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2009-03-17

Title

(BR200901075)

dispositivo sensor de gases construìdo com nanotubos de carbono preenchidos

Abstract

(BR200901075)

DISPOSITIVO SENSOR DE GASES CONSTRUìDO COM NANOTUBOS DE CARBONO PREENCHIDOS Estudos

recentes comprovam que os nanotubos de carbono apresentam variações em sua resistência elétrica ao entrarem em

contato com alguns tipos de gases orgânicos, possibilitando a identificação da presença destes.Entretanto, a intensidade

da variação deste é de díficíl detecção.A possibilidade de obtermos nanotubos de carbono preenchidos com outros

materiais permiteacrescentar novas propriedades para construir sensores sensíveis tanto aos gases que interagem c9m

os nanotubos de carbono quanto aos gases que interagem com o preenchimento , do nanotubo, facilitando assim a

capacidade deste dispositivo detectar diferentes gases.A construção de um dispositivo planar utilizando nanotubos de

carbono preenchidos entre contatos metálicos, se mostrou um eficiente detector de vários gases por ser rápido, reversível

e não degradável, sobretudo com um baixo custo de produção.

Inventors

ROMAN LUCIMARA STOLZ
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CAVA CARLOS EDUARDO
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(BR200901072)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por transesterificação m(etìlica) de óleos e gorduras, empregando

carboxilatos metálicos lamelares

Abstract

(BR200901072)

PROCESSO DE OBTENçãO DE éSTERES DE áCIDOS GRAXOS POR TRANSESTERIFICAçãO M(ETìLICA) DE óLEOS

E GORDURAS, EMPREGANDO CARBOXILATOS METáLICOS LAMELARES.A presente invenção refere-se ao uso de

carboxilatos lamelares, de metais divalentes e trivalentes (Al^+3^, Mg^+2^, Ca^+2^, Zn^+2^, Mn^+2^, Fe^+3^, Co^+2^,

Ni^+2^, Cu^+2^, Sn^+2^ ou La^+3^), como catalisadores heterogêneos para reações de transesterificação de óleos

vegetais e gorduras animais, empregando mono-álcoois e/ou poli-álcoois para a produção de uma variedade de produtos

(ésteres graxos).Os carboxilatos utilizados são derivados de ácidos graxos saturados ou insaturados, com número de

átomos de carbono da cadeia variando de n = 8 a 22.O emprego destes catalisadores permite a simplificação do processo

de produção dos ésteres graxos sypracitados, a partir de misturas álcool:óleos e/ou gorduras com diferentes razões

molares.Uma grande vantagem é a diminuição das operações unitárias do processo, principalmente aquelas envolvidas

na separação e/ou reciclagem do catalisador, purificação de co-produtos e possibilidade de utilização de álcoois
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hidratados no processo.Os catalisadores ou precursores são adicionados ao meio reacional contendo os triacilgliceróis

(gorduras de origem animal e/ou óleos vegetais) e o álcool (que poderá ser um mono-álcool ou poli-álcool), em proporções

variáveis em massa e em quantidades variáveis de triacilgliceróis e álcool, podendo o álcool ser anidro ou hidratado.As

reações podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob condições que deverão ser otimizadas

de acordo com a matéria-prima envolvida no processo.Os catalisadores poderão ser reutilizados de modo quantitativo,

após lavagem com solventes orgânicos e secagem e/ou ativação em estufa.Os catalisadores aind'a poderão ser

reutilizados sem purificação ou ativação prévia após separação des mesmos do meio de reação.O processo consiste na

transesterificação de triacilgliceróis com mono-álcoois e/ou poliálcoois visando à obtenção de ésteres graxos.Com a

utilização dos catalisadores acima propostos, o processo de separação poderá ocorrer por uma simples filtragem e/ou

centrifugação, permitindo assim a sua reutilização e/ou reciclagem.Outra vantagem é a ação do catalisador que ocorre em

meio "fundido, esfoliado ou na forma de um "líquido iónico", o que permite uma maior efetividade na reação, além da

pureza dos produtos gerados na reação, sendo a glicerina obtida possui elevada pureza, podendo ser imediatamente

comercializada sem maiores etapas de purificação.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

RAMOS LUIZ PEREIRA
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Publication dates

2010-11-23

Earliest priority date

2009-03-13

Title

(BR200903098)

processo de intercalação mecanoquìmica de uréia em argilominerais da classe do caulim, delaminação e obtenção de

metacaulim especial

Abstract

(BR200903098)

PROCESSO DE INTERCALAçãO MECANOQUIMICA DE URéIA EM ARGILOMINERAIS DA CLASSE DO CAULIM,

DELAMINAçãO E OBTENçãO DE METACAULIM ESPECIAL.A presente invenção refere-se ao processo de intercalação

de uréia em argilominerais da classe do caulim pelo método mecanoquímico e submeter os compostos de intercalação

resultantes a diferentes processamentos para a obtenção de materiais de maior valor agregado.Além do uso direto do

material intercalado com uréia ou delaminado, na indústria de cerâmicas e de papel, os materiais podem ser calcinados

diretamente ou após moagem a seco ou na presença de água (delaminação).Os materiais calcinados levam à obtenção

de misturas de áxidos de alumínio e silício de dimensões nanométricas, causadas pela expansão da estrutura após

queima da uréia.O metacaulim originado desse processo e distinto daquele obtido pela simples calcinação do caulim,

devido as suas dimensões de partículas e morfologia.A utilização principal dos materiais advindos do processo de

calcinação dos argilominerais intercalados com uréia é na produção de pozolana de alta reatividade, com aplicações na

aditivação de cimentos para a obtenção de concretos de alto desempenho, e utilizações na indústria de polímeros,

borrachas e elastómeros, colas, tintas, de abrasivos leves, de papel, de pigmentos, de cerâmicas, além de outras.

Inventors

WYPYCH FERNANDO
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Publication dates

2010-11-16

Earliest priority date

2009-03-13

Title

(BR200901077)

produção de extrato seco padronizado de mucuna pruriens para utilização em tratamento da doença de parkinson

Abstract

(BR200901077)

PRODUçãO DE EXTRATO SECO PADROMZADO DE MUCUNA PRURIENS PARA UTILIZAçãO EM TRATAMENTO DA

DOENçA DE PARKINSON. é produzido um extrato seco padronizado a partir de sementes de Mucuna pruriens contendo

levodopa.Esta substância é utilizada em preparações farmacêuticas para o tratamento da doença de Parkinson.A extração

é feita utilizando apenas água como líquido extrator e as condições de extração são otimizadas utilizando planejamento

multifatorial de experimentos.O extrato seco final é obtido pela eliminação da água através de atomização ("spray-drying")

utilizando parâmetros adequados para a preservação do princípio ativo.O extrato seco obtido tem seu teor de levodopa

determinado através de metodologia analítica validada o qual pode então ser formulado de maneira a permitir a dosagem

adequada para administração a pacientes portadores da doença de Parkinson.

Inventors

DE OLIVEIRA BRAS HELENO

PEREZ ELISA
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Title

(BR200903138)

processo e aplicações de derivados butilados e butirilados de terpenóides naturais como mentol e mentona presentes no

óleo de hortelã como repelentes e/ou desalojantes para insetos e aranhas, especialmente para a aranha-marrom

Abstract

(BR200903138)

PROCESSO E APLICAçõES DE DERIVADOS BUTILADOS E BUTIRILADOS DE TERPENóIDES NATURAIS COMO

MENTOL E MENTONA PRESENTES NO óLEO DE HORTELã COMO REPELENTES E/OU DESALOJANTES PARA

INSETOS E ARANHAS, ESPECIALMENTE PARA A ARANHA-MARROM.A presente patente de invenção (PI), nas áreas

de conhecimento de Química e Saúde Pública, trata da exploração de terpenos naturais tais como o mentol e mentona

presentes nos óleos de hortelã, conveniente e quimicamente modificados pela introdução de radicais butila e butirila para
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o controle populacional de aranhas e particularmente da aranha-marrom ou Loxosceles spp. mediante o conhecido

mecanismo de repelência e efeito desalojante.

Inventors
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BRPI0900604

BRPI0900604

Publication kind codes
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B1

Publication dates

2011-08-23
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2018-02-14

Earliest priority date

2009-02-25

Title

(BR200900604)

aparelho portátil sugador, coletor e exterminador de pragas domésticas, principalmente aranhas, formigas, ácaros e

fungos

Abstract

(BR200900604)

aparelho portatil sugador, coletor e exterminador de pragas domésticas, principalmente aranhas, formigas, ácaros e

fungos a presente invenção tem por objeto um método e aparelho para uso em controle de pragas, que pode sugar

pequenos artrópodes considerados pragas como aranhas, insetos e ácaros, bem como fungos e outros microrganismos

de determinadas espécies e modos de vida, de modo a retê- los em um reservatório que permite visualização imediata do

conteúdo macroscópico. um filtro cojocado na saída do fluxo de ar que passa pelo reservatório' impede a passagem para

fora do mesmo dos organismos sugados para seu interior,mesmo os de pequeno tamanho corporal como ácaros e

algunstipos de fungos. ao término do processo de sucção, o material biológico coletado no interior do reservatório é

submetido a um fluxo de ar aquecido por resistências colocadas antes do mesmo. o ar quente causa mortalidade

dosartrópodes e fungos presentes no reservatório, o qual pode ser posteriormente reutilizado ou esvaziado antes de novo

uso. o aparelho produz ar quente numa faixa de temperatura e velocidade de fluxo de ar que podem ser efetivos para uma

praga em especial ou adequadas para uma ampla faixa de uso, com efeitos sobre vários invertebrados praga e

outrosorganismos alvo. a combinação de temperatura e velocidade do fluxo de ar é calibrada para uma faixa em que o

risco de danos à saúde humana seja muito minimizado. um mecanismo debloqueio de passagem na entrada do

reservatório mantém o material macroscópico coletado retido no interior do reservatório quando o aparelho está desligado,

impedindo o refluxo de material para fora do mesmo.

Inventors

EDUARDO N RAMIRES

FRANCISCO ASSIS MARQUES

JOSÉ DOMINGOS FONTANA

LUIS FERNANDO PARACETTA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 403/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0900621

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-11-03
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Earliest priority date

2009-02-19

Title

(BR200900621)

desenvolvimento de uma solução nutritiva preparada à base de vinhaça

Abstract

(BR200900621)

DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUçãO NUTRITIVA PREPARADA á BASE DE VINHAçA.A presente patente de

invenção refere-se à utilização da vinhaça como fertilizante, através da hidropónia e/ou fertirrigação, sendo que a solução

nutritiva à base de vinhaça representa efeitos positivos sobre a produtividade agrícolas, tornando-se eficaz o uso deste

subproduto agroindustrial.Em contrapartida, a vinhaça proporciona boas quantidades de nitrogênio, fósforo e

principalmente potássio que é o nutriente extraído do solo.Portanto, dentre as inúmeras vantagens destaca-se, a produção

de alimento, bem como o uso total desse resíduo agroindustrial.

Inventors

SOCCOL CARLOS RICARDO

DOS SANTOS JOSE DARCY

SCHEIDT GESSIEL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 404/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

WO2010094101

BRPI0900592

BRPI0900592

BRPI0900592
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Publication kind codes

A1

A2

B1

B1

Publication dates

2010-08-26

2011-08-23

2011-08-23

2017-10-31

Earliest priority date

2009-02-19

Title

(BR200900592)

composição vacinal para piodermite canina, método de vacinação para piodermite canina e uso de toxóides de

staphylococcus intermedius

Abstract

(BR200900592)

composição vacinal para piodermite canina, método de vacinação para piodermite canina e uso de toxóides de

staphylococçijs intermedius a presente invenção situa-se no campo da biotecnoíogia e diz respeito uma composiç.ão

vacinal e a um método de vacinação para prevenção ou tratamento de quadros de piodermite canina. a referida

composição compreende toxóides da bactéria s. interrnedius, compostos adjuvantes e carreadores, veículos ou

excipientes s. marmaceuticamente aceitáveis. além disso, a invenção descreve o uso de toxóldes des. intermedius para

preparação de um medicamento para prevenção ou tratamento de quadros de piodermite canina.

Inventors

CYBELLE DE SOUZA

JORGE VICTOR BACILA AGOTTANI

JOSÉ FRANCISCO WARTH

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 405/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805698

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-09-14

Earliest priority date

2008-12-18

Title

(BR200805698)

inclinÈmetro foto-mecánico

Abstract

(BR200805698)

INCLINÈMETRO FOTO-MECáNICO O INCLINÈMETRO FOTO-MECáNICO é uma patente de invenção que consiste de

um equipamento destinado à mensuração indireta de descolamentos bidimensionais correspondentes à variação de

inclinação de obras de engenharia tais como pontes, prédios, reservatórios de usinas, silos etc.Constitui-se de um aparato

mecânico composto de estrutura (12, figura 4), elementos fixadores (10, 13 da figura 4), suportes (1,3 8 da figura 4),

alavancas (2, 6 da figura 4) e um sensor óptico de movimento (4 da figura 4), este último correspondente ao "mouse"

comumente utilizado em computadores e/ou jogos.O equipamento deve obedecer a certos critérios de construção, para

evitar influências da variação da temperatura, e submeter-se a um processo de calibração antes de sua utilização.As

ddterminações de movimentação são relativas a um dado momento inicial e podem ser obtidas a intervalos constantes por

período (ambos determinados pelo usuário).Um sistema de observação é constituído pelo inclinómetro foto-mecânico e

um computador que decodifica os pulsos emitidos pelo sensor de movimento, armazena em arquivos de formato

adequado e disponibiliza as informações via Intemet (se disponível) para análise remota.

