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Publication numbers Title Current assignees

BR202017022976 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102017014364 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102017010952 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102017010928 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102016024495 A1 Processo de preparação de nanopartículas poliméricas

contendo citrato de tamoxifeno e curcumina

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102016024501 A1 Processo de produção de nanopartículas poliméricas

contendo o composto disseleneto de difenila pelo método de

dessolvatação

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102016024243 A1 Processo de produção de biodiesel empregando resíduo de

carya illinoensis com efeito antioxidante

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102016023590 A1 Processo para produção e aplicação de extrato de resíduo

de cevada macerada como inibidor verde para decapagem

ácida de materiais ferrosos

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102016019761 A1 Curativo à base de argilas bentonitas e processo de

produção do curativo

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102016016439 A1 Processo simplificado de geração do trióxido de molibdênio

na forma de pó

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102014014924 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102013020162 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR201104728 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102014016931 A1 processo de produção de fármaco contendo cafeína UNIVERSIDADE ESTADUAL
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Publication numbers Title Current assignees

associada à sulfoniluréia DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102014008646 A1 processo de obtenção de nanopartículas poliméricas

contendo o fármaco resveratrol

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

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

PAULO - USP, ...

BR102012026432 A1 processo para produção de cápsulas nutracêuticas,

comprimidos e farinha miceliada de micélios de fungos

comestíveis e medicinais a partir de substratos com plantas

medicinais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013030247 A1 equipamento dip coating automatizado por software de

controle para geração de filmes finos

UNIVERSITY ESTADUAL DE

PONTA GROSSA UEPG, ...

BR102013026196 A1 processo de desenvolvimento de um reator contendo

catalisador a base de nióbio e empregado para

craqueamento termocatalítico de óleo vegetal

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013026197 A1 processo para produção de biocombustíveis por

craqueamento termocatalítico em reator fechado de aço

inoxidável

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013020126 A1 Processo de determinação da corrosão de metais por

combustíveis e/ou biocombustíveis

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013020075 A1 Processo de determinação eletroquímica do pesticida

tiofanato metílico empregando eletrodo de aço inoxidável

tipo abnt 304 com a superfície modificada com

nanopartículas de ouro

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013020160 A1 Processo de cultivo sólido de fungos comestíveis e/ou

medicinais em substratos vegetais para a obtenção de

preparo vegetal miceliado

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102013022817 A1 Processo de reciclagem de resíduos das máquinas

hidrapulper provenientes da icp na geração de materiais

alternativos a derivados da madeira

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102012020540 A1 Processo de extração e uso de baccharis dracunculifolia

para amplificar a secreção de insulina in vivo

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102012021965 A1 Processo de síntese de óxidos mistos de ti/fe com diferentes

proporções dos metais e através de diferentes precursores

com aplicação em fotocatálise

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102012026433 A1 Processo de produção de gás hidrogênio em metais imersos

em meio ácido contendo benzotriazol

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR102012029528 A1 Processo para a produção de uma formulação de gelado

comestível tipo sorvete adicionada de micélio do cogumelo

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -
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Publication numbers Title Current assignees

agaricus brasiliensis produzido por cultivo submerso em

bagaço de maça

UNICENTRO

BR102012016515 A1 Processo para discriminação de solos e origem de

sedimentos por fluorescência de raios x e quimiometria

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

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

agaricus brasiliensis e minerais

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO, ...

BR102012016936 A1 Nanopartículas de alfa hidróxido misto de níquel e de

cobalto, nanomateriais e uso

UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR201107205 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR201107204 A1 TECNOQUISA INDUSTRY &

COM, ...

BR201000482 A2 UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR200903839 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR200903838 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR200805672 A2 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR200602009 A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO

BR200600079 A

Processo de obtenção de nanopartículas poliméricas 
contendo o fármaco anfotericina b

Processo de geração de nano cerâmicas para tratamento de 
superfícies metálicas utilizando óxidos metálicos e moléculas 
auto organizáveis

método de preparação e uso de nano partículas de alfa 
hidróxido de níquel na forma de sol e gel

filme de óxido de nióbio inibidor de corrosão de superfícies 
metálicas substituto a cromação

técnica eletrocinética ultra-rápida para aplicação de 
monocamadas auto-organizáveis (sam) em metais

solução passivadora de nióbio para tratamento de superfícies 

metálicas

processo de obtenção de compostos solúveis de nióbio, para 

utilização em banhos de fosfatização e em outros processos 

de tratamento de superfícies metálicas

Processo para fosfatização de superfícies metálicas, por 
meio de imersão ou pulverização da superfície do metal com 
solução ácida fosfatizante contendo nióbio

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO CENTRO OESTE -

UNICENTRO
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Family 1/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017022976

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-11-07

Earliest priority date

2017-10-25

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 2/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014364

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-30

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 3/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017010952

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-06

Earliest priority date

2017-05-24

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 4/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017010928

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-06

Earliest priority date

2017-05-24

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 5/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102016024495

BR102016024495

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-01

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-20

Title

(BR102016024495)

Processo de preparação de nanopartículas poliméricas contendo citrato de tamoxifeno e curcumina

Abstract

(BR102016024495)

?processo de preparação de nanopartículas poliméricas contendo citrato de tamoxifeno e curcumina? a presente invenção

descreve o processo de obtenção de nanopartículas poliméricas contendo curcumina e citrato de tamoxifeno, pelo método

de emulsificação evaporação do solvente, método amplamente utilizado na literatura. a formulação desenvolvida possui

aplicação como medicamento, como por exemplo no tratamento do câncer. a curcumina e o citrato de tamoxifeno

possuem uma ampla atividade biológica, sendo que o tamoxifeno já é utilizado para o tratamento e prevenção do câncer

de mama. contudo essas drogas possuem algumas limitações de uso, sendo para o citrato de tamoxifeno sua toxicidade

ao tecido saudável e, para a curcumina, a sua baixa biodisponibilidade. o sistema desenvolvido busca a diminuição

dessas limitações e um possível aumento da atividade desses compostos, tendo como vantagem, em relação ao uso da

curcumina e do citrato de tamoxifeno na forma isolada, o efeito sinérgico obtido na associação das drogas. além disso,

quando encapsulados em nanopartículas ocorre o aprimoramento das propriedades desses compostos, como a ampliação

da solubilidade em soluções aquosas, proteção contra degradação, liberação controlada, aumento da biodisponibilidade e

diminuição da toxicidade sobre as células normais.

