
156 Documents

Publication numbers Title Current assignees

BR102018014158 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102017003251 A1 PETROLEO BRASILEIRO

PETROBRAS, ...

BR102018012385 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015018633 A1 Medidor de potência fisiológica para ciclistas UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018009512 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018009044 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018009041 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202018006823 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018006832 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018006371 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018006228 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202018004481 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO OESTE DO PARANA, ...

BR202017015395 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016019029 A2 Método para reinício de escoamento de fluidos gelificados PETROBRAS, ...

BR102018003076 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...
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BR102018002514 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BRMU9003050U U2 sistema eletromecânico de fertilização a taxa variável

georreferenciada para máquinas agrícolas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018000531 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102015031916 A1 Rede de sensores sem fio com codificação de rede UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015031915 A1 Sistema para medição de velocidade instantânea e média de

veículos por reconhecimento de padrões em imagens e

vídeos digitais

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202018000092 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018000058 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102018000035 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017027512 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017025974 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017027504 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017027462 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102017026158 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017026157 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017025937 A1 UNIVERSIDADE
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TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102015031910 A1 Acionamento escalar do motor de indução trifásico com fluxo

otimizado

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017024385 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017024333 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR202017023830 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017023891 A1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017023847 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017020868 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017021826 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017018167 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102016004778 A2 Utilização de bobinas bifilares para a transmissão de energia

sem fio

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017016938 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017016931 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015025403 A1 Estimulador proprioceptivo magnético UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017015495 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR
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BR202017015356 U1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017015559 A1 Processo de obtenção de biomassa de saccharomyces

cerevisiae enriquecida com compostos fenólicos, por

biossorção e modificação de leveduras, e produto obtido

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017015395 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015025199 A2 Equipamento de ensaio de abrasão astm g65 instrumentado UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202017014430 U1 UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102017014573 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017014429 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017013627 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017013462 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015031911 A2 Controle de velocidade do motor de indução trifásico com

fluxo variável

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015018635 A1 Alvo pop-up remotamente acionado para treinamento de

mira à distância

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015014468 A1 Sistema embarcado para controle de treinos de natação UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015023169 A2 Modelo para análise da gestão do desempenho em redes

horizontais em empresas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017010489 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017009898 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL
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DO PARANA - UTFPR

BR102017008477 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102017008452 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016028885 A1 Reciclagem química usando processo de 
despolimerização do politereftalato de etileno (pet)

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016028803 A1 Variador de tensã**o automatizado UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016028853 A1 Sistema de comutação automática estrela- triângulo para 

motores de indução trifásicos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016028107 A1 Determinação de turbidez por análise estatística de 
imagens

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016027033 A1 Dispositivo de controle de luz automotiva baseado na

velocidade

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016027015 A1 Dispositivo de comunicação de dados pela rede

elétrica de sinais de sensores e controle de atuadores para 
supervisão e controle de processos industriais

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016027061 A1 Processo de obtenção de vinagre a partir de farelo de 
arroz desengordurado por fermentação submersa

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015023180 A1 sensor capacitivo para identificação de composição de

combustível para motores automotivos flex à combustão

interna.

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016023730 A1 Sistema de comunicação de dados pela rede elétrica para

supervisão e controle de processos industriais

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016023703 A1 Bancada didática portátil de refrigeração UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016021065 A1 Dispositivo manual para múltiplo enchimento de recipientes

plásticos com substrato

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016021002 A1 Acionamento e proteção de motor de indução trifásico via

processador digital e de dispositivos optoacopladores

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR
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BR102016020962 A1 Composição corante de grau alimentício utilizando um

componente colorífico natural

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016019854 A1 Equipamento para cálculo da variabilidade da frequência

cardíaca utilizando cintas torácicas de

cardiofrequencímetros como fonte de sinal

KAIROS SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA

INFORMAÇÃO, ...

BR102015029809 A1 Equipamento para acionamento mecânico impulsionado por

força de alavanca gerada por fluidos em escoamento

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016016267 A1 Sistema para diagnóstico de falhas em máquinas elétricas

rotativas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016016260 A1 Cordão fértil para plantio UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016016240 A1 Método de modelamento de inovação tecnologica para

planejamento e desenvolvimento regional

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015002062 A1 Método para imageamento térmico do estator de um gerador

empregando sensores distribuídos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102015002061 A1 Método para monitoramento de temperatura com sensores

distribuídos em estatores de geradores

TRACTBEL ENERGIA, ...

BR102015001334 A1 Método de controle da perda espontânea de calor em

cavidade aberta

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015001953 A1 Método para seleção e ordenação de portfólio bibliográfico

methodi ordinatio

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016016163 A1 Método para medição de ângulo de contato de gotas de

líquido em superfícies sólidas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016012703 A1 Dispositivo de análise de óleos vegetais comestíveis para

determinação da qualidade e destinação

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016011144 A1 Processo para tratamento térmico de efluentes industriais e

utilização do efluente tratado como água de reabastecimento

em caldeiras

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016008093 A1 Transdutor a fibra óptica para medição simultânea de

vibração e temperatura em geradores de energia elétrica

TRACTBEL ENERGIA, ...

BR102015002296 A1 Método para avaliação de simbiose industrial UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR
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BR102014010113 A1 Protótipo de fluorímetro de led associado a um software

estatístico embarcado para classificação de amostras e

predição de propriedades químicas e físico - químicas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DA BAHIA - UFBA, ...

BR102014022696 A1 Processo de produção de reator eletroquímico utilizando

eletrodos de aço inoxidável austenítico tipo abnt 254 para

geração de gás hidrogênio utilizando ácido fórmico e

glicerina

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DO OESTE DO PARANA, ...

BR102016007962 A1 Dispositivo de aproveitamento de fluxo de abastecimento de

reservatório hídrico residencial para geração de energia

elétrica

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102016007861 A1 Equipamento automatizado para medidas de permeabilidade

saturada do solo em campo

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014028547 A1 Sistema embarcado de leitura e de estimativa de

temperatura em máquinas elétricas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014028548 A1 Diagnóstico de curto-circuito no enrolamento de estator em

máquinas elétricas utilizando um sensor de corrente

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014004070 A1 Arquitetura de computador orientada e notificações - arqpon UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014028045 A1 Boné com placas fotovoltaicas para geração de energia

elétrica

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014026346 A1 Método de produção de vinagre de acerola em creme UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014011958 A1 Emulador automático de cargas para motores elétricos com

um gerador de corrente contínua

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014012852 A1 Implante orbitário de resina acrílica UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102014003069 A1 Transdutor a fibra ótica baseado em redes de bragg estáveis

em alta temperatura para o monitoramento térmico de

mancais e radiadores em geradores de energia elétrica

TRACTBEL EN, ...