Inventors

KRELLING PAULO CESAR LOPES

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 406/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805690

BRPI0805690

BRPI0805690

Publication kind codes

A2

A8

A8

Publication dates

2010-09-14

2015-01-27

2018-04-17

Earliest priority date

2008-12-18

Title

(BR200805690)

método de utilização de lodo de ete para fabricação de novos materiais de construção civil proveniente de uma empresa

produtora de papéis decorativos e tintas

Abstract

(BRPI0805690)

MéTODO DE UTILIZAçãO DE LODO DE ETE PARA FABRICAçãO DE NOVOS MATERIAIS DE CONSTRUçãO CIVIL

PROVENIENTE DE UMA EMPRESAPRODUTORA DE PAPéIS DECORATIVOS E TINTAS refere-se a composições e

tecnologias de fabricação de novos materiais como tijolos sem queima para aaplicação na construção civil, à base de

resíduos (Iodos de ETE) de produção de papel decorativo, tintas e vernizes com alto teor de umidade (usualmente

70<198> ou mais).O teor dos lodos acima citados como componente principal de misturas iniciais pode atingir o nível de

60<198> ou mais, dependendo de umidade dos lodos, propriedades e percentagens dos outros componentes usados para

preparação destas misturas iniciais e das exigências às propriedades mecânicas de materiais fabricados.Como

componentes adicionais podem ser usados cinza de combustível vegetal ou mineral.Para produção de materiais

semelhantes ao concreto como ligantes dos lodos podem ser usados rejeitos de produção de cal ou cal de mercado ou

escórias siderúrgicas ou cimento Portland, de forma independente ou em combinação.

Inventors

MYMRINE VSEVOLOD

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

GRACIELE JULIANA PEREIRA SOLYO

URIVALD PAWLOWSKI

Family 407/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805091

BRPI0805091

Publication kind codes

A2

B1

Publication dates

2010-09-08

2017-03-07
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Earliest priority date

2008-11-17

Title

(BR200805091)

processo para produção de biomassa, proteínas e lipídios de microalgas utilizando manipueira como substrato

Abstract

(BR200805091)

a presente invenção trata de um processo para produção de biomassa, proteinas e lipidios de microalgas utilizando

manipueira como substrato, o qual vantajosamente utiliza como fonte de desenvolvimento das ditas microalgas os rejeitos

da indústria de processamento de mandioca, notadamente a manipueira. o processo de acordo com a presente invenção

compreende etapas básicas de preparação da manipueira, adaptação e preparação do inóculo com a microalga chioreila

minutissima deb&b 013, cultivo da microalga em condições controladas e utilização de ar suplementado ou não com

co~2~, separação da biomassa algal para posterior processamento, opcionalmente, recirculação da fase aquosa no

processo até que se atinja níveis de dqo e dbo aceitáveis pelas legislações ambientais.

Inventors

CARLOS RICARDO SOCCOL

IVO ALBERTO BORGHETTI

JORGE ALBERTO VIEIRA COSTA

JÚLIO CESAR DE CARVALHO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 408/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0804413

BRPI0804413

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-02-25

2010-07-13

Earliest priority date

2008-10-14

Title

(BR200804413)
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dispositivo calorimétrico para detecção de poluentes em água

Abstract

(BR200804413)

Mais particularmente um dispositivo composto por diversos sistemas que emprega o método calorimétrico para detectar a

presença de poluentes misturados ou emulsificados em água de recursos hídricos.O método de detecção consiste em

medir a temperatura do fluido na entrada de um sistema fluídico, aquecê-lo por intermédio de um elemento aquecedor, e

posteriormente medir a temperatura do fluido na saída.Desde que a vazão do fluido e a potência transferida ao fluido

sejam constantes e preferencialmente conhecidas, a variação da temperatura entre a entrada e a saída será proporcional

ao inverso do produto entre a densidade do fluido e seu calor especifico.Desta forma qualquer variação na composição do

fluido ao longo do tempo deverá provocar uma flutuação na temperatura da saida.Esta flutuação apresenta uma

proporcionalidade com a quantidade do poluente misturado ou emulsificado na água.Mesmo não sendo capaz de

identificar a natureza do poluente o dispositivo pode fornecer uma idéia da concentração e do instante no tempo onde a

alteração foi detectada.Desta forma o uso adequado deste dispositivo no monitoramento de recursos hídricos deverá

permitir a detecção de vazamentos ou derrames de poluentes de forma rápida, facilitando a atuação das agencias de

controle ambiental.

Inventors

SAUL CYRO KETZER

VASCONCELOS SANDRO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 409/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805964

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-08-24

Earliest priority date

2008-09-19

Title

(BR200805964)

compàsitos multifuncionais obtidos a partir de intercalaÇço de corante aniânicos em hidràxidos duplos e hidroxissais

lamelares e dispersos em polÍmeros

Abstract

(BR200805964)

A presente invenção refere-se ao uso de hidróxidos duplos e hidroxissais lamelares, na formulação de materiais

muítifuncionais poliméricos.Os hidróxidos duplos lamelares de fórmula genérica ([M<sym>M<sym>x(OH)2][A<sym>]

<sym>.zH2o; onde M<sym>(Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn) e M<sym> (Al, Cr, Fe), "x" entre 0,05 e 0,5 em qualquer

proporção), "z" entre zero e 2 e A<sym> corresponde a qualquer corante aniônico natural e/ou sintético e os hidroxissais

lamelares, de fórmula genérica M<sym>(OH)<sym>(A<sym>)<sym> nH<sym>O, onde M<sym> é um cátion metálico (Mg,

Ni Zn, Ca, Co, Cu e Mn) ou misturas de até trés metais simultaneamente em qualquer proporção, os valores de "x"

encontram-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2 em qualquer proporção e A<sym> corresponde a

um corante aniônico.Os materiais resultantes da intercalação serão dispersos na matriz polimérica virgem e/ou reciclável,

na proporção de 0,1 a 10% em peso, atribuindo novas multifuncionalidades ao polimero como: coloração, melhora das

propriedades mecânicas, proteção da radiação ultravioleta, resistência à temperatura de decomposição, retardância de

propagação de chama, entre outras propriedades funcionais importantes e desejáveis.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

MARANGONI RAFAEL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 410/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0803284

BRPI0803284

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-01-13

2010-06-08

Earliest priority date

2008-09-19

Title

(BR200803284)

imersão de vegetais em solução contendo ácidos orgánicos e/ou sais derivados a fim de reduzir a absorção de gorduras

durante a fritura ulterior

Abstract

(BR200803284)

Para a preparação de vegetais fritos, preferencialmente batatas em palitos, com até 40% menos gordura absorvida na

fritura (em massa de gordura por massa de vegetal frito), os vegetais são imersos em solução contendo ácidos orgânicos

e/ou sais derivados, após terem passado por qualquer tipo de processamento do tipo machucadura, como descasque,

corte, etc, e permanecem nesta solução, que deve estar idealmente à temperatura 50 ou 85<198>C durante o tempo que

se deseje, sendo o ideal 5 minutos, após o qual os vegetais devem ser livrados da umidade excessiva conferida pela

imersão inerente ao processo e então fritos em óleo, idealmente de origem vegetal, sendo que a fritura posterior dos

vegetais deve ser aplicada preferencialmente à cerca de 180 <sym> 10<198>C até cessar a formação de bolhas na

superficie dos mesmos.

Inventors

REIS FELIPE RICHTER

WASZCZYNSKYJ NINA

MASSON MARIA LUCIA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 411/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

WO2010006394

BRPI0805712

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2010-01-21

2010-08-24

Earliest priority date

2008-07-14

Title

(BR200805712)

processo de obtenÇço de Ésteres de Ácidos graxos por catÁlise heterogÊnea empregando carboxilatos metÁlicos
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lamelares

Abstract

(BR200805712)

A presente invenção refere-se ao processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise heterogénea

empregando carboxilatos metálicos lamelares cuja fórmula genérica seja M<sym>(carboxilato)<sym>.zH<sym>O, onde

M<sym> é um cátion metálico divalente (Zn, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, AI ou Sn), o carboxilato é um ânion derivado de ácidos

graxos saturados ou insaturados, com número de átomos de carbono da cadeia variando de n = 8 a 22 e derivados de

fontes lipidicas (óleos vegetais e gorduras animais) e z variável.Os catalisadores são sais insolúveis em água de origem

sintética, derivados da precipitação quimica de um ácido graxo a partir de sua neutralização com uma solução alcoólica de

um sal inorgânico contendo o metal específico ou, alternativamente, sintetizados in situ pela adição, no meio onde será

processada a reação de esterificação, de um hidroxissal lamelar, hidróxido duplo lamelar ou saí inorgânico que contenham

o cátion de interesse.Os materiais sintetizados externamente ao meio reacional podem ser utilizados assim que

preparados e/ou após aquecimento em temperaturas entre 50 e 150<sym>C.Os catalisadores assim preparados atuam

quando adicionados ao meio reacional contendo o óleo (de origem vegetal) e/ou gordura (de origem animal) e o álcool

(metanol ou etanol), em proporção entre 1 e 20% em massa (em base seca) e em proporções variáveis de óleo/gordura e

álcool.As reações podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob condições que deverão ser

otimizadas de acordo com a matéria-prima envolvida no processo.Após imobilização em materiais porosos de alta

resistência, também poderão ser empregados em reatores de leito fixo para a produção contínua.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

PEREIRA RAMOS LUIZ

SOARES CORDEIRO CLAUDINEY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 471 2018/07/30



©Questel - FAMPAT Page 472 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR200805712&ekey=1151&xpn=WO201006394&kind=A1


Family 412/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805081

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-03-09

Earliest priority date

2008-07-01

Title

(BR200805081)

embalagens cerámicas com o uso de tampa com rosca

Abstract

(BR200805081)

EMBALAGENS CERáMICAS COM O USO DE TAMPA COM ROSCA.Processo de fabricação de embalagem do tipo

frasco ou pote, para envase de produtos em geral, com fechamento do tipo rosca, permitindo o envase direto ou com refil,

confeccionado em qualquer material cerâmico, pela técnica de colagem por barbotina, utilizando-se de moldes de gesso

confeccionados por prototipagem rápida.

Inventors

DA SILVA ALICE MARIA RIBEIRO

KISTMANN VIRGINIA SOUZA DE CARVALHO BORGES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 413/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0802940

BRPI0802940

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-12-23

2010-03-09

Earliest priority date

2008-06-30

Title

(BR200802940)

microposicionador com seis graus de liberdade

Abstract

(BR200802940)

MICROPOSICIONADOR COM SEIS GRAUS DE LIBERDADE.Microposicionador com seis graus de liberdade, composto

por um cubo de aço inoxidável, ao qual estão ligadas seis hastes de aço inox, que possuem dois elos fracos cada uma,

cujos movimentos apropriados proporcionam movimentos de transiação e rotação.As hastes elásticas permitem o

movimento elástico do cubo, assegurando grande estabilidade e repetitividade em aplicações que exigem grande

precisão, como alinhamento de componentes ópticos.A ausência de atuadores mecânicos ou eletrónicos e a operação

manual facilitam o seu uso.Esta invenção também permite uma grande variedade de usos e de fixação de amostras, de

acordo com a necessidade do operador.Este dispositivo mecânico é uma alternativa de baixo custo com alcance,
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acurácia, resolução, repetitividade e estabilidade termo-mecânica aos atuais posicionadores existentes no mercado.A

invenção possui as características necessárias para o microposicionamento de componentes nos setores científicos e

industriais.

Inventors

CUSATIS CESAR

TASCA KELIN REGINA

DA SILVA DOUGLAS SERGEY DOMINGUES
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Family 414/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0801567

BRPI0801567

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-06-24

2010-01-12

Earliest priority date

2008-05-05

Title

(BR200801567)

processo de produção e quantificação de esporos do bacillus atrophaeus utilizando resìduos e subprodutos do

processamento da soja e da cana-de-açúcar

Abstract

(BR200801567)

PROCESSO DE PRODUçãO E QUANTIFICAçãO DE ESPOROS DO Bacilius atrophaeus UTILIZANDO RESìDUOS E

SUBPRODUTOS DO PROCESSAMENTO DA SOJA E DA CANA-DE-AçUCAR.A presente invenção refere-se a um

processo de produção e quantificação de esporos e esporos termorresistentes do BaciIIus atrophaeus utilizando resíduos

e subprodutos do cultivo e do processamento da cana-de-açúcar e da soja com aplicação na indústria farmacêutica, na

indústria de artigos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos e nas indústrias de biotecnologia; na produção de

indicadores biológicos para esterilização, indicadores de determinação da eficiência do tratamento da água de consumo ;

de verificação da integridade de embalagens flexíveis esterilizáveis; de avaliação da eficácia de anti-sépticos e

esterilizantes químicos e no desenvolvimento e validação de métodos de biossegurança contra armas biológicas, como

substituto ao Badilus anthracis, entre outras.