Inventors

LORIANGELA MARCELI DALPOSSO

NAJEH MAISSAR KHALIL

RUBIANA MARA MAINARDES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 6/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016024501

BR102016024501

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-01

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-20

Title

(BR102016024501)

Processo de produção de nanopartículas poliméricas contendo o composto disseleneto de difenila pelo método de
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dessolvatação

Abstract

(BR102016024501)

?processo de produção de nanopartículas poliméricas contendo o composto disseleneto de difenila pelo método de

dessolvatação?. a presente invenção compreende o processo de produção de nanopartículas poliméricas contendo

disseleneto de difenila (dpds), revestidas com o polímero natural albumina sérica bovina (asb), pelo método de

dessolvatação como forma alternativa para o carreamento do fármaco. esta invenção proporciona o desenvolvimento de

nanopartículas com tamanho controlado e elevada capacidade de encapsulação do dpds, visando a melhoria das

propriedades físico-químicas do composto no que diz respeito à sua solubilidade, estabilidade em meios fisiológicos e

cinética de liberação sustentada e direcionável aos locais de ação desejados, atuando, desta forma, em uma melhoria da

sua farmacocinética e biodisponibilidade. as nanopartículas poliméricas desenvolvidas nesta invenção mostram-se

promissoras, pois o dpds apresenta uma ampla gama de atividades biológicas e farmacológicas.

Inventors

NAJEH MAISSAR KHALIL

RUBIANA MARA MAINARDES

SORAIA ZAIONCZ

SUELEN DAIANE LADWIG

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 7/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016024243

BR102016024243

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-01

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-18

Title

(BR102016024243)

Processo de produção de biodiesel empregando resíduo de carya illinoensis com efeito antioxidante

Abstract

(BR102016024243)

patente de invenção de ?processo de produção de biodiesel empregando resíduo carya illinoensis com efeito

antioxidante? [001] o biodiesel sofre oxidação, pois em sua composição química há instaurações que facilitam a

degradação, este processo causa prejuízos aos consumidores e ao meio ambiente. para minimizar a oxidação do

biodiesel são adicionadas antioxidantes, estas substâncias na grande maioria são derivados do petróleo. a presente

invenção refere-se ao processo de obtenção de maneira contínua de biodiesel empregando a noz pecã (carya illinoensis)

com efeito antioxidante, a fim de aumentar a estabilidade à oxidação do biodiesel. esse processo apresenta nove etapas

(fig.1), em que a etapa determinante neste processo é a de lavagem do biodiesel, etapa (vii). a adição de extratos de

casca de noz pecã na faixa de concentração de 0,01 gramas a 50000 gramas de casca de noz por litro de solvente,

apresentou resultados de tempo de indução maiores que nove horas, nos esaios de estabilidade à oxidação, resultados

maiores do que o estipulado pela resolução da anp. a invenção tem potencial aplicação na indústria de produção do

biodiesel.

Inventors
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ALEXANDRA APARECIDA DO AMARAL

ANDRÉ LAZARIN GALLINA

CLÁUDIA CRISOSTIMO

DALILA MOTER BENVEGNÚ

GECIELE CAROLINE SCHUSTER

NAYARA LAIS BOSCHEN

PAULO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

UNIVERSITY FEDERAL FRONTEIRA SUL

Family 8/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016023590

BR102016023590

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-18

2017-04-11

Earliest priority date

2016-10-10

Title

(BR102016023590)

Processo para produção e aplicação de extrato de resíduo de cevada macerada como inibidor verde para decapagem

ácida de materiais ferrosos

Abstract

(BR102016023590)

processo de produção e aplicação de extrato de resíduo de cevada macerada como inibidor verde para decapagem ácida

de materiais ferrosos o uso de inibidores em decapagem ácida é um dos procedimentos adotados para a diminuição da

corrosão de materiais ferrosos. entretanto, os inibidores utilizados são de origem petrolífera, sintética, ou então

compreendem compostos inorgânicos com elevada toxicidade. a utilização de produtos naturais em substituição aos

inibidores convencionais está em ascensão (química verde). o processo de produção e aplicação de extrato de resíduo

derivado de cevada macerada compreende quatro etapas: 1a) extração do resíduo em meio ácido, básico ou neutro; 2a)

filtragem do resíduo não dissolvido; 3a) preparação da solução estoque e 4a) decapagem ácida. o uso de extrato de

resíduo de cevada macerada promoveu uma eficiência de inibição de 97% em h2so4.

Inventors

CLÁUDIA CRISOSTIMO

ELIANE D'ELIA

EVERSON DO PRADO BANCZEK

GUILHERME ARIELO RODRIGUES MAIA

LARISSA APARECIDA CORREA MATOS

MAICO TARAS DA CUNHA

MARIANE COUSSIAN TABORDA

NAYARA LAIS BOSCHEN

PAULO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Images

Family 9/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019761

BR102016019761

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-06

2018-03-13

Earliest priority date

2016-08-25

Title

(BR102016019761)

Curativo à base de argilas bentonitas e processo de produção do curativo

Abstract

(BR102016019761)

esta invenção se refere ao campo de curativos aplicados à pele humana e em feridas deste órgão. refere-se, mais

especificamente, a um curativo para feridas utilizando argilas bentonitas como agente absorvedor de fluidos corpóreos e

seu processo de produção. a inovação deste curativo é a potencialização do poder de absorção das argilas bentonitas,

que é capaz de absorver fluidos até 420 % em relação à massa da argila. este novo produto é aproriado para uso em

ambiente médico-hospitalar, mas, também em unidades ambulatoriais e serviços de saúde pública de nível primário. a

facilidade de manejo também propicia o uso domicilar.