BR102013028058 A1 Variador de tensão automatizado UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015000302 A1 sistema para contenção e treinamento proprioceptivo de

coto de amputação de membro inferior

CENTER HOSPITALAR DE

REABILITAÇÃO DO

PARANÁ, ...
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BR102015000300 A1 Medidor de bem-estar animal INOBRAM AUTOMAÇÕES,

...

BR102014022489 A1 composto natural da família das indolinonas modulador da

expressão de genes relacionados ao processo de

carginogênese

UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102014021996 A1 cantoneira de formato arredondado para forro de pvc UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

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

DE LONDRINA - UEL, ...

BR102015009204 A1 Simulador de chuva, erosão e deslizamento de solos portátil UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102015002989 A1 conversão do pó residual de algodão textil em derivados

carboximetilado, dietilaminoetilado e hidrofobizado para a

remoção de corantes residuais têxteis catiônicos, aniônicos,

hidrocarbonetos e metais pesados em efluentes industriais e

águas contaminadas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013031264 A1 faixa de compressora para exame de urografia excretora ou

intravenosa

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013032580 A1 mesa lúdica para reabilitação de disfunções motoras dos

membros superiores

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

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

seu processo de fabricação e uso

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARANA - UFPR, ...

BR102013019872 A1 método para obtenção de fibras a partir polímeros

termoplásticos recicláveis

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013030147 A1 películas de celulose bacteriana impregnadas com

indicadores de ph para o monitoramento da cicatrização e

infecção de feridas dérmicas e subdérmicas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR112012009391 A1 sistema de processamento digital para determinação de

impedância térmica de materiais empregando identificação

recursiva

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR112012008461 A1 sistema registrador de consumo para avaliação da eficiência

energética composto por redes de sensores cabeados,

integradas por radiofrequência em ambientes com

blindagem eletromagnética

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013017044 A1 Sistema embarcado de estimativa de velocidade em motores

de indução trifásicos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201105786 A1 composições fitopraguicidas sinérgicas a partir da UNIVERSIDADE
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combinação de extratos de annonaceae e piperaceae e

processos de utilização contra aedes aegypti e outras

pragas

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR, ...

BR102013021083 A1 Aparato para auxílio em atividade fisioterapêutica infantil UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008282 A1 Sensor passivo, wireless, ressonante com enrolamento

bifilar em aberto

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008274 A1 Amostrador de banco de sementes florestais UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201100499 A1 Processos baseados em sensores intrínsecos á fibra ótica

para avaliação da qualidade do biodiesel e do óleo diesel

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012026430 A1 Perfil uml para o paradigma orientado a notificações (pon),

perfil uml para o paradigma orientado a regras (por), método

de desenvolvimento orientado a notificações (don) e método

de desenvolvimento orientado a regras (dor)

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR202013008277 U2 Coletor móvel de chuva de sementes UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012022261 A1 Adaptador de cone penetrométrico (cpt) em texturômetro

para medição do perfil de compactação em solos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012031753 A1 Porta ferramenta assistido para usinagens de precisão e

ultraprecisão

UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR102013000485 A1 Objeto de teste para verificação do alinhamento do conjunto

de lasers de equipamentos de tomografia computadorizada

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012027989 A1 Sistema de gerenciamento remoto de energia UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012031696 A1 Reator de inertização por nitrogênio gasoso e vácuo UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013001677 A1 Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua

montagem

UNIVERSIDADE DE SAO

PAULO - USP, ...

BR102012032021 A1 Método para determinação da adulteração de óleo diesel por

óleos vegetais in natura e alternativamente óleos vegetais

residuais

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012024568 A1 Processo de mensuração da eficiência coletiva e do impacto

territorial de um arranjo produtivo local

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL
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DO PARANA - UTFPR

BR102012026429 A1 Paradigma orientado a notificações em hardware digital UTFPR UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA

BR102012016903 A1 Monitoramento da temperatura de junção de dispositivos

semicondutores através de medida direta, empregando rede

bragg em fibra ótica

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008281 A1 Refúgio armado para fauna silvestre. UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008280 A1 poleiro armado para aves e morcegos UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008276 A1 Bandeja para produção de placas de mudas florestais UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008278 A1 módulo de nucleação sistemática intensiva UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008277 A1 coletor màvel de chuva de sementes UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102013008273 A1 Bandeja sementeira móvel UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR102012019946 A1 Sistema doppler contínuo com um transdutor ultrassônico de

elemento único para transmitir/receber os sinais

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201103037 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201101991 A2 UTFPR UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA

BR201005009 A1 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201004385 A2 UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201003669 A2

registrador multi ponto portátil de corrente e tensão

viscâmetro baseado em rede de bragg ou em rede de 
período longo em fibra óptica

equipamento de pedigrafia

comunicação táctil para todo público: sistema braille usando 
verniz relevo acrílico de secagem ultravioleta (uv), impresso 
junto com texto e imagens em tinta; ausência de micro-furos 
denominada: i-br/vza-uvxmf

Dispositivo de carga e recarga para acumuladores de 
energia elétrica

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL
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DO PARANA - UTFPR

BR201003452 A2 sistema biológico automatizado para eliminação do odor das

emissões gasosas de atividades comerciais poluidoras

INSTITUTE DE

TECNOLOGIA DO PARANA,

...

BR201001157 A2 sistema eletromecánico de fertilização a taxa variável

georreferência para máquinas agrìcolas

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201003736 A2 mecanismo de inferência otimizado do paradigma orientado

a notificações (pon) e mecanismos de resolução de conflitos

para ambientes monoprocessados e multiprocessados

aplicados ao pon

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR201000792 A2 biomassa bioestabilizada obtida a partir de resìduos

orgánicos, enriquecida com materiais energéticos

FUNDACAO ARAUCARIA

DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO

CIENTIFICO &

TECNOLOGICO DO

PARANA, ...