Inventors

SELLA SANDRA R B R

SOCCOL CARLOS RICARDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 415/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0802041

BRPI0802041

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-09-30

2009-11-24

Earliest priority date

2008-04-10

Title

(BR200802041)

processo de desenvolvimento de revestimento à base de nìquel reforçado por intermetálicos obtido pela técnica de
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deposição por plasma com arco transferido (pta) que protege equipamentos expostos ao fenÈmeno de carburização e

erosão metálica

Abstract

(BR200802041)

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO à BASE DE NìQUEL REFORçADO POR

INTERMETáLICOS OBTIDO PELA TéCNICA DE DEPOSIçãO POR PLASMA COM ARCO TRANSFERIDO (PTA) QUE

PROTEGE EQUIPAMENTOS EXPOSTOS AO FENÈMENO DE CARBURIZAçãO E EROSãO METáLICA.Foi

desenvolvido para obter um revestimento que barra a difusão do carbono para o seu interior a temperaturas de até 900°C

através da modificação de uma liga à base de níquel que foi reforçada por intermetálicos desenvolvimento in situ, O

revestimento foi obtido a partir de uma liga da família Hastelloy C à qual foi adicionada 24-26%Al, em peso, e procçssada

pela técnica de Plasma com arco transferido.A liga desenvolvida pode ser aplicada em tubulações de refinarias que

operam na pirólise de substâncias orgânicas a elevadas temperaturas, onde componentes expostos a ambientes

carburizantes ou sobre os quais ocorre a deposição do coque.

Inventors

CANGUE FELICIANO JOSE RICARDO

DE OLIVEIRA ANA SOFIA CLIMACO MONTEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-06-10

2009-11-17

Earliest priority date

2008-04-04

Title

(BR200801402)

gabinete modular trigerador de energia

Abstract

(BR200801402)

GABINETE MODULAR TRIGERADOR DE ENERGIA.Para geração de eletricidade, calor e frio simultaneamente, modular,

móvel e com potencial para uso em ambientes externos de forma independente, visando atender situações onde existam

as três demandas simultâneas, como é o caso de localidades isoladas, supermercados, hospitais, fazendas, catástrofes

naturais (e.g., furacões, inundações) e outras aplicações, sendo que o sistema trigerador propriamente dito é composto

por uma unidade de geração de eletricidade, UGE (1), uma unidade de geração de vapor e aquecimento de água, UGVAA

(2), e uma unidade de refrigeração por absorção, URABS (3).A UGE (1) é composta basicamente por um motor a

combustão interna (4) e gerador (5), a UGVAA (2) pelos trocadores de calor primário (6) e secundário (7), válvula

direcional mecânica de três vias (8) e a URABS (3) por um trocador de calor regenerativo (9) e por um refrigerador de

absorção (10).

Inventors

COELHO VARGAS JOSE NIRIATO

DILAY ERICSON

BERNDSEN JULIO CESAR

ORDONEZ RUIZ JUAN CARLOS

GALLEGO DIAS FERNANDO

CARVALHO CAMPOS MARCOS

DOS REIS PARISE JOSE ALBERTO

CHAVIANO PRUZAESKY FRANK

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0800800

BRPI0800800

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-04-22

2011-01-11

Earliest priority date

2008-03-04

Title

(BR200800800)

material promotor de aglutinação de substáncias oleosas dispersas, misturadas ou emulsificadas em água

Abstract

(BR200800800)
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MATERIAL PROMOTOR DE AGLUTINAçãO DE SUBSTáNCIAS OLEOSAS DISPERSAS, MISTURADAS OU

EMULSIFICADAS EM áGUA, mais particularmente um material capaz de aglutinar substâncias oleosas, como óleos

vegetais e derivados de petróleo, de forma a possibilitar sua separação da água.O material aglutinador da presente

patente de invenção apresenta característica hidrofóbica ou super-hidrofóbica em pelo menos uma parte de sua área

superficial e característica hídrofilica ou super-hídrofilica em outra parte de sua área superficial.Estas características

podem ser intrínsecas do material do substrato, de forma mutuamente exclusiva, ou obtidas mediante tratamentos ou

deposições de materiais apropriados.Dependendo da densidade do substrato o presente material aglutinador pode

submergir um manter submersa a substância oleosa aglutinada, no caso de substratos mais densos que a água, ou

manter flutuando ou fazer flutuar a substância oleosa aglutinada, no caso de substratos menos densos que a

água.Portanto este material pode ser empregado tanto em processos de filtragem de emulsões ou misturas de

substâncias oleosas em água, assim como nos processos de contenção e aglutinação de vazamentos de substâncias

oleosas em corpos hídricos de qualquer natureza, facilitando sua remoção.

Inventors

SAUL CYRO KETZER

BURKARTER EZEQUIEL

SCHREINER WIDO HERWIG

THOMAZZI FABIANO

SCHNEIDER LEONARDO BERLIN

ROMAN LUCIMARA STOLZ

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 418/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0800602

BRPI0800602

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-04-15

2009-10-27

Earliest priority date

2008-03-04

Title

(BR200800602)

utilização de derivados do esteviosìdeo como reguladores de crescimento vegetal em uva

Abstract

(BR200800602)

UTILIZAçãO DE DERIVADOS DO ESTEVIOSìDEO COMO REGULADORES DE CRESCIMENTO VEGETAL EM

UVA.Utilizam-se dois reguladores de crescimento vegetal, obtidos a partir do esteviosídeo.Esteviol e isoesteviol foram

obtidos e testados "in vitro" e "in vivo" em cultura de uva.Através de comparação de suas atividades com o ácido

giberélico, o regulador de crescimento vegetal comercial mais utilizado para esta finalidade, verificou-se que aqueles

compostos possuem atividade semelhante.Esteviol e isoesteviol podem, portanto, substituir o ácido giberélico em suas

aplicaçóes agricolas de regulação de crescimento vegetal, principalmente em cultura de uva.

Inventors

DE OLIVEIRA BRAS HELENO

STIIRMER JULIO CESAR

AYUB RICARDO ANTONIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0800588

BRPI0800588

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-04-15

2009-10-27

Earliest priority date

2008-03-04

Title

(BR200800588)

compressão de dados através da codificação da informação em grandes números

Abstract

(BR200800588)

COMPRESSãO DE DADOS ATRAVéS DA CODIFICAçãO DA INFORMAçãO EM GRANDES NúMEROS.Ou mais

especificamente um algoritmo que é capaz de reduzir o espaço ocupado por dados num determinado dispositivo pela

aproximação de números grandes.Números grandes são aqueles que precisam ser expressos por mais que sessenta e
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quadro bits, encadeados de qualquer maneira.Trata-se de um algoritmo que poderá, através de vários métodos

matemáticos, encontrar um número que representa uma informação reduzindo a quantidade de dados que a apresentava

originalmente.Atualmente os dados são encadeados em números de 8, 16, 32 e 64 bits são encontrados em praticamente

todas as linguagens de programação.Entretanto frequentemente os "grandes números" de interesse desse método serão

aqueles que tratam de um encadeamento maior que 64 bits.Dentre as possibilidades de aproximação para esse método

de compressão de dados estão séries, somatórios, seqúências, aproximações sucessivas até um grande número que é a

representação de uma seqúência de dados ou aproximações sucessivas.Envolvendo operações matemáticas diversas,

como somas ou subtrações sequenciadas ou alternadas, que combinadas da forma adequada levarão ao grande número

desejado, aquele que representa a sequência de dados originais.

Inventors

BEHLING CLAUDIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 420/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0800493

BRPI0800493

BRPI0800493

Publication kind codes

A1

A2

B1

Publication dates

2008-04-15

2009-10-27

2017-02-14

Earliest priority date

2008-03-04

Title

(BR200800493)

quantificação de aditivo melhorador de cetano para diesel de origem nitrada

Abstract

(BR200800493)

quantificação de aditivo melhorador de cetano para diesel de origem nitrada. quantificação de aditivo melhorador de

cetano para diesel de origem nitrada, utilizando-se a técnica de cromatografia gasosa com detector ecd (eletron capture

detector) e a técnica de calibração externa, utilizando-se soluções de calibração com padrão do aditivo de origem nitrada

para montagem de uma curva de calibração externa, e posterior cálculo da concentração em uma amostra de diesel

comercial.

Inventors

CARLOS ITSUO YAMAMOTO

LILIAN CRISTINA CÔCCO

MARIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER

TATIANA BITTENCOURT DE SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0801454

BRPI0801454

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-06-17

2009-10-27

Earliest priority date

2008-03-03

Title

(BR200801454)

biorreator do tipo imersão por bolhas para as técnicas de micropropagação vegetal
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Abstract

(BR200801454)

BIORREATOR DO TIPO IMERSãO POR BOLHAS PARA AS TéCNICAS DE MICROPROPAGAçãO VEGETAL.Refere-se

a um biorreator do tipo de imersão por bolhas (BIB) para as técnicas de micropropagação e cultura de células e tecidos

vegetais.Além de acelerar o processo de desenvolvimento, crescimento e multiplicação das plantas de interesse

agronómico constatam-se outras vantagens do equipamento em relação aos métodos tradicionais, tais como,

monitoramento e controle das condições de cultivo, adaptabilidade a diversas espécies vegetais, uniformização da

produção, simplicidade de montagem, geração de explantes isentos de pragas, doenças e redução do custo total por

unidade produzida.

Inventors

CARLOS RICARDO SOCCOL

GESSIEL NEWTON SCHEIDT

RADJISKUMAR MOHAN

Latest standardized assignees - inventors removed
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BRPI0705995
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-04-22

2009-07-28

Earliest priority date

2007-12-06
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Title

(BR200705995)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise heterogênea empregando hidroxissais lamelares

Abstract

(BR200705995)

PROCESSO DE OBTENçãO DE éSTERES DE áCIDOS GRAXOS POR CATáLISE HETEROGéNEA EMPREGANDO

HIDROXISSAIS LAMELARES.A presente invenção refere-se ao uso de hidroxissais lamelares como catalisadores

heterogéneos para reações de esterificação de ácidos graxos e de transesterificação de óleos ou gorduras.Os agentes

supracitados são baseados nos sistemas conhecidos como hidroxissais (HSL), que possuem a fórmula genérica M~

2+~(OH)~ 2x~(A^ m-^)~ x/m<sym>nH~ 2~O, onde M^ 2+^ é um cátion metálico (Mg^ 2+^, Ni^ 2+^, Zn^ 2+^, Ca^ 2+^, Co^

2+^, Cu^ 2+^ e Mn^ 2+^) ou misturas de até três metais simultaneamente em qualquer proporção, "x" encontra-se entre

0,3 e 1,0 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2 em qualquer proporção e A-n corresponde a qualquer um dos ánions

descritos a seguir: CI^ -^, NO~ 3~^ -^, CO~ 3~^ 2-^, SO~ 4~^ 2-^ e CH~ 3~COO^ -^.Os catalisadores são sintetizados por

precipitação química alcalina e/ou obtidos por reações de troca iónica e podem ser utilizados assim que preparados e/ou

após aquecimento em temperaturas entre 50 e 200°C.Os catalisadores assim preparados atuam quando adicionados ao

meio reacional contendo o óleo (de origem vegetal) e/ou gordura (de origem animal) e o álcool (metanol ou etanol), em

proporção entre 1 e 30% em massa (em base seca) e em proporções variáveis de óleo/gordura e álcool.As reações

podem ser processadas em reatores agitados, pressurizados ou não, sob condições que deverão ser otimizadas de

acordo com a matéria-prima envolvida no processo.Após imobilização em materiais porosos de alta resistência, também

poderão ser empregados em reatores de leito fixo para a produção contínua.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0704791

BRPI0704791

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-01-29

2009-07-28

Earliest priority date

2007-12-06

Title

(BR200704791)

processo de sìntese de ésteres com lipases imobilizadas no substrato sólido fermentado

Abstract

(BR200704791)

PROCESSO DE SìNTESE DE éSTERES COM LIPASES IMOBILIZADAS NO SUBSTRATO SóLIDO FERMENTADO.A

presente invenção refere-se a um processo de síntese de ésteres através de reações de esterificação, transesterificação
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(alcoólise e acidólise) e interesterificação catalisado por lipases.O objetivo da invenção é viabilizar a utilização de lipases

para a produção de ésteres, visto que o custo de obtenção de lipases ainda é alto.Neste processo as lipases são

produzidas por fermentação no estado sólido (FES) e o substrato fermentado obtido (contendo a enzima e o

microrganismo) é adicionado diretamente ao meio reacional para catálise da reação, eliminando as etapas de extração,

purificação e imobilização da lipase.Além disso, o custo de produção ainda é reduzido através da utilização de resíduos

agro-industriais como substratos.Obtém-se, portanto, uma lipase imobilizada no próprio substrato e que pode ser

reutilizada por diversas vezes.