Inventors

CARINE TELES SANGALETI MIYAHARA

MARCOS ERENO AULER

MARIA REGIANE TRINCAUS

RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA

TALITA CZEKSTER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 10/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016439

BR102016016439

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-15

Title

(BR102016016439)

Processo simplificado de geração do trióxido de molibdênio na forma de pó

Abstract

(BR102016016439)

processo simplificado de geração do trióxido de molibdênio na forma de pó. a presente invenção descreve um processo de

conversão simplificado do moo3 a partir do mos2 na forma de pó. o processo envolve uma etapa de refluxo usando um

agente oxidante, sem a necessidade de condiçoes especiais como alta temperatura e pressão, uma etapa de lavagem e

uma etapa de secagem do produto. esse processo de baixo custo financeiro garante um produto final de pureza superior a

99% e com tamanho de partícula menor que 3 micrômetros de comprimento.

Inventors

AMANDA GAVANSKI

ANDRESSA ANTUNES BORTOTI

ANDRESSA GALLI

CRISTIANE ANTONIAZZI

ERYZA GUIMARÃES DE CASTRO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 11/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014014924

Publication kind codes

A1

Publication dates

2014-07-01

Earliest priority date

2014-06-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Family 12/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020162

Publication kind codes

A1

Publication dates

2013-08-20

Earliest priority date

2013-08-07
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 13/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1104728

BRPI1104728

Publication kind codes

A2

A1

Publication dates

2012-02-07

2012-08-21

Earliest priority date

2011-08-17

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 14/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014016931

BR102014016931

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-07-22

2016-02-16

Earliest priority date

2014-07-09

Title

(BR102014016931)

processo de produção de fármaco contendo cafeína associada à sulfoniluréia

Abstract

(BR102014016931)

processo de produção de fármaco contendo cafeína associada à sulfoniluréia. a presente patente de invenção é referente

ao processo de apreciação em que a “produção de fármaco associando cafeína e sulfoniluréia amplifica a ação

hipoglicemiante clássica do fármaco” ou seja, utilização de um fármaco clássico (sulfoniluréia) associando sua ação

(hipoglicemia) aos efeitos sinérgicos de uma substância presente em alimentos, a cafeína. a sulfoniluréria é amplamente

utilizada no tratamento de diabetes mellitus, prevenindo situações de risco ao paciente, como quadros de hiperglicemia.

desta forma, o uso concomitante da cafeína com a sulfoniluréia (situação inédita) tem amplificado a produção de hormônio

insulina e consequentemente melhorado o controle glicêmico na condição de diabetes, na atualidade.

Inventors

MALFATTI CARLOS RICARDO MANECK

SILVA LUIZ AUGUSTO DA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Images
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Family 15/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014008646

BR102014008646

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-29

2015-12-15

Earliest priority date

2014-04-10

Title

(BR102014008646)

processo de obtenção de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco resveratrol

Abstract

(BR102014008646)

processo de obtenção de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco resveratrol. o presente pedido de patente

compreende a invenção de uma formulação para o desenvolvimento de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco

resveratrol a partir dos polímeros sintéticos: poli (ácido-lático) com e sem a presença de blendas de polietilenoglicol (peg)

ou revestimento com o tensoativo polissorbato 80 (ps80) como método alternativo para carreamento do fármaco. tal
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desenvolvimento emprega as técnicas da emulsificação-evaporação do solvente e apresenta componentes, tais quais:

polímeros sintéticos, tensoativos e solventes orgânicos. o processo de invenção permite o desenvolvimento de

nanopartículas com rigoroso controle do tamanho da partícula e alta capacidade de encapsulação do fármaco. as

formulações têm como finalidade a melhora das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas do fármaco, com vistas a

melhora da dissolução do fármaco, gerando por fim uma melhora na biodisponibilidade e um aumento na sua eficácia. em

adição, o revestimento contendo peg propicia uma maior estabilidade das nanopartículas no sangue, diminuindo a

opsonização pelo sistema imunofagocitário do organismo e, em adição, o revestimento com ps80 promove um

carreamento direcionado da partícula com o fármaco ao sistema nervoso central.

Inventors

LINDNER GABRIELA DA ROCHA

KHALIL NAJEH MAISSAR

MAINARDES RUBIANA MARA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 16/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014007934

BR102014007934

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-04-15

2016-01-05

Earliest priority date

2014-04-02

Title

(BR102014007934)

compósito, processo de fabricação do compósito e eletrodo

Abstract

(BR102014007934)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em escala a custo competitivo.

Inventors

ANAISSI FAUZE JACÓ

ARAKI KOITI

MODOLO MARCIO LUIZ

DANCZUK MARINS
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FUGIWARA SÉRGIO TOSHIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Images

Family 17/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012026432

BR102012026432

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2015-10-27

Earliest priority date

2012-10-16

Title

(BR102012026432)

processo para produção de cápsulas nutracêuticas, comprimidos e farinha miceliada de micélios de fungos comestíveis e
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medicinais a partir de substratos com plantas medicinais

Abstract

(BR102012026432)

processo para obtenção de cápsulas nutracêuticas, comprimidos e farinha miceliada de micélios de fungos comestíveis e

medicinais a partir de substratos com plantas medicinais. a presente invenção trata-se de um processo para a produção

de cápsulas nutracêuticas e/ou comprimidos e/ou farinha miceliada, e os produtos e princípios ativos obtidos a partir desta

produção, cujos substratos são diferentes plantas medicinais miceliados com diferentes fungos, preferencialmente

basidiomicetos e ascomicetos. tal processo mantém as qualidades nutracêuticas da planta medicimnal e as complementa

com as qualidades nutracêuticas do fungo ao qual foi inoculado, sendo possível ainda um aumento potencial destas

características através de processo de sinergia. o referido processo também pode ser utilizado para a obtenção de

princípios ativos (ergosterol, beta glucana, ácido linoléico e oléico, lectinas, dentre outros), enzimas, proteínas,

aminoácidos, vitaminas, antioxidantes, sais minerais e outros, para serem empregados na indústria química, alimentícia,

cosmético, fitoterápicos, fármacos, têxtil.

Inventors

ALMEIDA ANA PAULA DE JESUS

ALMEIDA BRUNO VIANTE

ALVAREZ DAVID CHACÓN

ALMEIDA DURINÉZIO JOSÉ DE

FREITAS GUILHERME BARROSO LANGONI DE

SANTA HERTA STUTZ DALLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 18/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030247

BR102013030247

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-12-10

2015-09-15

Earliest priority date

2013-11-25

Title

(BR102013030247)

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

Abstract

(BR102013030247)

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

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

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

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

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

de controle manual das variáveis e a possibilidade de geração de um filme em forma de monocamada ou multicamadas.