BR201000296 A2 mecanismo de resolução de conflito e garantia de

determinismo para o paradigma orientado a notificações

(pon)

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200902746 A2 sistema de controle passivo de vibrações flexionais em

máquinas girantes através de neutralizadores dinámicos

viscoelásticos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200901888 A2 sintonizador de rede de bragg em fibra óptica com mola de

entalhe

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200805518 A2 paradigma orientado a notificaÇÕes (pon) - uma tÉcnica de

composiÇço e execuÇço de software orientada a

notificaÇÕes

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200602015 A sistema informatizado para o armazenamento de dados de

pacientes submetidos a tratamentos ortodÈnticos

UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200600617 A medidor de fase de alta resolução UNIVERSIDADE

TECNOLOGICA FEDERAL

DO PARANA - UTFPR

BR200203712 A Medidor ótico de qualidade de combustível para medição

local e medição remota

CENTER FEDERAL DE

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

DO PARANÁ, ...
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Family 1/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018014158

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2018-07-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

FUNDAÃ**Ã**O PARQUE TECNOLÃ**GICO ITAIPU

FUNDAÃ**Ã**O ARAUCÃ**RIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÃ**FICO E TECNOLÃ**GICO DO PARANÃ**

Family 2/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017003251

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2017-02-17

Latest standardized assignees - inventors removed

PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 3/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018012385

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2018-06-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 4/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018633

BR102015018633

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-06-12

2018-07-17

Earliest priority date
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2015-08-04

Title

(BR102015018633)

Medidor de potã**ncia fisiolã**gica para ciclistas

Inventors

GONÃ**ALVES SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR MÃ**RIO ELIAS MARINHO VIEIRA VICTOR CAMARGO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 5/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009512

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2018-05-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 6/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009044

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2018-05-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 7/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009041

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2018-05-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 8/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202018006823

Publication kind codes

U1
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Publication dates

2018-04-10

Earliest priority date

2018-04-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 9/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018006832

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-10

Earliest priority date

2018-04-04

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 10/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018006371

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-03

Earliest priority date

2018-03-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 11/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018006228

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-04-03

Earliest priority date

2018-03-27

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 12/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202018004481

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-03-13
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Earliest priority date

2018-03-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 13/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017015395

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-03-06

Earliest priority date

2017-07-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 14/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019029

Publication kind codes

A2

Publication dates

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-17

Title

(BR102016019029)

Método para reinício de escoamento de fluidos gelificados

Abstract

(BR102016019029)

método para reinicio de escoamento de fluidos gelificados. a presente invenção está relacionada a um sistema auxiliar de

início ou reinício de escoamento de fluido gelificado compreendendo um duto (12) em que o sistema compreende: pelo

menos um reservatório de alívio (13) fluidicamente conectado (11) ao duto (12), em que pelo menos um reservatório de

alívio (13) é adaptado para receber fluido a partir do duto (12); e pelo menos um elemento pressurizador à montante de

pelo menos um reservatório, adaptado para pressurizar o fluido no duto (12). em adição, é provido um método auxiliar de

início ou reinício de escoamento de fluido gelificado em um duto (12) compreendendo pelo menos um reservatório

fluidicamente conectado (11) ao duto (12) e pelo menos um elemento pressurizador à montante de pelo menos um

reservatório, em que o método compreende a etapa de, no início do procedimento, o elemento pressurizador elevar a

pressão no duto (12) e preencher pelo menos um reservatório pelo menos parcialmente com fluido proveniente do duto

(12).

Inventors

CEZAR OTAVIANO RIBEIRO NEGRÃO

EDUARDO MARTINEZ BARREIRA

FERNANDO MACHADO KROETZ

GUILHERME DOS SANTOS VIEIRA LIMA

NEZIA DE ROSSO

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
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Latest standardized assignees - inventors removed

PETROBRAS

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 15/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018003076

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2018-02-16

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 16/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018002514

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-02-27

Earliest priority date

2018-02-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 17/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRMU9003050

BRMU9003050

BRMU9003050

Publication kind codes

Y1

U2

Y1

Publication dates

2012-05-22

2018-02-20

2018-03-06

Earliest priority date

2010-04-16

Title

(BR9003050U)

sistema eletromecânico de fertilização a taxa variável georreferenciada para máquinas agrícolas

Abstract

(BR9003050U)

sistema eletromecânico de fertilização a taxa variável georreferênciada para máquinas agrícolas. a presente invenção se

©Questel - FAMPAT Page 16 2018/07/30



refere a um equipamento que será utilizado em máquinas agrícolas para formulação, dosagem e aplicação dos macros

elementos químicos (nitrogênio, fósforo e potássio) a taxa variável de maneira localizada e independente doelemento

numa mesma operação, baseando-se em dados de um mapa de aplicação de fertilizante e com o auxílio do sistema de

informação geográfica (sig), diferentemente das máquinas atuais que o fazem com fertilizantes pré- formulados, ou seja,

com as proporções já definidas e misturadas dos elementos (n, p e k), variando somente a quantidade do formulado no

momento da aplicação. o equipamento é constituído de moegas(1) para o armazenamento dosfertilizantes, de dosadores

helicoidais(2) acionados por motores elétricos de 12 vdc(3), que com a variação da rotação aumentam ou diminuem a

quantidade de fertilizantes seguindo recomendação do mapa de aplicação da cultura em questão, as mangueiras flexíveis

de borracha(4) direcionam o fertilizante do dosador para o coletor sendo o transporte feito por gravidade, o coletor(5)

recebe os elementos químicos já formulados e dosados e também por gravidade os envia para o solo, conta ainda com

alguns componentes complementares, tais como: microcomputador, placa de aquisição e controle, componentes

eletrônicos necessários para variação da rotação dos motores e um software de instrumentação virtual.

Inventors

CONRADO DI RAIMO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 18/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018000531

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-16

Earliest priority date

2018-01-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Family 19/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031916

BR102015031916

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-16

2018-04-03

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031916)

Rede de sensores sem fio com codificação de rede

Abstract

(BR102015031916)

rede de sensores sem fio com codificação de rede. o presente pedido de patente refere-se a um método de transmissão

em redes de sensores sem fio que explora a característica de radiodifusão do meio sem fio para aumento de
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confiabilidade de transmissão. neste invento, um número arbitrário de m nós sensores são instalados no local de interesse

com o objetivo de transmitir dados de sensoriamento para um destino comum. para realização do objetivo, os m nós

podem decodificar mensagens endereçadas a outro destino com o objetivo de fazer com que uma mesma informação

possa se propagar para o destino comum por diferentes sensores/caminhos. na invenção proposta, os m nós sensores

são equipados com uma única antena e cooperam de maneira que cada transmissão se divida entre os m nós

geograficamente espaçados. esta divisão faz com que uma mesma informação seja transmitida de vários nós sensores

instalados em posições diferentes, o que gera um aumento de desempenho/confiabilidade semelhante ao que é obtido em

um transmissor com múltiplas antenas.