Inventors

KRIEGER NADIA

MITCHELL DAVID ALEXANDER

SALUM THAIS FABIANA CHAN

FERNANDES MARIA LUIZA MACHADO

RAMOS LUIZ PEREIRA

SAAD EMIR BOLZANI

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0706261

BRPI0706261

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-08-12

2009-07-07

Earliest priority date

2007-11-08

Title

(BR200706261)

regulação positiva de células apresentadoras de antìgenos (apcs) com o uso de medicamento homeopático complexo

Abstract

(BR200706261)

REGULAçãO POSITIVA DE CéLULAS APRESENTADORAS DE ANTìGENOS (APCS) COM O USO DE MEDICAMENTO

HOMEOPáTICO COMPLEXO.O complexo medicamentoso homeopático comercializado com a fórmula magistral

contendo principalmente Aconitum napeilus, Bryonia alba, Thuya occidentalls, Arsenicum e Lachesis, foi desenvolvido

para ser utilizado no tratamento do câncer por Francisco Canova, na Argentina, em torno de 1950, e desde 1998

pesquisas estão sendo desenvolvidas na UFPR no intuito de se esclarecer o modo de ação desse

medicamento.Constatou-se que as células alvo do medicamento são os macrófagos.Através de experimentos foi possível

verificar a modificações na expressão de genes, ocorridas durante o tratamento com esse medicamento.Visto que a

grande plasticidade e diversidade das respostas imunológicas derivam da modulação da expressão gênica das células,

novas perspectivas de utilização desse medicamento são propostas, entre elas a de que o medicamento é regulador

positivo para as células apresentadoras de antígenos (APCs), células que tem papel fundamental no sistema imunológico.

Inventors

DE FREITAS BUCHI DORLY

CAMARGO DE OLIVEIRA CAROLINA

MARTINS DE OLIVEIRA SIMONE

ALBERGE BUCHI EVERSON
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RESSETTI ABUD ANA PAULA

LOPES LUCIANA

DE SOUZA FONSECA GUIMARAES FERNANDO

CESAR BEATRIZ

DI BERNARDI RAFFAELLO

PIEMONTE MARIANA

DALOZZO NARCISO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0706234

BRPI0706234

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-07-15

2009-07-07

Earliest priority date

2007-11-08

Title

(BR200706234)

regulação negativa da multiplicação do vìrus h5n1, vìrus da influenza a com o uso de medicamento homeopático

complexo

Abstract

(BR200706234)

REGULAçãO NEGATIVA DA MULTIPLICAçãO DO VìRUS H5N1, VìRUS DA INFLUENZA A COM O USO DE

MEDICAMENTO HOMEOPáTICO COMPLEXO.O complexo medicamentoso homeopático comercializado com a fórmula

magistral contendo principalmente Aconitum napeilus, Bryonia alba, Thuya occídentalis, Arsenicum e Lachesis, foi

desenvolvido para ser utilizado no tratamento do câncer por Francisco Canova, na Argentina, em torno de 1950, e desde

1998 pesquisas estão sendo desenvolvidas na UFPR no intuito de se esclarecer o modo de ação desse

medicamento.Constatou-se que as células alvo do medicamento são os macrófagos.Através de experimentos foi possível

verificar a modificações na expressão de genes ocorridas durante o tratamento com esse medicamento.Visto que a

grande plasticidade e diversidade das respostas imunológicas derivam da modulação da expressão gênica das células,

novas perspectivas de utilização desse medicamento são propostas, entre elas a de que o medicamento atua como

regulador negativo da multiplicação do vírus H5N1, vírus da influenza A, diminuindo a mortalidade por esse vírus.

Inventors

DE FREITAS BUCHI DORLY

CAMARGO DE OLIVEIRA CAROLINA

MARTINS DE OLIVEIRA SIMONE

ALBERGE BUCHI EVERSON

RESSETTI ABUD ANA PAULA

LOPES LUCIANA

DE SOUZA FONSECA GUIMARAES FERNANDO
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PIEMONTE MARIANA
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DALOZZO NARCISO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0705842

BRPI0705842

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-04-01

2009-06-16

Earliest priority date

2007-10-08

Title

(BR200705842)

válvula seletora para motores de combustão interna

Abstract

(BR200705842)

VáLVULA SELETORA PARA MOTORES DE COMBUSTãO INTERNA.Válvula seletora que tem por objetivo oferecer ao

condutor a oportunidade de selecionar diretamente no painel, do veículo os valores de potência e/ou consumo de

combustível desejados, que será diretamente proporcional ao consumo de combustível.A escolha terá dois parâmetros

básicos no regime de funcionamento, que o motor do veículo será submetido: modo convencional aspirado ou do modo

turbo alimentado.

Inventors

SALMAZO NEIVA FLAVIO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Earliest priority date

2007-10-08

Title

(BR200705829)

reutilização de ancoragens ativas em lajes de edificações verticais de múltiplo uso e/ou pisos industriais protendidos

Abstract

(BR200705829)

REUTILIZAçãO DE ANCORAGENS ATIVAS EM LAJES DE EDIFICAçõES VERTICAIS DE MúLTIPLO USO E/OU PISOS

INDUSTRIAIS PROTENDIDOS.O existente processo de protensão com aderência posterior está desenvolvido com a

utilização das ancoragens ativas imersas na massa do concreto, ou seja permanentemente fazem parte do elemento

estrutural.O novo processo de protensão com aderência posterior e reutilização de ancoragem ativa foi desenvolvido com

o intuito de minimizar a utilização de matéria prima na fabricação destas ancoragens e o consequente impacto ambiental

diretamente relacionado a este fato, garantindo, sobretudo a qualidade técnica do sistema.A literatura científica nos mostra

diversas utilizações de processos em situações muito distintas, entretanto o processo híbrido desenvolvido pode e deve

ser considerado como um novo processo, com uso continuado na construção civil.

Inventors

GOMES DE LACERDA IZAN
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Publication numbers

BRPI0705580

BRPI0705580

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2008-02-26

2009-03-24

Earliest priority date

2007-08-08

Title

(BR200705580)

fertilizante de liberação lenta de nitrogênio preparado com argilominerais da famìlia do caulim intercalados com uréia e

dispersos em polìmeros biodegradáveis

Abstract

(BR200705580)

FERTILIZANTE DE LIBERAçãO LENTA DE NITROGêNIO PREPARADO COM ARGILOMINERAIS DA FAMìLIA DO

CAULIM INTERCALADOS COM URéIA E DISPERSOS EM POLìMEROS BIODEGRADáVEIS.A presente patente tem por

objetivo o desenvolvimento dos processos de intercalação de uréia em argilominerais da família do caulim, dispersão do

composto de intercalação em polímeros biodegradáveis de origem natural, natural modificado e/ou sintética e misturas

destes em qualquer proporção e desenvolvimento de um material granulado híbrido como fertilizante de liberação lenta e

controlada de nitrogénio, em aplicações domésticas ou em larga escala, em culturas variadas, O principal aspecto da

patente se refere ao processo de intercalação de uréia por processo simples, geração de um material que após dispersão

em polímero e obtenção de grânulos (ou partículas de diferentes formatos), gera um fertilizante de liberação lenta de

nitrogênio, o qual além de cumprir o seu papel de fornecedor de um nutriente essencial para as plantas, não agride o meio

ambiente, sendo totalmente biodegradável.Além da utilização de uma tecnologia simples, produção de um material

biodegradável e de alto valor agregado, baseia-se na utilização do caulim, argilomineral muito abundante no pais e de

baixo valor agregado.

Inventors
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2007-08-08

Title

(BR200702235)

processo de obtenção de ésteres de ácidos graxos por catálise heterogênea empregando hidróxidos duplos lamelares

Abstract

(BR200702235)

PROCESSO DE OBTENçãO DE éSTERES DE áCIDOS GRAXOS POR CATáLISE HETEROGêNEA EMPREGANDO

HIDRóXIDOS DUPLOS LAMELARES.A presente invenção refere-se ao uso de hidróxidos duplos lamelares como

catalisadores heterogêneos para reações de esterificação de ácidos graxos e de transesterificação de óleos ou

gorduras.Os agentes supracitados são baseados nos sistemas conhecidos como hidróxidos duplos lamelares (HDL), que

possuem a fórmula genérica ([M^ ll^~ 1-x~M^ lll^~ x~(OH)~ 2~][A^ n-^]~ x/n.zH~ 2~O; onde M^ ll^ (Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Co,

Ni, Cu e Zn) e M^ lll^(Al, Cr, Fe), "x" entre 0,05 e 0,5 em qualquer proporção), "z" entre zero e 2 e A^ n-^ = Br^ -^, Cl^ -^,

NO~ 3~^ -^, CO~ 3~^ -2^, SO~ 4~^ -2^, HPO~ 4~^ -2^, H~ 2~PO~ 4~^ -^ e isopolianions e heteropolianions de metais de

transição.Os catalisadores serão sintetizados por precipitação química alcalina e/ou obtidos por reações de troca iónica e

serao utilizados assim que preparados e/ou após aquecimento em temperaturas entre 50 e 50000.Os catalisadores serão

adicionados ao meio reacional contendo o óleo (de origem vegetal) e/ou gordura (de origem animal) e o álcool (metanol ou

etanol), em proporção entre 1 e 30% em massa e em proporções variáveis de óleo/gordura e álcool.As reações serão

processadas em reatores pressurizados ou não, sob condições que deverão ser otimizadas de acordo com a matéria-

prima envolvida no processo.

Inventors
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Title

(BR200703244)

processo tecnolàgico para produÇço de uma bebida fermentada a base de Água de câco com propriedades probiàticas

Abstract

(BRPI0703244)

PROCESSO TECNOLàGICO PARA PRODUÇçO DE UMA BEBIDA FERMENTADA A BASE DE ÁGUA DE COCO COM

PROPRIEDADES PROBIàTICAS.Os produtos probióticos comercialmente disponíveis para uso humano podem ser
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encontrados em preparações farmacêuticas, na forma líquida ou liofilizada.Geralmente são vendidos como constituintes

de alimentos lácteos, principalmente os iogurtes e leites fermentados.Apesar dos conhecidos efeitos benéficos destes

alimentos, há pessoas que, por razões de saúde ou da própria dieta alimentar, não consomem produtos a base de leite de

origem animal.Muitos têm alergia ou intolerância às proteínas do leite e/ou à lactose.O elevado conteúdo de colesterol e a

intolerância à lactose são dois importantes obstáculos relacionados aos produtos lácteos fermentados.Há também um

constante aumento no número de consumidores vegetarianos nos países desenvolvidos e, consequentemente, um

acréscimo na demanda de produtos probióticos isentos de ingredientes de origem animal.Devido ao aumento anual da

produção de coco-verde no Brasil é necessário buscar novas alternativas para evitar a saturação do mercado consumidor

de água de coco.Uma forma de agregar valor à água de coco é sua utilização na produção de uma nova bebida

fermentada com bactérias probióticas, aliada ao desenvolvimento de um novo alimento funcional de origem vegetal para

consumo humano.
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A3
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Title

(BR200703206)

processo de hidrólise parcial cítrica ou fosfórica de inulina para a obtenção de frutooligossacarídeos-fos

Abstract

(BR200703206)

processo de hidrólise parcial cítrica ou fosfórica de inulina para a obtenção de frutooligossacarídeos - fos. no campo

técnico de química, compreendendo produtos definidos como fos - frutooligossacarídios e aplicáveis nas indústrias

alimentícia e / ou médico-farmacêutica, veterinária e odontológica, incluído o segmento de suplementos e alimentos

funcionais, mediante hidrólise parcial de mulina e frutanas assemelhadas até fos hidrossolúveis na faixa preferencial de gp

- grau de polimerização de 2 até 18 ou mais com reduzido teor de frutose livre, usando como catalisadores de hidrólise os

ácidos cítrico e / ou fosfórico como alternativa aos ácidos clássicos clorídrico ou sulfúrico e às enzimas microbianas, sendo

que os catalisadores ora propostos, mediante neutralização parcial ou simples diluição dos hidrolisados, podem

permanecer para os fms industriais a que os mesmos se destinem ou alternativamente serem removidos através de

resinas trocadoras de ions ou outros meios e sendo ainda que os ácidos cítrico e / ou fosfórico podem ser utilizados

convenientemente diluídos na hidrólise de modo a propiciar acidicidade moderada na faixa de ph preferencial de 2,0 a 3,0

e a hidrólise ser conduzida em temperaturas moderadas preferenciais na faixa de 75°c a 90°c por tempos preferenciais de

5 até 30 minutos.
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Title
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produÇço de ramnolipÍdeos por fermentaÇço em estado sàlido

Abstract

(BR200701366)

PRODUÇçO DE RAMNOLIPÍDEOS POR FERMENTAÇçO EM ESTADO SàLIDO.A invenção refere-se a um processo de

fermentação no estado sólido (FES) para produção de ramnolipídeos por cepas de Pseudomonas sp.O processo de

produção por FES é uma alternativa para obtenção biotecnológica desses importantes tensioativos, provendo uma forma

de se evitar a formação de espumas, além de diminuir os custos de produção através da utilização de substratos de baixo

custo.A invenção também provê a extração, dosagem e purificação dos ramnolipídeos produzidos pela tecnologia de

fermentação em estado sólido.