Inventors

GALLINA ANDRÉ LAZARIN

ANTUNES AUGUSTO CELSO
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SOUZA EDER CARLOS FERREIRA DE

MAIA GUILHERME ARIELO RODRIGUES

PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES

CUNHA MAICO TARAS DA

CUNHA MARCOS TARAS DA

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

ANTUNES SANDRA REGINA MASETTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSITY ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

UNIVERSITY FEDERAL FRONTEIRA SUL UFFS

Images

Family 19/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013026196

BR102013026196

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates
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2013-10-22

2015-09-08

Earliest priority date

2013-10-10

Title

(BR102013026196)

processo de desenvolvimento de um reator contendo catalisador a base de nióbio e empregado para craqueamento

termocatalítico de óleo vegetal

Abstract

(BR102013026196)

processo de desenvolvimento de um reator contendo catalisador a base de nióbio e empregado para craqueamento

termocatalítico de óleo vegetal. a presente invenção refere-se a um reator utilizado em processo de craqueamento

termocatalítico de óleo vegetal visando à obtenção de combustíveis alternativos aos fósseis. este reator é confeccionado

em aço inoxidável austenítico com camisa metálica interna em alumínio a qual pode ou não estar revestida por uma

camada de catalisadores sólidos (myox), tal como o pentóxido de nióbio. o emprego do reator diminui a temperatura de

ensaio e, consequentemente, minimiza o gasto energético do processo.

Inventors

VIOMAR ALINE

GALLINA ANDRÉ LAZARIN

FURSTENBERGER CYNTHIA BEATRIZ

BANCZEK EVERSON DO PRADO

MAIA GUILHERME ARIELO RODRIGUES

PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES

CUNHA MAICO TARAS DA

OLIVEIRA MARILEI DE FÁTIMA

ANTUNES OSMAR DOS REIS JUNIOR

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

SOCHODOLAK PAULO VITOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Family 20/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013026197

BR102013026197

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-10-22

2015-09-08

Earliest priority date

2013-10-10

Title

(BR102013026197)
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processo para produção de biocombustíveis por craqueamento termocatalítico em reator fechado de aço inoxidável

Abstract

(BR102013026197)

processo para produção de biocombustíveis por craqueamento termocatalítico em reator fechado de aço inoxidável. a

presente invenção refere-se a um processo de craqueamento termocatalítico de óleos visando à obtenção de

combustíveis alternativos. mais especificamente, a patente requer um processo utilizando um reator em aço inoxidável

austenítico com camisa interna de alumínio revestida por catalisadores sólidos do tipo mxoy, tal como o pentóxido de

nióbio, exposto a temperaturas de no máximo 150 oc para craqueamento térmico.

Inventors

VIOMAR ALINE

GALLINA ANDRÉ LAZARIN

FURSTENBERGER CYNTHIA BEATRIZ

BANCZEK EVERSON DO PRADO

MAIA GUILHERME ARIELO RODRIGUES

PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES

CUNHA MAICO TARAS DA

OLIVEIRA MARILEI DE FÁTIMA

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

SOCHODOLAK PAULO VITOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 21/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020126

BR102013020126

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-08-20

2015-08-11

Earliest priority date

2013-08-07

Title

(BR102013020126)

Processo de determinação da corrosão de metais por combustíveis e/ou biocombustíveis

Abstract

(BR102013020126)

Processo de determinação da corrosão de metais por combustíveis e/ou biocombustíveis.O processo para a determinação

da corrosão de metais por combustíveis e/ou biocombustíveis, de maneira indireta utilizando-se técnicas eletroquímicas,

como polarização potenciodinâmia anódica, espectroscopia de impedância eletroquímica e potencial de circuito aberto.O

processo consiste na imersão do metal no combustível e/ou biocombustível e posterior imersão do metal em um eletrólito

forte, nacl 0,00002 a 20 mol/l em solução aquosa, para a determinação eletroquímica de parâmetros corrosivos, tais como

a taxa de corrosão, potencial de corrosão e resistência de polarização.

Inventors

BANCZEK EVERSON DO PRADO

MATOS LARISSA APARECIDA CORREA

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO
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GALLINA ANDRÉ LAZARIN

PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES

MAIA GUILHERME ARIELO RODRIGUES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Family 22/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020075

BR102013020075

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-08-20

2015-08-11

Earliest priority date

2013-08-07

Title

(BR102013020075)

Processo de determinação eletroquímica do pesticida tiofanato metílico empregando eletrodo de aço inoxidável tipo abnt

304 com a superfície modificada com nanopartículas de ouro

Abstract

(BR102013020075)
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Processo de determinação eletroquímica do pesticida tiofanato metílico empregando eletrodo de aço inoxidável tipo abnt

304 com a superfície modificada com nanopartículas de ouro.O processo de determinação eletroquímica do pesticida

tiofanato metílico (tm) utilizando eletrodo de aço inoxidável tipo abnt 304 modificado com nanopartículas de ouro, este

processo é realizado em soluções de tampão britton-robinson 0,1 mol l-1, contendo alíquotas do pesticida tiofanato

metílico (tm) em uma faixa de 5 a 50x10-6 mol l-1.O referente processo leva a maior eficiência na quantificação de

resíduos de pesticidas para aplicação em diversas matrizes complexas.O uso de uma técnica ultra rápida de organização

de moléculas de ouro sobre a superfície metálica, associada ao baixo custo dos eletrodos utilizados, permite a utilização

deste elet rodo modificado para determinação de pesticidas, de maneira eficiente e rápida.