Inventors

GLAUBER GOMES DE OLIVEIRA BRANTE

GUILHERME LUIZ MORITZ

JOÃO LUIZ REBELATTO

OHARA KERUSAUSKAS

RICHARD DEMO SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 20/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031915

BR102015031915

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-16

2018-03-13

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031915)

Sistema para medição de velocidade instantânea e média de veículos por reconhecimento de padrões em imagens e

vídeos digitais

Abstract

(BR102015031915)

sistema para medição de velocidade instantânea e média de veículos por reconhecimento de padrões em imagens e

vídeos digitais, descreve-se a presente invenção como um sistema distribuído (sd) para medição da velocidade

instantânea e média de veículos por reconhecimento de padrões em imagens e vídeos digitais. o invento pode ser

aplicado na área de controle de tráfego de veículos, mais especificamente para a medição de velocidade média e

instantânea de veículos de forma não intrusiva. o sistema distribuído (sd) é composto por um computador central (5) e por

um ou mais equipamentos de monitoramento periférico (emp). cada equipamento de monitoramento periférico (emp) é

composto por um módulo de aquisição de imagens (1), um módulo de processamento (3) e um módulo de comunicação

(4). o sistema é capaz de determinar a velocidade instantânea e média dos veículos com base em imagens capturadas

por uma câmera (ia) instalada na via (2), posicionada acima do nível em que passam os veículos (2a). a câmera pode

estar acompanhada de um sistema de iluminação auxiliar (1b). as imagens capturadas pela câmera são transferidas para

um módulo de processamento (3), onde são armazenadas temporariamente (3a) para em seguida serem processadas

pelo método de análise de imagens desenvolvido. após o processamento, os padrões reconhecidos e a velocidade

instantânea de cada veículo são transmitidos para o computador central, para que este realize o cálculo da velocidade

média, caso existam mais de um equipamento de monitoramento periférico instalado na via.
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Inventors

BOGDAN TOMOYUKI NASSU

DIOGO CARBONERA LUVIZON

RODRIGO MINETTO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 21/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202018000092

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-01-09

Earliest priority date

2018-01-03

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 22/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018000058

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-09

Earliest priority date

2018-01-02

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 23/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018000035

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-09

Earliest priority date

2018-01-02

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 24/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017027512

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-01-02
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Earliest priority date

2017-12-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 25/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017025974

Publication kind codes

U1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-01

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 26/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017027504

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 27/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017027462

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

MARIANA DOS SANTOS MEI

Family 28/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017026158

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date
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2017-12-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 29/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017026157

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 30/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017025937

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-01-02

Earliest priority date

2017-12-01

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

UNIVERSIDADE DO MINHO UMINHO

Family 31/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031910

BR102015031910

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2018-01-02

2018-05-02

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031910)

Acionamento escalar do motor de indução trifásico com fluxo otimizado

Abstract

(BR102015031910)

acionamento escalar do motor de indução t rifásico com fluxo otimizado, descreve-se a presente patente de invenção

como um equipamento utilizado para o acionamento escalar de um motor de indução trifásico com o objetivo de aumentar

a eficiência energética dessas máquinas. o equipamento consiste basicamente de um sistema de acionamento, aquisição

de sinais de tensão e corrente, um sistema de processamento digital e uma interface para usuário. o sistema pode ser
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aplicado através de inversores utilizados para acionamento de motores de indução trifásicos, reduzindo a potência de

entrada consumida em casos em que esses motores estão trabalhando com carga mecânica abaixo da carga nominal do

motor.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

CLAYTON LUIZ GRACIOLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 32/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017024385

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-11-28

Earliest priority date

2017-11-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 33/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017024333

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-28

Earliest priority date

2017-11-13

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

WOLLEN INOVAÇÕES SAYNNE SCHWAB BIEDERMANN

Family 34/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017023830

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 35/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023891

Publication kind codes
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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 36/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023847

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-06

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 37/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017020868

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-28

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 38/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017021826

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-10-10

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 39/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017018167

Publication kind codes
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U1

Publication dates

2017-09-05

Earliest priority date

2017-08-24

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Family 40/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016004778

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-09-05

Earliest priority date

2016-03-03

Title

(BR102016004778)

Utilização de bobinas bifilares para a transmissão de energia sem fio

Inventors

PICHORIM SERGIO FRANCISCO

MIRANDA CAIO MARCELO DE

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 41/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017016938

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-08-22

Earliest priority date

2017-08-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 42/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017016931

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-22

Earliest priority date

2017-08-07

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Family 43/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015025403

BR102015025403

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-08-08

2017-12-05

Earliest priority date

2015-10-05

Title

(BR102015025403)

Estimulador proprioceptivo magnético

Abstract

(BR102015025403)

estimulador proprioceptivo magnético o estimulador proprioceptivo magnético é um equipamento que utiliza as

propriedades físicas dos ímãs permanentes para gerar forças magnéticas e mecânicas de repulsão que serão utilizadas

para gerar instabilidade posicional de articulações e complexos articulares, e desta forma, estimular um indivíduo com

limitações de movimento a ativar a musculatura e os complexos articulares envolvidos no processo.

Inventors

BERTOLDO SCHNEIDER JR

CARLOS AUGUSTO DUARTE

JULIO CESAR BASSAN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images
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Family 44/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017015495

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-08-01

Earliest priority date

2017-07-19

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 45/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017015356

Publication kind codes

U1
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Publication dates

2017-08-01

Earliest priority date

2017-07-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 46/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017015559

BR102017015559

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-08-01

2018-05-22

Earliest priority date

2017-07-20

Title

(BR102017015559)

Processo de obtenção de biomassa de saccharomyces cerevisiae enriquecida com compostos fenólicos, por biossorção e

modificação de leveduras, e produto obtido

Abstract

(BR102017015559)

refere-se a um processo de obtenção de biomassa de saccharomyces cerevisiae (b) modificada com hidróxido de sódio

(10) e enriquecida com compostos fenólicos, cujo resultado é uma biomassa com capacidade antioxidante incorporada e

grande potencial como sistema de liberação de compostos no organismo; compreendido basicamente por quatro etapas:

preparo (i) do material biossorvente (4) preparo (ii) dos extratos ricos em compostos fenólicos (9); modificação básica (iii)

do material biológico (4) através do emprego de hidróxido de sódio (10); e processo de biossorção (iv) de compostos

fenólicos pelo material biossorvente (14).

Inventors

CHARLES WINDSON ISIDORO HAMINIUK

FERNANDA THAÍS VIEIRA RUBIO

GISELLE MARIA MACIEL

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 47/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017015395

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-01

Earliest priority date

2017-07-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Family 48/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015025199

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-07-25

Earliest priority date

2015-10-01

Title

(BR102015025199)

Equipamento de ensaio de abrasão astm g65 instrumentado

Abstract

(BR102015025199)

equipamento de ensaio de abrasão astm g65 instrumentado o equipamento de ensaio abrasão astm g65 instrumentado

para realização de ensaio de abrasão astm g65-00 possui capacidade de controle de carga através do uso de software e

driver para controle do servo-motor (15), celula de carga (16) por meio de guias lineares (12), roda de borracha (2) e

abrasivo alimentado de forma controlada (6). este equipamento também permite a avaliação da força de atrito ocorrida

pelo corpo de prova durante ensaio de desgaste abrasivo com uma célula de carga (9).