Inventors

KRIEGER NADIA

MITCHELL DAVID ALEXANDER

NETO DOUMIT CAMILIOS

MEIRA JOEL ALEXANDRE

PEREIRA RAMOS LUIZ

©Questel - FAMPAT Page 503 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=INBBINPI&userid=QPRT1001&key=WO200906715&ekey=1190&xpn=WO200906715&kind=A2


Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 433/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0701324

BRPI0701324

BRPI0701324

Publication kind codes

©Questel - FAMPAT Page 504 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR200701366&ekey=930&xpn=BR200701366&kind=A1
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Title

(BRPI0701324)

Uso de plastificante alternativo para o poli(cloreto de vinila)

Abstract

(BRPI0701324)

USO DE PLASTIFICANTE ALTERNATIVO PARA O POLI(CLORETO DE VINILA).A presente invenção descreve o

processo de obtenção de filmes plastificados de poli(cloreto de vinila), PVC, derivados modificados de óleo de milho.As

composições foram obtidas por calandragem e posterior prensagem térmica.O teor de plastificante incorporado foi de O a

100% (massa/massa) e foi observado um efeito plastificante similar ao obtido com o plastificante comercial.
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Dispositivo emissor de luz com base em silÍcio poroso utilizando o àxido de estanho dopado com fléor (fto) como eletrodo

transparente
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Abstract

(BRPI0701232)

DISPOSITIVO EMISSOR DE LUZ COM BASE EM SÍLICIO POROSO UTILIZANDO O àXIDO DE ESTANHO DOPADO

COM FLéOR (ETO) COMO ELETRODO TRANSPARENTE.O silício é um dos materiais semicondutores mais utilizados na

industria da microeletrônica; dispositivos de memória, transistores, diodos, fotodeteetores, células solares são fabricados

com este material.Apenas diodos emissores de luz e lasers não são fabricados devido a característica deste material não

possuir luminescência na faixa da luz visível.Este fato mudou quando o silício na forma porosa, contando com nanoporos

ou nanocristalitos, apresentou capacidade luminescente na faixa da luz visível.A presente patente de invenção tem por

objeto o dispositivo emissor de luz com base em Silício Poroso utilizando o óxido de estanho dopado com flXior (FTO)

como eletrodo.Este eletrodo mostrou-se mais adequado ao uso com sílicio poroso, pois através da criação de uma

camada passivante aumentou o tempo de vida dos diodos emissores de luz baseados em silicio poroso.
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Método de síntese de nanotubos de carbono utilizando esponja de lã de aço comercial como catalisador

Abstract

(BR200701190)

método de síntese de nanotubos de carbono utilizando esponja de lã de aço comercial como catalisador. esta invenção

descreve a utilização de esponja de lã de aço comercial (como por exemplo, bombril®) como catalisador na síntese de

nanotubos de carbono através da decomposição catalítica de hidrocarbonetos, visando a obtenção destes materiais com

custo reduzido.
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Publication dates

2007-05-08
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Earliest priority date

2006-12-22

Title

(BR200606047)

método de fabricação de superfìcies super-hidrofóbicas empregando eletrospray

Abstract

(BR200606047)

"MéTODO DE FABRICAçãO DE SUPERFìCIES SUPER-HIDROFóBICAS EMPREGANDO ELETROSPLAY".Mais

particularmente de método capaz de produzir uma camada de politetrafluoroetileno (PTFE) microestruturada e/ou

nanoestruturada com propriedades super-hidrofóbicas empregando preferencialmente a técnica de eletrospray.A técnica

de eletrospray, que é conhecida desde a segunda década do século vinte, consiste basicamente de um sistema de

bombeamento de líquido que alimenta um capilar metálico mantido com uma diferença de potencial elevada em relação a

um portaamostra.O líquido empregado deve ser preferencialmente uma emulsão coloidal de politetrafluoretileno (PTFE),

também conhecido comercialmente como Teflon, cujas partículas em suspensão tenham dimensões sub-micrométricas.Ao

passar pelo capilar o líquido é carregado eletrostaticamente formando uma gota deformada conhecida como cone de

Taylor, da extremidade da qual um jato líquido com diâmetro micrométrico é ejetado.Devido ao acumulo de cargas este

jato sofre instabilidade e se subdivide em filamentos, que posteriormente se subdividem em gotas devido à tensão

superficial do líquido.Estas gotas, que também tem dimensões micrométricas, ao perderem volume sofrem forças

eletrostáticas internas que tendem a provocarem sua ruptura.Quando a força eletrostática supera a tensão superficial

novamente as gotas se rompem formando uma nuvem de gotículas com dimensões nanométricas.Ao se acumularem

sobre um substrato aquecido estas gotas secam e formam uma camada que apresenta rugosidade que varia de alguns

nanómetros até alguns micrometros.Após o tratamento térmico que visa eliminar os solventes e agentes tenso-ativos que

mantém a solução coloidal de origem a camada obtida apresenta características super-hidrofóbicas.A simplicidade do

método proposto está no falo da camada obtida apresentar propriedades superhidrofóbicas imediatamente após o

tratamento térmico, enquanto em toda a arte prévia a superfície ainda necessita tratamento empregando Laser ou plasma,

para obtenção das características desejadas.
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(BR200605499)

uso de molibdato de sódio na transesterificação de óleos vegetais para a obtenção de ésteres de ácidos graxos através de

catálise heterogênea

Abstract

(BR200605499)

"USO DE MOLIBDATO DE SóDIO NA TRANSESTERIFICAçãO DE óLEOS VEGETAIS PARA A OBTENçãO DE

éSTERES DE áCIDOS GRAXOS ATRAVéS DE CATáLISE HETEROGêNEA".Esta invenção trata da utilização do oxossal

molibdato de sódio (Na~ 2~MoO~ 4~) como catalisador heterogêneo para a transesterificação dos triacilglicerídeos

existentes nos óleos vegetais de oleaginosas como a soja para a obtenção de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos

para uso combustível - biodiesel.Alem de facilitar o processo de tratamento do produto obtido, a utilização deste

catalisador sólido permite altos rendimentos, redução do custo processual e menor geração de resíduos, considerando

sua capacidade de reutilização.A principal vantagem na utlização deste catalisador está relacionada à baixa temperatura

empregada na reação, tempos reacionais relativamente pequenos, alto grau de reciclabilidade e facilidade de síntese do

catalisador ou disponibilidade no comércio, o que favorece a implementação de um processo industrial técnica e

economicamente viável.

Inventors
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Title

(BR200605749)

dispositivo de segurança para debelação de assaltos em veículo automotores

Abstract

(BR200605749)

“dispositivo de segurança (inning) para debelação de assaltos em veículos automotores”. o inning é um dispositivo de

segurança que aciona simultaneamente dois ou quatro braços, controlado pelo motorista, visando desequilibrar qualquer

indivíduo que esteja no raio de ação dos braços, com o objetivo de debelar-se de situação de assalto. o acionamento dos

braços é efetuado por cilindros pneumáticos que atuam sobre mecanismos de quatro barras, de forma a multiplicar o

movimento por um fator de vantagem mecânica. os cilindros transferem para cada braço do dispositivo, potência suficiente

para vencer o atrito do calçado de uma pessoa de até 800n (~81,6kg) com piso asfáltico, provocando o desequilíbrio e até

a queda da pessoa atingida.
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(BR200605742)

termomoldagem direta de laminados compósitos baseados em torta de ricinus communis (mamona) plastificada com

glicerol bruto recuperado do processo de transesterificação de óleos vegetais, reforçados com fibras de origem natural

Abstract

(BR200605742)

"TERMOMOLDAGEM DIRETA DE LAMINADOS COMPóSITOS BASEADOS EM TORTA DE RICINUS COMMUNIS

(MAMONA) PLASTIFICADA COM GLICEROL BRUTO RECUPERADO DO PROCESSO DE TRANSESTERIFICAçãO DE
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óLEOS VEGETAIS, REFORçADOS COM FIBRAS DE ORIGEM NATURAL" A presente patente tem por objetivo o

desenvolvimento dos processos de termomoldagem direta de torta de mamona derivada do processo de extração do óleo

vegetal, plastificada com glicerol derivado do processo de transesterificação de óleos vegetais (processo de fabricação do

biodiesel) e reforçada com fibras vegetais e/ou minerais e utilização desses materiais no setor de embalagens, na

confecção de objetos decorativos e ornamentais, em peças moldadas para artesanato e usos variados.O principal aspecto

da patente se refere ao processamento da massa polimérica, e do reaproveitamento de materiais residuais de outros

processos industriais, e do agente de reforço com a matriz polimérica, através de uma interface química, que atua como

"cola" e mantém o agente disperso e firmemente ligado a matriz polimérica, condição ideal para a otimização das

propriedades químicas e físicas resultantes.

Inventors
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2015-03-17

Earliest priority date

2006-11-09

Title

(BR198602334U)

Óculos de proteção auto ajustável, não rígido, descartável para prevenção de exposição aos fluidos biológicos

Abstract

(BR198602334U)

ËCULOS DE PROTEçãO AUTO AJUSTáVEL, NãO RìGIDO, DESCARTáVEL PARA PREVENçãO DE EXPOSIçãO AOS

FLUIDOS BIOLóGICOS O presente modelo de utilidade é um óculos de proteção auto ajustável, não rígido, descartável

para prevenção de exposição aos fluidos biológicos. é um modelo de utilidade para os óculos de proteção que é

descartável, de fácil utilização e muito fácil para a utilização no ambiente de trabalho.Este modelo de utilidade facilita a

utilização do equipamento de proteção individual (EPI) em hospitais, consultórios dentários e unidades de saúde,

reduzindo a exposição ocupacional dos trabalhadores de saúde aos agentes infecciosos e nocivos à saúde do

trabalhador.Este modelo de utilidade de óculos de proteção para fluidos biológicos é de plástico maleável e fácil de colocar

no bolso para a utilização imediata.O material será de plástico maleável, transparente e poderá ser reciclado.A justificativa

para este presente modelo de utilidade está respaldada pela exigência legal e pela não adesão do uso dos trabalhadores

de saúde às medidas de prevenção à doenças ocupacionais como a AIDS e a Hepatite B e C.A literatura confirma a não

utilização de muitos trabalhadores deste EPI em unidade de trabalho. (Brasil, 2006).Poderá ser comercializado em
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empresas que produzem materiais hospitalares e equipamentos de proteção, casas cirúrgicas que vendem materiais

hospitalares, farmácias para a comercialização, hospitais para a venda e para o uso próprio, clínicas de odontologia,

clínicas de repouso e todos os locais que possuam trabalhadores de saúde.Será fabricado em fábricas que produzem

derivados de plásticos e indústrias de plásticos e derivados.

Inventors

SARQUIS LEILA M M

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 441/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0604162

BRPI0604162

BRPI0604162

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-12-19

2008-05-20

2012-07-24

Earliest priority date

2006-09-29

Title

(BR200604162)

adição de cargas lamelares, como agentes retardantes de chama e/ou inibidores de fumaça, em polìmeros virgens ou

reciclados, de origem natural e/ou sintética

Abstract

(BR200604162)

Adição de cargas lamelares, como agentes retardantes de chama e/ou inibidores de fumaça, em polímeros virgens ou

reciclados, de origem natural e/ou sintética.A presente patente de produto e processo tem como objetivo o

desenvolvimento de materiais baseados nos hidróxidos duplos lamelares e hidroxissais lamelares e utilização desses

materiais na forma de pós, como agentes retardantes de chama e/ou inibidores de fumaça, em polímeros termoplásticos

virgens ou reciclados e em polímeros termorígidos, ambos de origem natural e/ou sintética.O principal aspecto da patente

visa a utilização de 1 a 10% (proporção de aditivo seco em relação ao polímero, em massa), com o objetivo de produzir

materiais com as características desejadas, minimizando a perda da propriedade mecânica do compósito resultante, além

de minimizar o descarte de polímeros e conseqüentemente, o impacto ambiental.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 442/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0603740

BRPI0603740

BRPI0603740

Publication kind codes
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A1

A

A2

Publication dates

2006-10-31

2008-04-29

2012-06-12

Earliest priority date

2006-09-12

Title

(BR200603740)

chuveiro portátil para banho de leito

Abstract

(BR200603740)

CHUVEIRO PORTáTIL PARA BANHO DE LEITO A presente invenção refere-se a um chuveiro portátil manual para banho

de leito, e também para banho em pacientes em uso de cadeira de rodas, com dificuldade em locomover-se, ou com

dificuldade para realizar a higienizaçao.Poderá ser usado em ambiente hospitalar, domiciliar, em asilos, unidades de

saúde e em orfanatos.Os pacientes acamados, muitas vezes têm dificuldade para a locomoção em situações delicadas de

saúde seja por procedimento cirúrgico ou em idade avançada.Esta invenção tem como objetivos: facilitar a assistência de

enfermagem aos pacientes acamados em domicilio, em hospitais e asilos; promover a higienização dos pacientes de uma

maneira segura e higiênica; diminuir as doenças ocupacionais como a lombalgia e doenças osteoarticulares, pois facilitará

também o trabalho da equipe de enfermagem e dos cuidadores em domicílio.Os componentes deste invento são descritos

por uma bolsa plástica térmica transparente de capacidade de 2,5 litros, com tampa de rosca na parte superior, uma

extensão de plástico de 1,30 metros com um chuveiro na extremidade e um reservatório de 10 ml para sabonete liquido

com pequena extensão acoplado na bolsa plástica contendo uma presilha para a liberação do sabonete líquido.