Inventors

GALLI ANDRESSA

CASTRO ERYZA GUIMARÃES DE

BOSCHEN NAYARA LAIS

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

MAIA GUILHERME ARIELO RODRIGUES

GALLINA ANDRÉ LAZARIN

PEREIRA JAQUELINE APARECIDA ALVES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Family 23/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013020160

BR102013020160

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-08-20

2015-08-11

Earliest priority date

2013-08-07

Title

(BR102013020160)

Processo de cultivo sólido de fungos comestíveis e/ou medicinais em substratos vegetais para a obtenção de preparo

vegetal miceliado

Abstract

(BR102013020160)

Processo de cultivo sólido de fungos comestíveis e/ou medicinais em substratos vegetais para a obtenção de preparado

vegetal miceliado.A presente invenção refere-se ao uso de resíduos vegetais processados como bagaços, sementes,

cascas para o desenvolvimento micelial ou produção de diversos preparados vegetais a partir de frações ou partes inteiras

de resíduos vegetais miceliados por cultivo sólido com diferentes tipos de fungos basidiomicetos e ascomicetos com

propriedades nutritivas e medicinais conhecidas, misturados ou não, de forma a resultar em um produto de alto valor

nutricional e com presença de várias moléculas bioativas.Uma concretização é o processo de uso de resíduos vegetais

processados e produção de preparado vegetal miceliado por cultivo sólido, com início no preparo dos fungos e dos

resíduos de vegetais processados como bagaços, sementes, cascas até a obtenção do preparado vegetal indo até a

secagem e granulação destes últimos.Uma segunda concretização refere-se ao próprio preparado vegetal miceliado, que

pode ser obtido a partir de diferentes vegetais, sendo preferencialmente utilizados os substratos vegetais como bagaços

ou cascas ou sementes selecionados do grupo das frutas, frutos, hortaliças, legumes, verduras, misturados ou não,

miceliados por diferentes espécies de cogumelos comestíveis e/ou medicinais, ou ainda por diferentes espécies de fungos

comestíveis e/ou medicinais, com exceção do gênero pleurotus para os substratos bagaço de maçã e uva, da espécie

lentinus edodes para os substratos bagaço de maçã, casca e bagaço de abacaxi, e da espécie agaricus brasiliensis para o

substrato bagaço de maçã.

Inventors

SANTA OSMAR ROBERTO DALLA

SANTA HERTA STUTZ DALLA

RAYMUNDO MELISSA DOS SANTOS

ALVAREZ DAVID CHACÓN

REBECA ROSILENE

SANCHEZ EMMANUEL

ALMEIDA DURINEZIO JOSE DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013022817

BR102013022817
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-09-17

2015-02-10

Earliest priority date

2013-09-06

Title

(BR102013022817)

Processo de reciclagem de resíduos das máquinas hidrapulper provenientes da icp na geração de materiais alternativos a

derivados da madeira

Abstract

(BR102013022817)

RESUMO PROCESSO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DAS MÁQUINAS HIDRAPULPER PROVENIENTES DA ICP

NA GERAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS A DERIVADOS DA MADEIRA .O processo propõe um beneficiamento

de resíduos plásticos gerados pelo 5 equipamento hidrapulper nas indústrias papeleiras, com um reaproveitamento total,

gerando um material compósito.A produção desse material ecologicamente correto a base de resíduos agrícolas e

industriais como alternativo ou substituto a madeira e seus derivados, resulta na redução do desmatamento, da poluição e

na contribuição da reciclagem.Esta reutilização segue uma sequência de oito etapas que possibilita a 10 fabricação do

compósito com menor gasto energético e de implementação industrial, suprindo as necessidades dos mercados da

construção civil e indústria moveleira, com a fabricação de materiais com preços competitivos.

Inventors

LIGOWSKI EZEQUIEL

CESLAK JOSE GUSTAVO

SILVA CELIA REGINA LANG

SILVA VANDELEI

FUGIWARA SERGIO TOSHIO

ANTUNES OSMAR DOS REIS JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

PLASTIKANE ECOLOGIA INDUSTRY E COM
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Family 25/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012020540

BR102012020540

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-29

2014-12-23

Earliest priority date

2012-08-16

Title
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(BR102012020540)

Processo de extração e uso de baccharis dracunculifolia para amplificar a secreção de insulina in vivo

Abstract

(BR102012020540)

PROCESSO DE EXTRAÇÃO E USO DE BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA PARA AMPLIFICAR A SECREÇÃO DE

INSULINA IN VIVO.O objtetivo da presente patente de invenção é apresentar uma nova possibilidade no auxilio do

controle de glicemia do paciente com Diabetes mellitus, demonstrando que o extrato de uma planta Baccharis

dracunculifolia, nas doses utilizadas (200mg/kg a 800 mg/kg), é capaz de amplificar a sinalizaão da secreção de insulina

em ratos obesos e com resistência a insulina.O mecanismo de produção de insulina pode ser falho ou com sinal

subsensibilizado em pacientes com diabetes mellitus, sendo este amplificado pelo extrato supracitado.

Inventors

MALFATTI CARLOS RICARDO MANECK

PEREIRA RICARDO APARECIDO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012021965

BR102012021965

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-13

2014-10-07

Earliest priority date

2012-08-31

Title

(BR102012021965)

Processo de síntese de óxidos mistos de ti/fe com diferentes proporções dos metais e através de diferentes precursores

com aplicação em fotocatálise

Abstract

(BR102012021965)

PROCESSO DE SÍNTASE DE OXIDOS MISTOS DE TI/FE COM DIFERENTES PROPORÇÕES DOS METAIS E

ATRAVÉS DE DIFERENTES PRECURSORES COM APLICAÇÃO EM FOTOCATÁLISE.A presente invenção trata-se de

um processo de síntese de partículas de óxido misto de titânio e ferro (Ti/Fe) através do método sol-gel de preparo.O

processo compreende a solubilização de um sal de ferro em álcool com posterior adição de um alcóoxido de titânio,

seguido de tratamento térmico.Duas rotas sintéticas foram utilizadas, em uma delas foram utilizados como precursores o

isopropóxido de titânio, o propanol e o cloreto férrico, e em outra os percursores foram o butóxido de titânio, o butanol e o

cloreto férrico.Os materiais obtidos foram sistetizados com 0%, 25%, 50% e 75% de ferro.A invenção relata que a

obtenção de óxido misto pode ser obtida por ambas as rotas e uma fase específica do óxido misto, a pseudobroquita, é

obtida pelas duas rotas propostas.Os materiais obtidos apresentam atividade fotocatalítica promissora para aplicação em

degradação de compostos orgânicos.