Inventors

ALESSANDRO FERNANDES

ANDERSON GERALDO MARENDA PUKASIEWICZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images
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Family 49/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202017014430

Publication kind codes

U1

Publication dates

2017-07-18

Earliest priority date

2017-07-03

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

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 50/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014573

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-18

Earliest priority date

2017-07-05

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 51/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014429

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-18

Earliest priority date

2017-07-03

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 52/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017013627

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-04

Earliest priority date

2017-06-22

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 53/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017013462

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-04

Earliest priority date

2017-06-21

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

©Questel - FAMPAT Page 30 2018/07/30



Family 54/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015031911

Publication kind codes

A2

Publication dates

2017-06-27

Earliest priority date

2015-12-18

Title

(BR102015031911)

Controle de velocidade do motor de indução trifásico com fluxo variável

Abstract

(BR102015031911)

controle de velocidade do motor de indução trifasico com fluxo variável" é relatada uma técnica utilizada para um sistema

de controle de velocidade do motor de indução trifásico (4) com fluxo variável, com objetivo de aumentar a eficiência

energética. o equipamento consiste basicamente de um sistema de acionamento, aquisição de sinais de tensão e corrente

(3) e velocidade (5), um sistema de processamento digital (8) e uma interface para usuário (9), que buscam o ponto ótimo

de operação para manter a velocidade no valor de referência.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

CLAYTON LUIZ GRACIOLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 55/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018635

BR102015018635

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-11-07

Earliest priority date

2015-08-04

Title

(BR102015018635)

Alvo pop-up remotamente acionado para treinamento de mira à distância

Abstract

(BR102015018635)

"alvo pop-up remotamente acionado para treinamento de mira à distância" a presente invenção descreve um equipamento

que tem como objetivo auxiliar no treinamento de mira à distância. o equipamento possui um braço articulável, que pode

ser ajustado em altura. fixado ao braço está o alvo popup desejado. o conjunto é controlado remotamente por meio de

uma unidade transmissora disponível para o responsável pelo treinamento.

Inventors

FREDERIC CONRAD JANZEN
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LAÉRCIO JAVAREZ JUNIOR

THIAGO CHOCIAI SCREMIN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images

Family 56/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015014468

BR102015014468

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-06-27

2017-09-26

Earliest priority date

2015-06-18

Title

(BR102015014468)

Sistema embarcado para controle de treinos de natação

Abstract

(BR102015014468)

sistema embarcado para controle de treinos de natação. a presente invenção corresponde a um equipamento de auxílio

ao controle de treinos de natação, visando, adicionalmente, desenvolver um produto baseado em circuitos eletrônicos que
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se aplique à melhoria do rendimento dos atletas de natação (treinamentos para competição), atendendo tanto o setor de

engenharia eletrônica (desenvolvimento) quanto de aplicação à educação física (esportes). deste modo, o técnico ou

supervisor do treino terá seu foco direcionado apenas na técnica desenvolvida por seus atletas e estes, por sua vez, ao

seu desempenho temporal. é um aparelho eletrônico embarcado com função de controlar automaticamente as partidas e

fazer medições de tempo dos atletas para treinos de natação. conjuntamente com um aplicativo instalado em um

dispositivo móvel, o técnico informa como o treino deve ser feito informando o número de atletas por raia, número de tiros

e séries assim como o tempo em que devem ser feitos os tiros e o tempo de descanso entre séries. depois de configurado

pelo treinador, o dispositivo inicia a contagem de tempo e controla os disparos de som para saída dos atletas. ao tocar em

um sensor de borda, o tempo de cada atleta é armazenado temporariamente e enviado a um display apropriado à

visualização do nadador.

Inventors

DEBORAH DEAH ASSIS CARNEIRO

SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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BR102015023169

Publication kind codes
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Publication dates
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Earliest priority date

2015-09-14

Title

(BR102015023169)

Modelo para análise da gestão do desempenho em redes horizontais em empresas

Abstract

(BR102015023169)

modelo para análise da gestão do desempenho em redes horizontais de empresas novo modelo para analisar a gestão do

desempenho em redes horizontais de empresas. por meio de uma classificação em níveis de importância de oito

perspectivas de avaliação e um diagnóstico de 25 fatores de desempenho é construído um diagrama "gestão do

desempeno individual x gestão do desempenho na rede", que possibilita analisar a evolução da gestão do desempenho

em nível da rede horizontal e nível individual de cada empresa constituinte dessa rede.

Inventors

FRANCIELE BONATTO

JOSEANE PONTES

LUÍS MAURÍCIO MARTINS DE RESENDE

PEDRO PAULO DE ANDRADE JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 58/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017010489

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-30

Earliest priority date

2017-05-18

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 59/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017009898

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-23

Earliest priority date

2017-05-11

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 60/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008477

Publication kind codes

A1

Publication dates
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2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 61/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008452

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 62/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028885

BR102016028885

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028885)

Reciclagem quimica usando processo de despolimerizaã**ã**o do politereftalato de etileno (pet)

Abstract

(BR102016028885)

a presente invenção refere-se a uma metodologia eficiente na produção de oligômeros precursores de politereftalato de

etileno (pet) utilizando solução alcalina, temperatura e ondas ultrassônicas. a despolimerização do material é realizada

utilizando pet pós-consumo de embalagens de produtos alimentícios e de bebidas carbonatadas, previamente limpo com

água destilada e álcool isopropílico, seco e triturado em moinho de faca, sendo posteriormente adicionado a um meio

reacional alcalino.

Inventors

ALEX SANCHEZ TORQUATO

EDER LISANDRO DE MORAES FLORES

FERNANDO REINOLDO SCREMIN

NAYARA FERNANDES DE MENDONÇA

PAULO RODRIGO STIVAL BITTENCOURT

ROSANA APARECIDA DA SILVA BUZANELLO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Family 63/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028803

BR102016028803

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028803)

Variador de tensã**o automatizado

Inventors

GRACIOLA ALESSANDRO GOEDTEL ANA PAULA RODRIGUES TSUGE CLAYTON LUIZ

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 64/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028853

BR102016028853

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-06-26

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028853)

Sistema de comutaã**ã**o automã**tica estrela- triã**ngulo para motores de induã**ã**o trifã**sicos

Abstract

(BR102016028853)

sistema de comutação automática estrela-triângulo para motores de indução trifásicos o presente pedido de invenção

refere-se a um equipamento utilizado para comutação automática estrela triângulo do motor de indução trifásico. a

eficiência de máquinas de corrente alternada pode ser melhorada significativamente alterando o modo de conexão das

bobinas, observando sempre os valores de correntes nominais suportada pela rede de alimentação e o conjugado de

carga. assim, propõe-se nesta invenção a leitura da corrente de linha de alimentação do motor e sua comparação com um

valor de referência, o qual está associado ao nível de carga para a comutação automática estrela-triângulo em motores de

indução trifásicos, objetivando a maior eficiência energética no processo de conversão eletromecânica de energia.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