Inventors

SARQUIS LEILA M

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images
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Family 443/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0603506

BRPI0603506

BRPI0603506

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2007-01-30

2008-03-25

2012-07-17

Earliest priority date

2006-08-03

Title

(BR200603506)

polietileno de ultra-alta densidade recoberto com filme de carbono de alta dureza

Abstract

(BR200603506)
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POLIETILENO DE ULTRA-ALTA DENSIDADE RECOBERTO COM FILME DE CARBONO DE ALTA DUREZA.Polietileno

de ultra-alta densidade recoberto com filme de carbono de alta dureza obtido através de processo físico de deposição de

carbono amorfo através de íons acelerados de carbono oriundos de um catodo de grafite.O revestimento cuja espessura

varia de 0,1 a 5 Ám, produz um aumento da dureza superficial do material elevando-a para mais de 20 GPa, o que a torna

própria para o uso em próteses ortopédicas com maior vida útil.A alta dureza aliada a um coeficiente de atrito em tomo de

0,2 permite que o material polimérico revestido possa ser utilizado em regiões de contato com superfícies metálicas ou

cerâmicas.

Inventors

LEPIENSKI CARLOS MAURICIO

VEIGA WANDERLEY

POLIAKOV WLADIMIR PROKOFIEVICH

SIQUEIRA CARLOS JOSE DE MESQUI

KIRPILENKO GRIGORY GRIGORIEVIC

MISHAILOVICH ROMANOF IGOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

PATINOR COATINGS

Family 444/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0602756

BRPI0602756

BRPI0602756

BRPI0602756

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2006-08-22

2008-02-19

2012-07-17

2015-10-27

Earliest priority date

2006-06-29

Title

(BR200602756)

Obtenção in-situ de intermetálicos ni/al pelo processo de deposição por plasma por arco transferido

Abstract

(BR200602756)

obtenção in-situ de intermetálicos ni/al pelo processo de deposição por plasma por arco transferido. produção de ligas

estáveis a altas temperaturas (até 1 000<198>c) e de elevada dureza pela adição de 5 a 25% em peso de alumínio em

uma liga comercial a base de níquel da família hastelloy c (ni-cr-mo-w-fe), através da deposição pela técnica de plasma

por arco transferido, formando in-situ, ou seja durante a deposição, intermetálicos a base de ni/ai.

Inventors

OLIVEIRA ANA SOFIA CLÍMACO MONTEIRO DE

ALMEIDA VERÔNICA ALEXANDRA BUSS

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 445/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0602256

BRPI0602256

BRPI0602256

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-07-25

2008-01-22

2012-07-17

Earliest priority date

2006-05-30

Title

(BR200602256)

processo alternativo de reciclagem de molibdênio, metais refratários e ligas visando a produção de pós por moagem de

alta energia

Abstract

(BR200602256)

PROCESSO ALTERNATIVO DE RECICLAGEM DE MOLIBDêNIO, METAIS REFRATáRIOS E LIGAS VISANDO A

PRODUçãO DE PóS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA.A invenção apresenta as seguintes vantagens e novidades: a) a

utilização de uma técnica simples, no caso a técnica de moagem de alta energia, para a reciclagem de materiais metálicos

refratários visando a produção de materiais particulados e/ou pós de metais, intermetálicos e/ou cerâmicos para quaisquer

quantidades, tipos, frações e distribuições de tamanho de partículas tanto a nível micrométrico como a nível nanométrico;

e b) a presente invenção de reciclagem não encontra concorrência quando comparada com outras técnicas de reciclagem,

pois apresenta-se imbatível tanto a nível tecnológico como a nível económico, o que decorre do grande potencial de

escala da invenção proposta, a qual é diretamente relacionada com a diversidade, quantidade e/ou volume de pós

possíveis de serem fabricados por reciclagem, aliando-se a isso, ainda, a versatilidade e praticidade da invenção ora

proposta.

Inventors

BRUNATTO SILVIO FRANCISCO

FUCHS HERSON CARLOS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 446/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0601068

BRPI0601068

BRPI0601068

BRPI0601068

BRPI0601068

Publication kind codes

A1

A
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B1

A2

B1

Publication dates

2006-05-23

2007-12-04

2007-12-04

2017-11-14

2018-02-14

Earliest priority date

2006-03-31

Title

(BR200601068)

sistema de aquecimento e umidificação de ar para ventilação mecânica de pacientes de unidade de terapia intensiva

Abstract

(BR200601068)

sistema de aquecimento e umidificação de ar para ventilação mecânica de pacientes de unidade de terapia intensiva, para

acoplamento a equipamentos de ventilação mecânica existentes (aparelhos de respiração artificial), composto por duas

caixas de acrílico geminadas que são divididas em caixa superior de aquecimento e umidificação (1), que realiza o

condicionamento do ar que sai do ventilador mecânico, através dos controles de temperatura e umidade relativa do ar, via

um termostato e um umidostato, respectivamente, e em caixa inferior reservatório de água (2), que armazena uma

quantidade de água necessária para umidificar o ar insuflado ao paciente.

Inventors

ELIANA LEAL FERREIRA

JOSÉ VIRIATO COELHO VARGAS

JOÃO LUIZ ALVES

JUAN CARLOS ORDONEZ

MARCOS CARVALHO CAMPOS

MARCOS LEAL BRIOSCHI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 447/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0602428

BRPI0602428

BRPI0602428

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-08-22

2007-11-27

2014-11-18

Earliest priority date

2006-03-28

Title

(BR200602428)

termomoldagem direta de laminados compósitos baseados em amido plastificado com glicerol hidratado recuperado,

reforçados com fibras de origem vegetal e/ou mineral (bananeira, cana de açúcar, luffa cylindrica e de fibras de amianto

crisotila)

Abstract

(BR200602428)

TERMOMOLDAGEM DIRETA DE LAMINADOS COMPóSITOS BASEADOS EM AMIDO PLASTIFICADO COM

GLICEROL HIDRATADO RECUPERADO, REFORçADOS COM FIBRAS DE ORIGEM VEGETAL E/OU MINERAL

(BANANEIRA, CANA DE AçúCAR, LUFFA CYLìNDRICA E DE FIBRAS DE AMIANTO CRISOTILA).A presente patente

tem por objetivo o desenvolvimento de técnica de uso de agentes de reforço baseados em fibras vegetais/minerais e a

utilização de materiais poliméricos degradáveis de baixo custo, para o setor de embalagens de maior valor agregado.O
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principal aspecto da patente se refere ao processamento da massa polimérica, do reaproveitamento de materiais residuais

de outros processos industriais, e do agente de reforço com a matriz polimérica, através de uma interface química, que

atua como "cola" e mantém o agente disperso e firmemente ligado a matriz polimérica, condição ideal para a otimização

das propriedades químicas e físicas resultantes.

Inventors

GUIMARAES JOSE LUIS

SATYANARAYANA KESTUR GUNDAPPA

WYPYCH FERNANDO

RAMOS LUIZ PEREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 448/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0600732

BRPI0600732

BRPI0600732

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-05-09

2007-11-20

2013-10-01

Earliest priority date

2006-03-03

Title

(BR200600732)

aglomeração de materiais particulados por moagem de alta energia empregando-se compostos orgánicos a base de ácido

esteárico e/ou estearatos visando a obtenção de aglomerados de partìculas de pós finos de elevada escoabilidade e

compressibilidade e compactados sinterizados de elevada porosidade

Abstract

(BR200600732)

AGLOMERAçãO DE MATERIAIS PARTICULADOS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA EMPREGANDO-SE

COMPOSTOS ORGáNICOS A BASE DE áCIDO ESTEáRICO E/OU ESTEARATOS VISANDO A OBTENçãO DE

AGLOMERADOS DE PARTìCULAS DE PóS FINOS DE ELEVADA ESCOABILIDADE E COMPRESSIBILIDADE E

COMPACTADOS SINTERIZADOS DE ELEVADA POROSIDADE.A invenção apresenta as seguintes vantagens e

novidades: a) não emprega o uso de qualquer tipo de solvente, os quais são extremamente tóxicos e normalmente

inflamáveis, tal qual é caso do metanol; b) constitui-se no desenvolvimento de uma técnica alternativa de aglomeração de

pós visando tanto o aumento da escoabilidade, da compressibilidade, bem como da homogeneidade de misturas de pós

de diferentes materiais, apresentando potencialidade de aplicação na metalurgia do pó e junto as técnicas de deposição

por soldagem; c) pode-se destacar como novidade da invenção a utilização de compostos orgânicos a base de ácido

esteárico e/ou algum estearato como componente aglutinante, pois tais compostos são comumente empregados como

lubrificantes sólidos no campo da Metalurgia do Pó; e, d) uma outra novidade, recai no uso da técnica de moagem de alta

energia visando a obtenção de produtos (misturas de pós) com elevada escoabilidade e/ou compressibilidade, indicados

na fabricação de componentes sinterizados de elevada porosidade.

Inventors

BRUNATTO SILVIO FRANCISCO
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OLIVEIRA RAFAEL MARTINELLI DE

OLIVEIRA MARCOS GONCALVES DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Family 449/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0600275

BRPI0602757

WO2007076588

CA2636299

AU2007203734

WO2007076588

BRPI0600275

BRPI0602757

IN1292/MUMNP/2008

EP1986714

US20090012605

CN101370533

JP2009521961

BRPI0602757

EP1986714

BRPI0602757

Publication kind codes

A1

A1

A1

A1

A1

B1

A

A

A

A1

A1

A

A

A2

A4

B1

Publication dates

2006-03-28

2006-08-22

2007-07-12

2007-07-12

2007-07-12

2007-08-23

2007-10-02

2008-02-19
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2008-10-17

2008-11-05

2009-01-08

2009-02-18

2009-06-11

2013-12-31

2014-01-22

2016-01-26

Earliest priority date

2006-01-03

Title

(BR200602757)

Processos de tratamento de superfícies empregando a carboximetilcelulose e/ou seus derivados para aplicação em

substratos metálicos e cerâmicos.

Abstract

(BR200602757)

processos de tratamento de superfícies empregando a carboximetilcelulose e / ou seus derivados, compreendendo a

imersão de substratos metálicos ou cerâmicos em soluções aquosas contendo carboximetilcelulose, derivados da

carboximetilcelulose e sais de metais de transição; quaisquer ânions, e a cmc e/ou seus derivados no estado sólido. os

substratos são introduzidos nas soluções para promover a formação de camadas por via de reações químicas. as

soluções e os substratos podem ser submetidos, simultaneamente, à circulação de corrente elétrica em condições de

potenciais eletroquímicos controlados para promover reações por via eletroquímica. os substratos podem, ainda, ser

diretamente cobertos com sólidos cmc e/ou seus derivados. as camadas de cmc e/ou seus derivados formados sobre os

substratos podem ser dopadas com sais de metais de transição. após o recobrimento com os filmes de cmc e/ou seus

derivados, que se formam após secagem natural ou forçada, os substratos são submetidos à etapa do tratamento térmico

em condições de atmosfera controlada e de temperaturas controladas de até 1200 graus celsius. o tratamento térmico

promove a vitrificação dos recobrimentos depositados e apresentam propriedades de proteção, dos substratos, contra a

corrosão, resistência a ataques de ácidos inorgânicos extremamente corrosivos, suas misturas, agentes redutores e a

potenciais de oxidação-redução em toda a faixa de estabilidade eletroquímica da água e, também, resistente à abrasão.

Inventors

CARUBELLI ADEMIR

MERCÊ ANA LUCIA RAMALHO

GARGIONI VOLNEI

Latest standardized assignees - inventors removed

BRZ BIOTECNOLOGIA

Family 450/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0505848

BRPI0505848

BRPI0505848

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-03-07

2007-09-25

2011-02-22
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Earliest priority date

2005-12-05

Title

(BR200505848)

obtenção de nanocompósitos baseados em matrizes poliméricas virgens ou recicladas, reforçadas com nanofibras e/ou

materiais lamelares com superfìcies modificadas quimicamente (polìmeros e agentes de reforço de origem natural e/ou

sintética)

Abstract

(BR200505848)

OBTENçãO DE NANOCOMPóSITOS BASEADOS EM MATRIZES POLIMéRICAS VIRGENS OU RECICLADAS,

REFORçADAS COM NANOFIBRAS E/OU MATERIAIS LAMELARES COM SUPERFìCIES MODIFICADAS

QUIMìCAMENTE (POLìMEROS E AGENTES DE REFORçO DE ORIGEM NATURAL E/OU SINTéTICA) A presente

patente tem como objetivo o desenvolvimento de técnica de uso de agentes de reforço baseados nos hidróxidos duplos

lamelares e nanofíbras de origem natural e/ou sintética em polímeros virgens ou reciclados de origem natural e/ou

sintética, para o desenvolvimento de nanocompósitos de alto valor agregado.O principal aspecto da patente visa a

compatibilização do agente de reforço com a matriz polimérica, através da criação de uma interface química, que atua

como "cola" e mantém o agente disperso e firmemente ligado a matriz polimérica, condição ideal para a otimização das

propriedades químicas e físicas do nanocompósito resultante.