Inventors

FUJIWARA SERGIO TOSHIO

IGNACHEWSKI FRANCIELY

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012026433

BR102012026433

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2014-09-30

Earliest priority date

2012-10-16

Title

(BR102012026433)

Processo de produção de gás hidrogênio em metais imersos em meio ácido contendo benzotriazol

Abstract

(BR102012026433)

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE GÁS HIDROGÊNIA EM METAIS IMERSOS EM MEIO ÁCIDO CONTENDO

BENZOTRIAZOL.O processo de produção de gás hidrogênio utilizando-se de ténicas eletroquímicas com diferentes

metais, com e sem tratamento das superfícies metálicas como aço inoxidável tipo AISI 304 e 316, liga de titânio, imersas

em soluções de ácido fórmico de 0,1 a 27 mol L-1 contendo: Benzotriazol (BTAH) de 1 a 10-10 mol L-1 ou composto

orgânico contendo o heteroátomo de nitrogênio ou grupo organicos da familia de azois.O referente processo leva a maior

eficiência na geração de hidrogênio para aplicação energética, principalmente para células combustíveis.O uso do BTAH

ou de composto orgânico similar atua na catálise de reação de hidrogênio, via adsorào do composto na superfície metálica

criando áreas ativas e não ativas na superfície metálica, o que ocasiona aceleração na produção de gás hidrogênio e

consequentemente maior geração, permitindo economicidade energética para a geração do gás hidrogênio.

Inventors

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

GALLINA ANDRE LAZARIN

DIAS BIANCA VANJURA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012029528

BR102012029528

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-05

2014-09-23

Earliest priority date

2012-11-21

Title

(BR102012029528)

Processo para a produção de uma formulação de gelado comestível tipo sorvete adicionada de micélio do cogumelo

agaricus brasiliensis produzido por cultivo submerso em bagaço de maça

Abstract

(BR102012029528)

PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UMA FORMULÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL TIPO SORVETE ADICIONADA

DE MICÉLIO DO COGUMELO AGARICUS BRASILIENSIS PRODUZIDO POR CULTIVO SUBMERSO EM BAGAÇO DE

MAÇA.A presente patente refere-se ao desenvolvimento de uma formulação de gelado comestível tipo sorvete

incorporada com micélio do cogumelo Agaricus brasiliensis produzido por cultivo submerso.A formulação foi desenvolvida

com base nos seguintes ingredientes: leite Ultra High Temperature - UHT, creme de leite UHT, acúcar cristal, base neutra

para gelados comestíveis, emulsificante e estabilizante neutro, sabor aritificial de fruta e adição do micélio do cogumelo
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Agaricus brasiliensis cultivado em bagaço de maçã em meio líquido.O composto denominado gelado comestível tipo

sorvete adicionado de micélio do cogumelo Agaricus brasiliensis cultivado em bagaço de maçã em meio líquido poderá ser

comercializado em embalagens específicas, fechadas a vácuo ou não.

Inventors

SANTA HERTA STUTZ DALLA

SANTA OSMAR ROBERTO DALLA

KEIBER MORGANA

SOVRANI VANESSA

ROSA JULIANA DA

ALMEIDA DURINEZIO JOSE DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 29/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016515

BR102012016515

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-15

2014-08-12

Earliest priority date

2012-07-04

Title

(BR102012016515)

Processo para discriminação de solos e origem de sedimentos por fluorescência de raios x e quimiometria

Abstract

(BR102012016515)

PROCESSO PARA DISCRIMINAÇÃO DE SOLOS E ORIGEM DE SEDIMENTOS POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X E

QUIMIOMETRIA.A aplicação das mensurações diretas, para avaliar o comportamento do transporte de sedimento em

bacias rurais, tem crescido nos útimos anos pois ela permite avaliar a proveniência de sedimento distante do local de onde

ele é gerado.Além disso, o processo de amostragem e análise é mais rápido do que o monitoramento convencional.A

presente invenção refere-se a um processo para classificação de solos em função do tipo de uso e um processo para

discriminação da origem de sedimentos em bacias rurais, utilizando uma metodologia direta baseada na fluorescência de

raios X e subsequente tratamento dos dados por análise multivariada, especificamente análise de componentes

principais.A presente invenção pode beneficiar a área agrícola, de meio ambiente e forense, visto que pode identificar a

origem do sedimentoem bacia rural, de forma direta, rápida e sem preparação química da amostra.

Inventors

MELQUIADES FABIO LUIZ

THOMAZ EDIVALDO LOPES

ANDREONI LEONARDO FONSECA DA SILVEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Family 30/39 - FAMPAT - ©Questel

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

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

CORDOVA KATIELLE ROSALVA VONCIK

SANTA HERTA STUTZ DALLA

WASZCZYNSKYJ NINA

ROSSITO PRISCILA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR
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Family 31/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012016936

BR102012016936

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-10-23

2014-05-20

Earliest priority date

2012-07-10

Title

(BR102012016936)

Nanopartículas de alfa hidróxido misto de níquel e de cobalto, nanomateriais e uso

Abstract

(BR102012016936)

NANOPARTÍCULAS DE ALFA HIDRÔXIDO MISTO DE NÍQUEL E DE COBALTO, NANOMATERIAIS E USO A presente

invenção descreve nanopartículas de óxidos mistos de alfa hidróxido de fiquei e de cobalto, que apresentam elevada

estabilidade estrutural, atividade eletrocatalítica, capacidade de carga e reversibilidade eletroquímica.Ainda, a invenção

descreve nanomateriais obtidos a partir das nanoparticulas de óxidos mistos, bem como o uso destes em eletrodos

positivos de baterias recarregáveis, dispositivos eletrocrômicos e sensores químicos.

Inventors

ARAKI KOITI

TOMA HENRIQUE EISI

PARUSSULO ANDRE LUIS ARAUJO

MARTINS PAULO ROBERTO

ROCHA MICHELE APARECIDA

TOMA SERGIO HIROSHI

ANAISSI FAUZE JACO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Publication numbers

BRPI1107205

BRPI1107205

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2012-09-18

2013-11-05

Earliest priority date

2011-12-22

Title

(BR201107205)

Processo de obtenção de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco anfotericina b

Abstract

(BR201107205)

PROCESSO DE OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CONTENDO O FÁRMACO ANFOTERICINA B.A

presente invenção trata-se de um processo de obtenção de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco anfotericina B,

ou seja, processo para desenvolvimento de nanopartículas poliméricas contendo o fármaco antifúngico anfotericina B

(AFB) a partir dos polímeros sintéticos: ácido polilático (PLA) ou ácido polilático-glicólico (PLGA) com e sem a presença de

blendas com polietilenoglicol (PEG).Tal processo emprega as técnicas da emulsificação e apresenta componentes, tais

quais: polímeros sintéticos, tensoativos e solventes orgânicos.O referido processo permite o desenvolvimento de

nanopartículas com rigoroso controle do tamanho da partícula.As formulações t~em como finalidade a ação como produto

farmacêutico frente a infecções fúngicas sistêmicas e leishmaniose, apresentando taxa reduzida de toxicidade e

manutenção ou maximização da eficácia terapêutica da AFB.