TONICLER CONTI KUTZ

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 65/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028107

BR102016028107

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2017-05-30

2018-06-19

Earliest priority date

2016-11-30

Title

(BR102016028107)

Determinaã**ã**o de turbidez por anã**lise estatã**stica de imagens

Abstract

(BR102016028107)

a turbidez é um parâmetro internacionalmente aceito para monitoramento da qualidade da água. empresas e serviços de

saneamento públicos monitoram a turbidez como indicador de potabilidade e/ou parâmetro para controle de processos. o

processo de leitura baseia-se na quantificação da radiação espalhada/transmitida por detectores, que convertem a

intensidade da radiação em sinal elétrico. diferentemente dos equipamentos tradicionais, o presente método utiliza uma

análise estatística de imagens para a determinação da quantidade de partículas presentes no meio. a tecnologia de

detecção do dispositivo aqui proposto é baseada na obtenção de imagens ópticas de um feixe de radiação

eletromagnética, que passa através da amostra, obtidas por uma câmera de imagem simples e sua análise estatística.

Inventors

ALBERTO YOSHIRO NAKANO

DAVID ANDTONIO BRUM SIEPMANN

FELIPE WALTER DAFICO PFRIMER

RICARDO SCHNEIDER

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 66/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016027033

BR102016027033

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-18

Title

(BR102016027033)

Dispositivo de controle de luz automotiva baseado na velocidade
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Abstract

(BR102016027033)

atualmente, nos carros modernos, a velocidade do automóvel está codificada e presente como sinal elétrico na rede

automotiva (can). uma central eletrônica dedicada pode ler, identificar e interpretar diferentes sinais codificados, e em

especial o sinal de velocidade do veículo, e assim tomar decisões baseadas em parâmetros limiares. o sistema de

iluminação veicular (lanternas) pode ser ligado e controlado de forma automática, baseado em valores de velocidade do

automóvel, sem a necessidade de atuação direta do motorista nas alavancas/interruptores de iluminação. desta forma, a

partir de um certo valor limiar de velocidade configurado, as lanternas sempre acender-se-iam, desligando-se somente

com a atuação do motorista nas alavancas ou desligamento do automóvel. este princípio atenderia situações de

segurança que obrigam através da legislação brasileira (lei 13.290/2016) o uso de lanternas ao entrar em rodovias, cuja

velocidade máxima permitida é superior ao perímetro urbano, ligando-as automaticamente ao ultrapassar a velocidade

máxima permitida no perímetro urbano.

Inventors

SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 67/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016027015

BR102016027015

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-18

Title

(BR102016027015)

Dispositivo de comunicaã**ã**o de dados pela rede elã**trica de sinais de sensores e controle de atuadores para

supervisã**o e controle de processos industriais

Abstract

(BR102016027015)

a presente invenção caracteriza-se por um dispositivo eletrônico configurado para coleta de sinais de sensores/atuadores

utilizados para realizar supervisão e/ou controle em um ambiente industrial, transmitindo os dados através da rede elétrica

existente no ambiente industrial para outro dispositivo configurado como concentrador de dados, o qual recebe as

informações dos sensores e transmite via ethernet para um computador local com um sistema de supervisão e/ou controle

de um processo industrial ou de forma serial para um computador ou outro dispositivo eletrônico. estes dispositivos,

quando configurados para coleta de sinais (chamados de dispositivos remotos) são compostos por sistemas inteligentes

de aquisição e condicionamento de sinais dos sensores os quais modulam os dados e os transmitem pela rede elétrica

industrial local; de outra forma, estes dispositivos podem ser configurados como módulo concentrador, com capacidade de

recepção dos dados via rede elétrica, condicionamento de sinais e conversão dos mesmos para o protocolo de

comunicação ethernet ou através de comunicação serial.

Inventors

MURILO OLIVEIRA LEME

SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed
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UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 68/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016027061

BR102016027061

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2018-06-12

Earliest priority date

2016-11-18

Title

(BR102016027061)

Processo de obtenã**ã**o de vinagre a partir de farelo de arroz desengordurado por fermentaã**ã**o submersa

Abstract

(BR102016027061)

a presente invenção refere-se ao processo de obtenção de vinagre de farelo de arroz desengordurado, com aplicação na

indústria vinagreira, que visa a produção de um vinagre, a partir de um resíduo agroindustrial, com propriedades

funcionais. o processo de produção é por fermentação submersa, que é o mais utilizado na indústria vinagreira. além da

fermentação alcoólica e acética, passa pelo processo de hidrólise enzimática, etapa já utilizada para produção de vinagres

a partir de matérias-primas ricas em açúcares não fermentescíveis. a matéria-prima utilizada para o processo, que o

caracteriza como único, foi o farelo de arroz desengordurado, subproduto do processo de beneficiamento do arroz,

produzido em larga escala e com propriedades nutricionais e antioxidante, o qual, no entanto, é subutilizado, uma vez que

grande parte do farelo de arroz produzido é destinado a fabricação de ração animal.

Inventors

CATIUSSA MAIARA PAZUCH

CRISTIANE CANAN

ELIANE COLLA

FRANCIELI BEGNINI SIEPMANN

ÉDER LISANDRO DE MORAES FLORES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 69/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015023180

BR102015023180

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-29

2017-03-21

Earliest priority date

2015-09-14

Title
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(BR102015023180)

sensor capacitivo para identificação de composição de combustível para motores automotivos flex à combustão interna.

Abstract

(BR102015023180)

"sensor capacitivo para identificação de composição de combustível para motores automotivos flex à combustão interna"

sensor capacitivo baseado em cilindros concêntricos, destinado à determinação do tipo de combustível (etanol ou

gasolina) ou da proporção de sua mistura, capaz de identificar o tipo de fluido (combustível) em seu interior, de modo

dinâmico e contínuo. apresenta um elemento separador, responsável pela fixação em rosca e contra-rosca dos elementos

do sensor, e um sensor de temperatura. o combustível flui do interior do cilindro interno por orifícios na parte inicial do

sensor que enchem a cavidade entre ele e o cilindro externo até sair pelo outro lado, em uma cavidade formada a partir do

final do cilindro externo. possui um circuito de condicionamento de sinais para adequar os sinais dos dois sensores e

entregá-lo a um processador que trata o sinal e transmite-o via protocolo de rede de comunicação de dados automotiva

para a central eletrônica de injeção, informando o tipo de combustível ou mistura sendo entregue ao motor.