Inventors

WYPYCH FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Publication numbers

BRPI0505564

BRPI0505564

BRPI0505564

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-02-14

2007-09-25

2011-02-22

Earliest priority date

2005-12-01

Title

(BR200505564)

método para fabricação de dispositivos optoeletrÈnicos para luz polarizada

Abstract

(BR200505564)

MéTODO PARA FABRICAçãO DE DISPOSITIVOS OPTOELETRÈNICOS PARA LUZ POLARIZADA Método para

fabricação de dispositivos optoeletrónicos para luz polarizada é um trabalho que enfoca uma maneira de se produzir um

fotodetector baseado em materiais orgânicos, como polímeros e moléculas por exemplo.O processo consiste em primeiro

momento depositar materiais orgânicos em solução, de clorofórmio, por exemplo, ou outro solvente orgânico, em um

substrato plástico que anteriormente à deposição da solução polimérica recebeu um tratamento químico denominado

silanização.Após a deposição e secagem da solução polimérica submete-se o substrato plástico a um estiramento

mecânico, que visa causar orientação do filme polimérico.O próximo passo é o da transferência do filme orientado do

substrato plástico para um substrato de vidro que já contém o primeiro eletrodo, podendo ser FTO, TO ou ITO.Coloca-se

em contato o filme polimérico orientado com o substrato de vidro, em seguida aplica-se uma pressão mecânica sobre o

lado oposto do substrato plástico que contém o filme polimérico e além da pressão mecânica também é aplicado calor

sobre o conjunto a fim de facilitar a transferência.Após o processo de transferência é removido o substrato plástico, já sem

o filme orientado, e então é depositado por evaporação o segundo contato metálico que pode ser ouro, alumínio ou cálcio.

Inventors

ROMAN LUCIMARA STOLZ

THOMAZI FABIANO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 452/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0505561

BRPI0505561

BRPI0505561

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2006-02-14

2007-08-14

2011-05-31

Earliest priority date

2005-11-22

Title

(BR200505561)

válvula extra tipo "janela " para motores a quatro tempos

Abstract

(BR200505561)

VáLVULA ESTRA TIPO "JANELA" PARA MOTORES A QUATRO TEMPOS A válvula estra tipo "janela" para motores a

quatro tempos constitui-se por uma abertura na lateral inferior do cilindro, que permite um acesso direto do cilindro para a

lateral esterna ao motor (como as válvulas dos motores a dois tempos).Sobre esta abertura e no lado externo do motor, é

instalada canalização própria constituida por uma câmara para a acomodação de uma válvula de direcionamento de fluxo

e duas tubulações (ambas com acesso para a câmara), uma de entrada ( para a mistura ar e combustível) e outra de

saída (para gases queimados).Ao final da fase de admissão do motor (momento em que a pressão interna do cilindro é

mais baixa), a abertura lateral permite um melhor preenchimento do cilindro pelos gases de admissão, assim como ao final
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da fase de expansão do motor, esta facilita a saída dos gases queimados do cilindro.Como consequência, esta abertura

proporciona maiores torque, rotação e potencia ao motor.

Inventors

RODBARD MAURO GOMES

Latest standardized assignees - inventors removed
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2006-05-30

2007-08-14

2007-08-14

2011-02-22

2016-11-29

2017-05-09

Earliest priority date

2005-11-21

Title

(BR200506312)

veículo de exploração todo-terreno para uso geral

Abstract

(BR200506312)

veículo de exploração todo-terreno para uso geral, constituído por uma estrutura externa, rígida ou flexível,

preferencialmnte esférica e um sistema pendular interno capaz de gerar o deslocamento e o controle direcional mediante a

mudança de sua posição, baseando-se no princípio físico de conservação de momento angular. o controle do movimento

e da direção pode ser efetuado de forma local, por um operador humano ou robótico, ou de forma remota por por

intermédio de qualquer meio de transmissão de informação a distância disponível. os sistemas de acionamento

empregados para gerar o movimento e o controle de direção podem ser eletromagnéticos, mecânicos, pneumáticos ou

qualquer outro tipo definido pelo estado da arte no momento da fabricação. a vantagem desta configuração em relação

aos veículos de exploração existentes está na sua forma preferencialmente esférica, que lhe permite deslocamento em

terrenos irregulares planos ou inclinados. a localização dos elementos de acionamento no seu interior lhe confere uma

segunda vantagem no que se refere à durabilidade de seus componentes, os quais podem ser completamente isolados do

ambiente externo. isto permite a aplicação em operações terrestres, espaciais, em ambientes de difícil acesso ou hostis. a

simplicidade de seu sistema de acionamento permite uma redução apreciável do número de elementos de móveis com

uma evidente redução de consumo energético, fato que é de extrema importância em aplicações espaciais. este sistema

ainda permite o uso de superfícies externas flexíveis, infláveis ou não, as quais podem ser empregadas como elementos

de amortecimento em impactos, assim como para redução de volume útil até o momento do emprego do mesmo.

Inventors

CYRO KETZER SAUL

Latest standardized assignees - inventors removed
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dispositivos optoeletrÈnicos orgánicos com camada ativa e eletrodos eletroquimicamente depositados

Abstract

(BR200505556)

"DISPOSITIVOS OPTOELETRÈNICOS ORGáNICOS COM CAMADA ATIVA E ELETRODOS ELETROQUìMICAMENTE

DEPOSITADOS".A presente invenção se refere a dispositivos optoeletrónicos orgânicos, construídos na estrutura

eletrodo/camada ativa orgânica/eletrodo, sendo que um dos eletrodos é transparente.O eletrodo transparente é um filme

fino de óxido de estanho, óxido de estanho dopado com flúor, óxido de índio-estanho, filme fino de metal ou filme de

polímero condutor ou suas blendas.A camada ativa do dispositivo é eletroquimicamente depositada sobre o eletrodo

transparente ou eletroquimicamente depositada sobre um filme metálico eletroquimicamente depositado sobre um filme

condutor.Os eletrodos metálicos são eletroquimicamente depositados sobre a camada ativa orgânica.A utilização de

método eletroquímicos na obtenção da camada ativa e dos eletrodos apresenta vantagens tanto técnicas, como

económicas na fabricação de dispositivos optoeletrónicos orgânicos.

Inventors
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2006-07-04

2007-07-03

2018-05-08

Earliest priority date

2005-10-10

Title

(BR200506389)

dispositivo de segurança para serra circular controlado por sensores

Abstract

(BRPI0506389)

DISPOSITIVO DE SEGURANçA PARA SERRA CIRCULAR CONTROLADO POR SENSORES A presente Patente de

Invenção refere-se a "DISPOSITIVO DE SEGURANçA PARA SERRA CIRCULAR CONTROLADO POR SENSORES ", ou

mais particularmente a um dispositivo que busca proteger a integridade física e a vida do operador de serra circular.Trata-

se de um equipamento de segurança que visa diminuir o numero de acidentes de trabalho na indústria madeireira, mais

especificamente no trabalho com a máquina de serra circular, empregando sensores de presença, a serra é recolhida

evitando que o operador seja cortado pela mesma.Trata-se de um equipamento de proteção que adapta a serra circular,

máquina de uso freqüente nas indústrias do setor madeireiro-florestal, que visa reduzir substancialmente o número de

acidentes de trabalho em operadores desse tipo de máquina.Uma vez que a profissão de operador de serra circular é

considerada a profissão mais perigosa do mundo devido ao elevadíssimo número de acidentes ocasionados durante a sua

utilização.

Inventors

BEHLING CLAUDIO
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Um novo material sorvente para petróleo e derivados composto à base de fibra vegetal (chorisia speciosa)
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Abstract

(BR200504096)

um novo material sorvente para petróleo e derivados composto à base de fibra vegetal (chorisia speciosa) os sorventes de

melhor desempenho utilizados para a remoção de contaminantes por petróleo e hidrocarbonetos diversos são os

polímeros sintéticos, no entanto, esses materiais não são biodegradáveis, têm alto custo não vêm de fonte renovável e

nem sempre o reaproveitamento energético do sorvente sintético pós-consumido é a melhor opção (como o caso do

poliuretano). a grande maioria dos sorvente vegetais usados na mitigação de derramamentos de óleos e hidrocarbonetos

disponíveis no mercado são importados e, em geral, absorvem muita água. a presente invencao apresenta um ovo

material composto à base de fibra vegetal com capacidade de sorção comparável aos materiais sintéticos, com diversas

vantagens como: ser de fonte renovável, biodegradável, possuir baixa sorção de água e seletividade pelo óleo, pode ser

utilizado em reaproveitamento energético sem a preocupação com a liberação de gases tóxicos se o material for

incinerado, constitui em mais um produto nacional disponível no mercado, reduzindo a nossa dependência mercadológica

por produtos importados, bem como o mais baixo custo em relação aos demais sorventes vegetais eficientes

comercializados.

Inventors

AMICO SANDRO CAMPOS
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Earliest priority date

2005-07-22

Title

(BR200503070)

transistor hìbrido sensìvel a campos magnéticos

Abstract

(BR200503070)

"TRANSISTOR HìBRIDO SENSìVEL A CAMPOS MAGNéTICOS".A presente invenção refere-se a um dispositivo

eletrónico, transistor com base metálica e com características elétricas dependentes do campo magnético ao qual está

submetido, no qual o emissor é constituído de material semicondutor molecular polimérico, que apresenta

magnetoresistência, e que utiliza como coletor uma lâmina de silício monocristalino.

Inventors

HUEMMELGEN IVO ALEXANDRE

MERUVIA MICHELLE SOSTAG
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Earliest priority date

2005-07-15

Title

(BR200502938)

sistema de economia de energia através da otimização da transmissão por polias

Abstract

(BR200502938)

"SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA ATRAVéS DA OTIMIZAçãO DA TRANSMISSãO POR POLIAS".A presente

Patente de Invenção refere-se a 'SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA ATRAVéS DA OTIMIZAçãO DA

TRANSMISSãO POR POLIAS', ou mais particularmente a um sistema que mantém constantemente as polias mais

esticadas para transmissão mais eficiente, ou seja, com menos perdas de energia através de calor, som e vibrações que

ocorrem quando a polia não esta devidamente esticada.Atualmente, a correia é colocada nas polias que se encarregam

de transmitir a força e a velocidade necessárias para que uma máquina se destina.A correia é colocada nova na máquina

e neste momento é esticada corretamente.Com o passar do tempo à correia vai esticando e vai ficando mais solta nas

polias aumentando assim drasticamente o atrito e desgaste da correia e mais importante o consumo de energia.Este

trabalho se propõe a resolver esse problema com a colocação de um dinamómetro entre as polias aumentando a distância
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entre as polias dinamicamente e assim diminuindo as perdas enérgicas associadas.Portanto, o objetivo da presente

invenção é criar um sistema que de maneira fácil e barata de implementar seja capaz de economizar energia na

transmissão de sistemas por polias.

Inventors

BEHLING CLAUDIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR

Images

Family 459/472 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0406278

BRPI0406278

BRPI0406278

Publication kind codes

A1

A

A2

Publication dates

2005-04-19

2006-08-22

2016-03-15

Earliest priority date

2004-12-08

Title

(BR200406278)

processo de produção de um regulador de crescimento vegetal e sua aplicação

Abstract
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(BR200406278)

"PROCESSO DE PRODUçãO DE UM REGULADOR DE CRESCIMENTO VEGETAL E SUA APLICAçãO".Produz-se um

regulador de crescimento vegetal a partir do esteviosídeo.O processo consiste na hidrólise inicial do esteviosídeo, por via

química ou enzimática, para obtenção do esteviol.Este é posteriormente hidroxilado microbiológicamente produzindo o

ácido ent-7<244>,13-diidroxicaur-16-en-19-óico (7<225>-hidroxiesteviol).Esta substância, ou seu éster metílico, possuem

propriedades biológicas semelhantes às das giberelinas comerciais e, portanto, podem substitui-las em suas aplicacões

agrícolas de regulação de crescimento vegetal.

Inventors

OLIVEIRA BRAS HELENO DE

TRINDADE JOSE LUIZ FERREIRA DA
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processo de fabricação de placas de espuma de poliuretano com aproveitamento de sucata de mesmo material e molde

de injeção resultante

Abstract
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(BR200405341)

"PROCESSO DE FABRICAçãO DE PLACAS DE ESPUMA DE POLIURETANO COM APROVEITAMENTO DE SUCATA

DE MESMO MATERIAL E MOLDE DE INJEçãO RESULTANTE".Refere-se a Patente de Invenção de processo de

fabricação de placas de espuma rígida de poliuretano com aproveitamento de até 95 % de sucata de mesmo material,

aplicado como placas rígidas de isolamento térmico e acústico, através de processo de fabricação com melhor precisão de

dosagem, com maior tempo de reação, com temperatura dos reagentes na menor faixa recomendada e molde de injeção

com distribuição aperfeiçoada de reagentes e aditivos que permitem a obtenção de placas mistas com características

isolantes térmica e acústica próximas as características das placas virgens, além de formação de placas com aspecto

homogêneo e sem espaços vazios.