Inventors
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MAINARDES MARIA

KAHALIL NAJEH MAISSAR

CASA DIANI MESA

DALMOLIN LUCIANA FACCO

CARRARO TALITA CRISTINA MOREIRA MORAES         -UN

DANZIATO CALORINE ANTUNES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

Family 33/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1107204

WO2013091042

BRPI1107204

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2012-09-18

2013-06-27

2013-10-15

Earliest priority date

2011-12-22

Title

(BR201107204)

Processo de geração de nanocerâmicas para tratamento de superficies metálicas utilizando óxidos metálicos e moléculas

auto organizáveis

Abstract

(BR201107204)

PROCESSO DE GERAÇÃO DE NANOCERÂMICAS PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS UTILIZANDO

ÓXIDOS METÁLICOS E MOLÉCULAS AUTO ORGANIZÁVEIS.O processo de tratamento de superfície consiste na

ancoragem de óxidos de zircônio e de outros metais utilizando-se da pre deposição de moléculas auto organizáveis (SAM)

em diferentes superfícies metálicas, proporcionando assim maior proteção a corrosão do metal base e melhor ancoragem

de tinta sem a presença de íons metálicos tóxicos no processo.O processo é definido em seis etapas: 1ª desengraxe

alcalino; 2ª enxágüe; 3ª banho contendo [SAN] entre 1 e 300 ppm; 4ª banho contendo íons como [Zr^ +4^] entre 0,001 e 1

mol L^ -1^; 5ª enxágüe.A utilização deste processo em substituição aos tradicionais banhos de fosfatização, possui as

mesmas cinco etapas do processo tradicional, além de não necessitar de tratamento especial para a água utilizada no

processo, ou seja água ultra pura ou deionizada, e nem de temperaturas especiais no processo, podendo todo o processo

ser desenvolvido a temperatura ambiente.O uso de moléculas auto organizáveis (SAM) proporciona o depósito de óxidos

na superfície do metal via ancoragem química, minimizando o processo oxidativo do metal base, além de possibilitar a

ancoragem de tintas sobre a superfície metálica.

Inventors

OLIVEIRA MARILEI DE FATIMA

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

BANCZEK EVERSON DO PRADO

DA CUNHA MAICO TARAS

VIOMAR ALINE

GALLINA ANDRE LAZARIN
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DIAS BIANCA VANJURA

GRASSI MARCELO

Latest standardized assignees - inventors removed

TECNOQUISA INDUSTRY & COM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO

DO PRADO BANCZEK EVERSON

CUNHA MAICO TARAS
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Family 34/39 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1000482

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-03-06

Earliest priority date

2010-02-19

Title

(BR201000482)

mÉtodo de preparaÇço e uso de nanopartÍculas de alfa hidràxido de nÍquel na forma de sol e gel

Abstract

(BR201000482)

MÉTODO DE PREPARAÇçO E USO DE NANOPARTÍCULAS DE ALFA HIDRàXIDO DE NÍQUEL NA FORMA DE SOL E

GEL A presente invenção refere-se a nanomateriais a base de nanopartículas de alfa hidróxido de níquel estabilizado que

podem ser facilmente processados na forma de emulsão ou pá, gerando eletrodos que se caracterizam por serem

nanoestruturados e apresentarem elevada estabilidade e reversibilidade eletroquímica, elevada capacidade de

carga/descarga e atividade eletrocatalítica, podendo ser empregados para o desenvolvimento de dispositivos tais como

baterias, sensores, dispositivos eletrocrômicos e supercapacitores eletroquímicos.

Inventors
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ARAKI KOITI

TOMA HENRIQUE EISI

ANAISSI FAUZE JACO

ROCHA MICHELE APARECIDA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO FAPESP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Publication numbers

BRPI0903839

Publication kind codes

A2

Publication dates
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2011-05-17

Earliest priority date

2009-09-14

Title

(BR200903839)

filme de óxido de nióbio inibidor de corrosão de superfìcies metálicas substituto a cromação

Abstract

(BR200903839)

FILME DE õXIDO DE NIõBIO INIBIDOR DE CORROSãO DE SUPERFìCIES METáLICAS SUBSTITUTO A CROMAçãO O

processo para obtenção de um revestimento constituído de óxidos ou compostos de nióbio, por meio de imersão,

pulverização (spray), dip coating, 5pm coating de peças metálicas em um sol-gel contendo um ácido orgânico bifuncional

como o ácido cítrico, um álcool bifuncional como o etilenoglicol, um complexo deniábio especificamente oxalato de nióbio

e amónio, pentóxido de nióbio, cloreto de nióbio NbCl5, alcóxido de nióbio.Antes do processo de pintura de materiais

metálicos, normalmente são aplicados processos de tratamentos de superfície, particularmente conhecidos como

tratamentos de conversão.Estes tratamentos têm a finalidade de retardar a degradação do sistema su bstrato

metálico/revestimento, principalmente em ambientes agressivos.Entre os revestimentos de conversão mais efetivos e

vastamente utilizados encontra-se a cromatização e a fosfatização.Lntretanto, a elevada toxicidade dos descartes destes

processos, que consistem basicamente de compostos de cromo, níquel, ferro, fósforo e manganês, e a necessidade de

tratar estes rejeitos, têm incentivado a indústria a buscar processos alternativos à cromatização e a fosfatização, que

apresentem menor toxicidade e sejam efetivos para a proteção contra a corrosão.