Inventors

ERICKSON DIOGO PEREIRA PUCHTA

SERGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Publication numbers

BR102016023730

BR102016023730

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2016-10-25

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-11

Title

(BR102016023730)

Sistema de comunicação de dados pela rede elétrica para supervisão e controle de processos industriais

Abstract

(BR102016023730)

sistema de comunicação de dados pela rede elétrica para supervisão e controle de processos industriais a presente

invenção caracteriza-se pela utilização da tecnologia de comunicação de dados através da rede elétrica em ambiente

industrial, para supervisão e controle de processos industriais, por meio de dois módulos de comunicação de dados pela

rede elétrica com sistemas inteligentes de aquisição e condicionamento de sinais, e de conversão de dados, chamados de

módulo remoto, com capacidade de conexão de sensores e atuadores para monitoramento de grandezas físicas em

campo; e de módulo concentrador, com capacidade de recepção dos dados via rede elétrica, condicionamento dos sinais

e conversão dos mesmos para transmitir via ethernet para um computador local com um sistema de supervisão e/ou

controle de um processo industrial.

Inventors

MURILO OLIVEIRA LEME

SÉRGIO LUIZ STEVAN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 71/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016023703

BR102016023703

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-25

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-11

Title

(BR102016023703)

Bancada didática portátil de refrigeração

Abstract

(BR102016023703)

a presente invenção refere-se a um equipamento de refrigeração desenhado para ser portátil e possibilitar ensaios

didáticos ligados ao ensino de calorimetria, termodinâmica, refrigeração comercial e industrial. é composto por um

compressor hermético (01) com proteção (pressostato) (02), tubo capilar (13) dimensionado para o equipamento, um

condensador (19) e um evaporador (20), ambos trocadores de calor aletados, 3 manômetros (06), (07) e (17), 6

termômetros digitais (22 a 27), 2 reservatórios (09) e (11), bulbo de controle (04) e ligação elétrica (03) e (05). a bancada

didática portátil de refrigeração possui duas características próprias: a) portátil, de pequeno porte e leve; b) possuir 2

reservatórios para líquidos que possibilitam a utilização de vários tipos de líquidos em quantidades e temperaturas

diferentes e c) proporcionar o acompanhamento do processo de forma tátil e visual, por permitir o contato com o líquido a
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ser resfriado/aquecido no experimento e pela leitura dos termômetros instalados nos pontos principais do equipamento. foi

projetada para possibilitar a realização de ao menos 10 tipos de experimentos.

Inventors

LUIZ CARLOS MARTINELLI JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 72/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016021065

BR102016021065

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-27

2018-04-03

Earliest priority date

2016-09-13

Title

(BR102016021065)

Dispositivo manual para múltiplo enchimento de recipientes plásticos com substrato

Abstract

(BR102016021065)

dispositivo manual para múltiplo enchimento de recipientes plásticos com substrato. estrutura relacionada ao enchimento

de recipientes com substrato para cultivo de mudas de plantas 1, caracterizado por uma estrutura retangular, dotada de

três compartimentos, sendo o primeiro para disposição dos recipientes e recebimento do substrato 2, o segundo para

acomodação dos recipientes 3, e o terceiro compartimento para recebimento e transporte dos recipientes com o substrato

4.

Inventors

AMERICO WAGNER JUNIOR

FERNANDO CAMPANHÃ BECHARA

MARCOS AURÉLIO MATHIAS DE SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 73/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016021002

BR102016021002

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-20

2018-03-27

Earliest priority date

2016-09-12

Title
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(BR102016021002)

Acionamento e proteção de motor de indução trifásico via processador digital e de dispositivos optoacopladores

Abstract

(BR102016021002)

o presente pedido de invenção refere-se a um equipamento utilizado para o acionamento e proteção de motores de

indução trifásicos com o objetivo de automatizar as comutações direta, estrela-triângulo ou compensada, além de proteger

os motores de distúrbios de tensão e falta de fase. a leitura das tensões de alimentação do motor é feita por meio de

dispositivos optoacopladores e o acionamento e proteção são realizados via processador digital.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

JOEL LEON SLIPACK

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 74/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016020962

BR102016020962

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-09-20

2018-03-27

Earliest priority date

2016-09-12

Title

(BR102016020962)

Composição corante de grau alimentício utilizando um componente colorífico natural

Abstract

(BR102016020962)

a presente invenção refere-se a uma composição alimentícia com capacidade corante compreendendo um composto

contendo um ou mais curcuminóides, um ou mais acidulantes e um polímero hidrofílico. a referida composição alimentícia

possui coloração amarela ou alaranjada, dependendo da proporção dos seus constituintes entre si, podendo ser utilizada

em alimentos líquidos ou sólidos.

Inventors

FERNANDA VITÓRIA LEIMANN

ODINEI HESS GONÇALVES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 75/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019854

BR102016019854

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

©Questel - FAMPAT Page 44 2018/07/30



2016-09-06

2018-03-13

Earliest priority date

2016-08-26

Title

(BR102016019854)

Equipamento para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca utilizando cintas torácicas de cardiofrequencímetros

como fonte de sinal

Abstract

(BR102016019854)

equipamento para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca utilizando cintas torácicas de cardiofrequencímetros

como fonte de sinal. o presente pedido consiste em um dispositivo eletrônico capaz de determinar e armazenar o intervalo

temporal em milissegundos entre as ondas r-r dos batimentos cardíacos de um indivíduo, denominado como variabilidade

da frequência cardíaca (vfc), que apresenta correlação com a intensidade da atividade do sistema nervoso autônomo

(sna). este índice tem aplicação direta no processo de decisão sobre a prescrição de exercícios físicos tanto para atletas

como para frequentadores habituais de academias.

Inventors

BERTOLDO SCHNEIDER JUNIOR

JULIO CESAR BASSAN

LEONARDO FARAH

RODRIGO VILLAVERDE CENDON

Latest standardized assignees - inventors removed

KAIROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 76/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015029809

BR102015029809

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-09

2017-06-06

Earliest priority date

2015-11-27

Title

(BR102015029809)

Equipamento para acionamento mecânico impulsionado por força de alavanca gerada por fluidos em escoamento

Abstract

(BR102015029809)

equipamento para acionamento mecânico impulsionado por força de alavanca gerada por fluidos em escoamento,

descreve-se a presente patente de invenção como um equipamento para acionamento mecânico impulsionado por força

de alavanca gerada por fluidos em escoamento que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um

equipamento acionador mecânico (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica baseada na transferência da

energia gerada pela força de um fluido em escoamento e potencialização desta energia pela força de uma alavanca para

as máquinas e equipamentos mecânicos, com vistas a possibilitar uma otimização nos procedimentos destinados a

geração da força necessária para o acionamento mecânico de máquinas e equipamentos como engrenagens, motores,
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turbinas e bombas entre outros que exigem força mecânica para seu funcionamento, aliado a um apelo ambiental para

sustentabilidade energética e transformação de energia renovável.