Inventors
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Publication dates
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Earliest priority date
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Title

(BR200406347)

Processo para a produção de biomassa microbiana a partir de derivados da cana de açucar

Abstract

(BR200406347)

"PRODUçãO DE BIOMASSA MICROBIANA POR CULTURA SUBMERSA A PARTIR DOS DERIVADOS DA CANA-DE-

AçúCAR PARA EXTRAçãO DE LIPìDIOS E APLICAçõES NA PRODUçãO DE BIODIESEL, OU USO DIRETO EM

MOTORES DIESEL EIOU NA GERAçãO DE ENERGIA".A qual refere-se à produção de biomassa microbiana para

extração de lipídios (aqui denominado BioOiL) por cultura submersa, aerada ou não, agitada ou não, a partir dos derivados

da cana-de-açúcar (caldo, melaço, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar invertido ou ainda mistura dessa matérias

primas em diferentes proporções elou concentrações) para aplicações na produção de 'Biodiesel' ou para uso direto como

combustível em motores do tipo Diesel e/ou na geração simples de energia e vapor, como um substitutivo aos

óleos/lipídios vegetais.

Inventors
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Earliest priority date

2004-10-28

Title

(BR200406015)

processo de obtenção e adição dos complexos de carboximetil celulose e os ìons ferro(iii) ao cimento portland

Abstract

(BR200406015)

"PROCESSO DE OBTENçãO E ADIçãO DOS COMPLEXOS DE CARBOXIMETIL CELULOSE E OS ìONS FERRO (III)

AO CIMENTO PORTLAND".A obtenção dos complexos de carboximetilcelulose e os ions Fe<39><39><39> é

promovovida através de procedimentos analíticos específicos descritos neste documento.Analises espectroscópicas, do

material obtido, nas faixas ultravioleta-visível e no infravermelho confirmam a existência de quelatos.Os complexos são

adicionados ao cimento Portland, na forma de argamassas, em proporções que vão de 0, 1 % a 5% (m/m) em relação à

massa total da pasta.Ensaios de resistência mecânica à flexão e a compressão demonstram uma acréscimo de

resistência da ordem de 4% para a flexão e de 10% para a compressão, do material endurecido após um tempo de cura

de 28 dias.A melhora na resistência mecânica do material é atribuida à formação de estruturas cristalinas diferenciadas,

promovidas pelas reações de hidratação do cimento Portland, observadas atrvés da técnica da Microscopia Eletrónica de

Varredura - MEV.

Inventors
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Earliest priority date

2004-10-08

Title

(BR200404368)

Processo para padronização geométrica de filmes finos de óxidos condutores elétricos depositados sobre substratos

Abstract

(BR200404368)

"processo para padronização geométrica de filmes finos de óxidos condutores elétricos depositados sobre substratos". a

presente invenção se refere à fabricação de filmes finos com forma geométrica padronizada sobre um substrato. o método

descrito permite controlar a área e a forma geométrica dos depósitos de filmes finos sobre um substrato, sendo

particularmente adequado à deposição seletiva de filmes finos de óxidos condutores transparentes sobre substrato

cerâmico ou de vidro. o método permite selecionar a área a ser depositada antes da deposição do filme fino. o substrato é

recoberto por um material estável que é removido por um solvente após a deposição do filme fino, levando o filme fino

sobre ele depositado consigo, visto que impede a adesão do filme fino ao substrato.

Inventors
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BRPI0404984

Publication kind codes

A1

A
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Publication dates

2005-01-04
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2015-01-06

Earliest priority date

2004-09-24

Title

(BR200404984)

Dispositivos de memória construídos de polímeros orgânicos e nanotubos de carbono

Abstract

(BR200404984)

"DISPOSITIVOS DE MEMóRIA CONSTRUìDOS DE POLìMEROS ORGáNICOS E NANOTUBOS DE CARBONO".Os

dispositivos de memória inventados baseiam-se nas propriedades elétricas características de filmes formados por misturas

de polímero e de nanotubos de carbono preenchidos com óxido de ferro (NTC, depositados sobre eletrodos condutores de

geometria planar, cujos nanotubos foram obtidos mediante pirólise de ferroceno em atmosfera controlada, e permitem

obter resposta elétrica de corrente versus tensão dependente da tensão inicial aplicada entre os eletrodos, que funcionam

assim como uma célula de memória.

Inventors
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Abstract

(BR200403863)

"DESCAFEINAçãO ENZIMáTICA".A presente invenção envolve a descafeinação de materiais sintéticos ou vegetais por

fermentação com fungos filamentosos 'GRAS' (Generally Recognized As Safe') dos gêneros Rhizopus e Pleurotus ou por

aplicação do extrato enzimático livre ou imobilizado obtido pela fermentação destes em meio natural ou sintético.Níveis

significativos de descafeinação foram obtidos em curto espaço de tempo sem a adição de solventes ou outra fonte de

carbono ou nitrogênio.A cafeína foi convertida a teofilina e esta em 3-metilxantina, possibilitando que esta invenção

também seja utilizada para produção de teofilina por via microbiana ou enzimática.
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tratamento e estudo do melanoma com a utilização dos compostos 1,3,4-tiadiazois mesoiÈnicos

Abstract

(BR200402854)

"TRATAMENTO E ESTUDO DO MELANOMA COM A UTILIZAçãO DOS COMPOSTOS 1,3,4-TIADIAZóIS

MESOIÈNICOS".Patente de invenção para compostos 1,3,4-tiadiazóis mesoiónicos utilizados no como agentes

antineoplásicos, caracterizada por sua ação contra o melanoma independente da dose, via ou modo de utilização.

Inventors
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produção de biomassa e metabólitos de leveduras com ação fungistática contra aspergillus ochraceus produtor de

ocratoxina

Abstract

(BR200403650)

"PRODUçãO DE BIOMASSA E METABóLITOS DE LEVEDURAS COM AçãO FUNGISTáTICA CONTRA".Aspergillius

ochraceus PRODUTOR DE OCRATOXINA".Utilizando como inóculo cepas de leveduras selecionadas que revelaram ação

fungistática contra Aspergillus ochraceus produtor de ocratoxina A, quando inoculadas por fermentação no estado sólido

em grãos verdes de café.A presente invenção envolve a produção de biomassa e ou metabólitos gerados durante a

cultura submersa de cepas de leveduras isoladas de cerejas de café provenientes de diversas regiões do Brasil, que

revelaram ação antagónica ao desenvolvimento do micélio do fungo toxigênico Aspergilius ochraceus inibindo a formação

de ocratoxina.A presente invenção envolve a seleção das cepas de leveduras e seus produtos de metabolismo mediante

aplicação de seu potencial fungistático na inibição do desenvolvimento micelial de Aspergillus ochraceus e formação de

ocratoxina em grãos de café.
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processo de micropropagação vegetal com utilização de brassinoesteroídes

Abstract

(BR200403642)

"processo de micropropagação vegetal com utilização de brassinoesteróides". o processo inventado possibilita o aumento

significativo da taxa de multiplicação vegetal in vitro, através do uso de esteróides vegetais que apresentam um

grupamento oxigênio no carbono 3 e grupamentos oxigênio adicionais em um ou mais do átomos de carbono c-2, c-6, c-

22 e c-23, e compreende a aplicação de uma microgota (5 microlitros) de solução de etanol (95%, v/v) contendo 500

nanogramas do derivado fluoretado da 28-homocastasterona (5f-hcts), sobre a nervura principal da folha mais próxima do

ápice caulinar (medindo no mínimo 2 milímetros de largura) de partes aéreas (caule + folhas) geradas a partir de um

segmento nodal de um clone do porta-enxerto de macieira marubakaido (malus prunifolia {willd.} borkh, cultivar

marubakaido) cultivado in vitro, bem como a imersão de partes aéreas geradas a partir de segmentos nodais de um clone

de híbrido entre eucalyptus grandis e e. urophylla cultivados in vitro em solução de acetona estéril contendo 10

microgramas por mililitro da forma nativa da 28-homocastasterona (28-hcts), acompanhada da imediata retirada das

partes aéreas da solução, seguida de secagem completa sobre papel absorvente.
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Title

(BR200306354)

Máquina para produção de peças plásticas (rotoextruder)

Abstract

(BR200306354)

"MáQUINA PARA PRODUçãO DE PEçAS PLáSTICAS (ROTOEXTRUDER)".A 'Máquina para produção de peças

plásticas (Rotoextruder)' é uma patente de invenção que consiste de um cilindro bipartido de aço contendo um molde

também bipartido do moldado a ser produzido, que é preenchido com polímero previamente pesado seguido de

fechamento hermético do molde e do cilindro para início de rotação e movimentação axial do cilindro, para perfeita

distribuição do polímero no molde ou da(s) cavidade(s) deste durante as etapas de aquecimento e resfriamento,

necessárias para fusão do polímero e consolidação da peça.A Rotoextruder caracteriza-se por apresentar dois sistemas

de movimentação independentes para preenchimento da(s) cavidade(s) com o plástico.Um deles é o movimento na

direção axial do eixo do molde para garantir o preenchimento ao longo do comprimento do perfil, e um movimento rotativo

para preenchimento da sua circunferência.O mecanismo de movimentação axial do molde é composto por um conjunto

fuso-porca apoiado em uma base e acionado por motor elétrico.O movimento rotativo do molde é realizado através da

rotação do eixo do molde, acionado por motor elétrico.

Inventors
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Suporte especial para pessoas portadoras de deficiências múltiplas e pessoas não portadoras

Abstract

(BR200305170)

"SUPORTE ESPECIAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIêNCIAS MúLTIPLAS E PESSOAS NãO

PORTADORAS".Patente de invenção de um equipamento modulável capacitado para formação de conjunto (dois ou mais

equipamentos conectados) e/ou uso unitário, caracterizado por uma base metálica (1) que possui rodízios giratórios (2)

que proporcionam seu deslocamento e utilização em ambientes variados.Sobre a referida base são fixadas estações (3)

que possuem canaletas (4) pelas quais correm proteções laterais do suporte (5).Sobre as ditas estações, são fixadas

tábuas de madeira (7) que apóiam um colchonete de espuma (9) preso às referidas tábuas (7) com sistema de fitas e

velcro (10).
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Desenho e montagem de um sistema simplificado para estudos de tratabilidade de resìduos industriais lìquidos aquosos

por processos oxidativos avançados e para tratamento de resìduos aquosos de laboratório de média carga org nica e

baixa biodegradabilidade

Abstract

(BR200201182)

"DESENHO E MONTAGEM DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ESTUDOS DE TRATABILIDADE DE RESìDUOS

INDUSTRIAIS LìQUIDOS AQUOSOS POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANçADOS E PARA TRATAMENTO DE

RESìDUOS AQUOSOS DE LABORATóRIO DE MéDIA CARGA ORG NICA E BAIXA BIODEGRADABILIDADE".A

presente invenção refere-se a montagem e otimização de um sistema reator para tratamento de resíduos aquosos

laboratoriais e para utilização em estudos de tratabilidade de efluentes.O sistema é fundamentado na geração in situ de

radical livres, especialmente o radical hidroxila, cujo potencial de oxidação (E<198>=2,8V) é suficiente para a oxidação

dos resíduos orgânicos.Os principais componentes do sistema são; uma fonte de energia (lâmpada a vapor de mercúrio

de 250W sem o bulbo protetor de vidro); bulbo de quartzo (onde a lâmpada fica alocada durante o tratamento); recipiente

de PVC (constitui o corpo do reator).Testes com corantes texteis comprovaram a eficiência do sistema.
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Processo para o controle do estado de qualidade do gás de encimento hexafluoreto de enxofre em instalações cheias de

gás.

Abstract

(BR9609808)

<B>"PROCESSO PARA O CONTROLE DO ESTADO DE QUALIDADE DO GÁS DE ENCHIMENTO HEXAFLUORETO

DE ENXOFRE EM INSTALAÇÕES CHEIAS DE GÁS"<D>.Com um processo para o controle do estado de qualidade de

gases de enchimento, especialmente de hexafluoreto de enxofre (SF~ 6~), em instalações cheias de gás, especialmente

em instalações de conexão isoladas a gás, tais como conectores de média e alta-tensão, pretende-se criar uma solução

com a qual seja possível um controle permanente do estado de qualidade de gases de enchimento em instalações cheias

de gás, sendo que ao mesmo tempo também deva ser possível uma eventual determinação do local de defeito e do tipo

de defeito em uma instalação desse tipo.Isso é obtido pelo fato de que, ao menos durante o período da análise, o gás de

enchimento da instalação fica em troca gasosa contínua com um espectrômetro de mobilidade de íons, no qual o gás de

enchimento é ionizado e, em seguida, estes íons são analisados em um canal de deriva do espectrômetro de mobilidade

de íons.
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