Inventors

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

BANCZEK EVERSON DO PRADO

SAWCZEN TIAGO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
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Publication numbers
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Publication kind codes
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A2

Publication dates

2011-05-17

Earliest priority date

2009-09-14

Title

(BR200903838)

técnica eletrocinética ultra-rápida para aplicação de monocamadas auto-organizáveis (sam) em metais

Abstract

(BR200903838)

TéCNICA ELETROCINéTICA ULTRA-RáPIDA PARA APLICAçãO DE MONOCAMADAS AUTO ORGANIZAVEIS (SAM)

EM METAIS Geralmente as peças metálicas passam por processos de tratamentos de superfície.Estes tratamentos têm

como finalidade retardar a degradação da peça metálica por agentes corrosivos.Entre os revestimentos conhecidos, os

mais efetivos e utilizados envolvem processos de cromatização e fosfatização, entretanto estes processos estão sendo

industrialmente substituidos por motivos de saúde e ambientais.Os processos atuais empregando nanotecnologia ou

moléculas auto-organizáveis necessitam-se de um elevado tempo para a formação, ou nucleação, ou de deposição dos

mesmos no substrato metálico.Devido a esta morosidade se tem buscado revestimentos alternativos que sejam

economicamente viáveis industrialmente.Este novo processo de deposição de moléculas auto-organizáveis (SAM) permite

a nucleação da SAM no substrato metálico em um menor tempo e com eficiência do revestimento comparáveis a dos

métodos tradicionais.Esta invenção utiliza da técnica eletrocinética ultra-rápida para se obter a deposição da SAM em

superfícies metálicas baseada em conhecimentos termodinâmicos, cinéticos, eletroquímicos e de corrosão para sua

aplicação, ou seja, a deposição ou organização da SAM no substrato metálico ocorre rapidamente devido a aplicação de

um potencial externo idêntico ao potencial de corrosão do metal em meio aquoso ou não, na presença de SAM, podendo

ter uma variaça de potencial de ± 300 mV.

Inventors

RODRIGUES PAULO ROGERIO PINTO

GALINA ANDRE LAZARIN

STROPARO ERIVENTON CESAR

VIOMAR ALINE

GOMES EVERTON CARLOS

TUSSOLINI MARTHA

DA CUNHA MAICO TARAS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication dates
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2008-07-18

Title

(BR200805672)

solução passivadora de nióbio para tratamento de superfìcies metálicas

Abstract

(BR200805672)

SOLUçãO PASSIVADORA DE NIõBIO PARA TRATAMENTO DE SUPERFíCIES METáLICAS O processo de passivação

de superfícies metalicas, contendo o elemento nióbio consiste na aplicação de uma solução passivadora sobre uma

superfície metálica com: 0,0001 a 10 g de lons de nióbio 20 a 60 mL de KH2PO4 0,1 mol/L; 20 a 70 mL de NaOH 0,1

mo/L; qsp de água para 100 g de solução; Os processos de passivação são empregados para melhoria da resistência

contra a corrosão de substratos metálicos e para a melhoria da aderência de tintas.A utilização do niábio, em substituição

ao cromo hexavalente, permite a passivação de superficies metálicas, previamente tratadas ou não, com a vantagem de

melhorar as propriedades de corrosão do material em comparação ao passivado em solução de cromo.O cromo

hexavalente, num futuro próximo, deverá ser substituido por um processo alternativo, e ecologicamente correto.O

emprego do nióbio em soluções para tratamento de superfície poderá substituir o cromo, proporcionando melhores

propriedades que as promovidas pelo tratamento convencional à base de cromatos.

Inventors

PINTO RODRIGUES PAULO ROGERIO

DO PRADO BANCZEK EVERSON

COSTA ISOLDA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0602009

BRPI0602009
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Publication kind codes

A1

A
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Publication dates

2006-07-18

2007-10-30

2007-10-30

2013-08-27

2017-10-10

Earliest priority date

2006-02-17

Title

(BR200602009)

processo de obtenção de compostos solúveis de nióbio, para utilização em banhos de fosfatização e em outros processos

de tratamento de superfícies metálicas

Abstract

(BR200602009)

obtenção de compostos solúveis de nióbio para a utilização em processos de tratamento de superfícies metálicas. o

processo de obtenção de composto de nióbio solúveis em banhos de fosfatização ou com banhos ou processos de

tratamento de superfície, utilizando a fusão a 1200<198>c da mistura de uma parte (g, kg ou tn) de óxido de nióbio e 5

partes (g, kg ou tn) de carbonatos ou hidráxidos de metais alcalinos. a adição de composto de nb em formulação e banhos

de tratamento de superfícies metálicas, aumentando a resistência à corrosão.

Inventors

EVERSON DO PRADO BANCZEK

ISOLDA COSTA

PAULO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BRPI0600079

BRPI0600079

BRPI0600079

BRPI0600079

Publication kind codes

A1

A

A2

B1

Publication dates

2006-03-07

2007-10-23

2013-10-01

2014-07-15

Earliest priority date

2006-01-23

Title

(BR200600079)

Processo para fosfatização de superfícies metálicas, por meio de imersão ou pulverização da superfície do metal com

solução ácida fosfatizante contendo nióbio

Abstract

(BR200600079)

APLICAçãO DO NIóBIO EM BANHOS DE FOSFATIZAçãO.O processo de fosfatização da superfície de aço carbono,

contendo o elemento nióbio, consiste na aplicação de uma solução fosfatizante sobre a superfície metálica, com: 30 a 35g

de íons fosfato 0,00001 a 0,01 g de nióbio 10a 20g íons zinco 20 a 25g de íons nitrato 0,1 a 0,5g de íons peróxido qsp de

água em 100 g de solução de fosfato.A utilização do nióbio, em substituição ao níquel, permite obter uma camada de

fosfato de zinco/nióbio com características similares aos revestimentos de fosfato de zinco, obtidos quando se utiliza

níquel na composição, porém empregando-se um metal menos tóxico e abundante no Brasil.Os processos de fosfatização

são empregados para melhoria da resistência contra a corrosão de substratos metálicos e contribua para melhor

aderência de tintas.

Inventors

NEVES PAULO ROGERIO PINTO

BANCZEK EVERSON DO PRADO

COSTA ISOLDA

CUNHA MAICO TARAS DA

OLIVEIRA MARILEI DE FATIMA DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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