Inventors

GABRIEL CASSEMIRO MARIANO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 77/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016267

BR102016016267

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-13

Title

(BR102016016267)

Sistema para diagnóstico de falhas em máquinas elétricas rotativas

Abstract

(BR102016016267)

sistema para diagnóstico de falhas em máquinas elétricas rotativas . este pedido descreve um equipamento utilizado para

a detecção e o diagnóstico de faltas e falhas de curto-circuito em enrolamentos de estator, barras quebradas de rotor e

desgaste excessivo de rolamentos de máquinas elétricas, sendo os sinais de corrente de cada fase sensoriados que

permitem determinar o estado do motor: sem falha, falha de rolamento, falha de estator ou falha de rotor.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

TIAGO DRUMMOND LOPES

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 78/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016260

BR102016016260

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-13

Title

(BR102016016260)

Cordão fértil para plantio
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Abstract

(BR102016016260)

cordão fértil para plantio. descreve-se a presente patente de invenção como um cordão fértil composto por corda de

material apropriado (1a) com semente (2) embutida (2a) em meio às fibras, podendo ter ainda fertilizante embebido (3). o

cordão fértil é utilizado para realização do cultivo preliminar em estufa seguido de plantio das mudas (2b) para facilitar e

garantir a etapa primária de plantio agrícola, e promoção das condições mais adequadas de germinação da semente até a

formação da muda.

Inventors

GABRIEL CASSEMIRO MARIANO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 79/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016240

BR102016016240

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-13

Title

(BR102016016240)

Método de modelamento de inovação tecnologica para planejamento e desenvolvimento regional

Abstract

(BR102016016240)

método de modelamento de inovação tecnologica para planejamento e desenvolvimento regional. novo método de

modelagem de inovação tecnológica que auxilia as empresas inseridas em clusters industriais a planejarem o

desenvolvimento da região e a identificarem seus pontos fracos com relação às atividades de inovação. é baseado em

indicadores de inovação, cooperação, promoção de políticas, geográfico e socioeconômico, nos quais as empresas devem

se apoiar para praticar atividades de inovação tecnológica.

Inventors

ANA CAROLINA BRAGA

JOSEANE PONTES

LUIS MAURÍCIO MARTINS DE RESENDE

PEDRO PAULO DE ANDRADE JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 80/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002062

BR102015002062

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2016-08-02

2017-08-29

Earliest priority date

2015-01-29

Title

(BR102015002062)

Método para imageamento térmico do estator de um gerador empregando sensores distribuídos

Inventors

SILVA JEAN CARLOS CARDOZO DA

MEZZADRI FELIPE

MARTELLI CICERO

BAZZO JOÃO PAULO

SANTOS MARCEU COUTO DOS

FEITOSA PAULO HENRIQUE SANTOS

DILLI PAULO IVÃ GONÇALVES

SILVA ERLON VAGNER DA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

TRACTBEL ENERGIA

Family 81/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002061

BR102015002061

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2017-07-18

Earliest priority date

2015-01-29

Title

(BR102015002061)

Método para monitoramento de temperatura com sensores distribuídos em estatores de geradores

Abstract

(BR102015002061)

método para monitoramento de temperatura com sensores distribuídos em estatores de geradores este pedido descreve o

método de instalação de sensores de temperatura distribuídos que podem monitorar a temperatura de um estator de

gerador hidrelétrico com maior resolução através da incorporação dos sensores à superfície do estator. o método se

baseia em etapas de manuseio, posicionamento, fixação, proteção e ativação dos sensores distribuídos tendo como foco

a melhor forma de monitorar a temperatura do estator e indicar pontos quentes e possíveis falhas.

Inventors

CICERO MARTELLI

ERLON VAGNER DA SILVA

FELIPE MEZZADRI

JEAN CARLOS CARDOZO DA SILVA

JOÃO PAULO BAZZO
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MARCEU COUTO DOS SANTOS

PAULO HENRIQUE SANTOS FEITOSA

PAULO IVÃ GONÇALVES DILLI

Latest standardized assignees - inventors removed

TRACTBEL ENERGIA

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 82/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015001334

BR102015001334

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2017-07-11

Earliest priority date

2015-01-21

Title

(BR102015001334)

Método de controle da perda espontânea de calor em cavidade aberta

Abstract

(BR102015001334)

método de controle da perda espdntânea de calor em cavidade aberta novo método para o controle das perdas térmicas

espontâneas em uma cavidade aberta com parede vertical aquecida é proposto através da inserção de um bloco sólido de

seção transversal quadrada. a variação da dimensão do bloco gera diferentes taxas de transferência de calor, as quais

podem ser estimadas graficamente ou através de uma correlação. resultados são disponibilizados para uma ampla faixa

de número de rayleigh e emissividade superficial.

Inventors

ADMILSON TEIXEIRA FRANCO

ALAN LUGARINI DE SOUZA

SILVIO LUIZ DE MELLO JUNQUEIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images
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Family 83/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015001953
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BR102015001953

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2017-11-07

Earliest priority date

2015-01-28

Title

(BR102015001953)

Método para seleção e ordenação de portfólio bibliográfico methodi ordinatio

Abstract

(BR102015001953)

método para seleção e ordenação de portfólio bibliográfico methodi ordinatio novo método para seleção e ordenação de

portfólio bibliográfico para confecção teórica de artigos, dissertações elou teses, através do estabelecimento da intenção

de pesquisa; das palavras-chave; de um gerenciador de bibliografia; identificação do issn, fator de impacto e número de

citações e por meio do index ordinatio (inordinatio).

Inventors

JOÃO LUIZ KOVALESKI

LUIS MAURICIO RESENDE

REGINA NEGRI PAGANI

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images
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Family 84/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016163

BR102016016163

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates
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2016-07-26

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-12

Title

(BR102016016163)

Método para medição de ângulo de contato de gotas de líquido em superfícies sólidas

Abstract

(BR102016016163)

novo método para determinar o ângulo de contato entre líquido e sólido empregando imagem da vista superior (7 e 9).

esta técnica de medição adota imagens da vista superior da interface líquido-sólido de gotas de líquido, ao invés da vista

lateral (amplamente utilizada), sendo possível realizar o rápido mapeamento da molhabilidade da superfície ou rápidas

medições de ângulos de contato com aplicativos desenvolvidos em dispositivos móveis e/ou autônomos. o impacto desta

invenção se relaciona a amplo espectro de aplicações, incluindo, mas não se limitando, ao mapeamento, em uma ou duas

dimensões, da molhabilidade de superfícies variadas, detecção de superfícies contaminadas, análises forenses, químicas

e biológicas e, caracterização em larga escala das propriedades físicas, químicas e/ou biológicas de superfícies em geral

Inventors

CÍCERO MARTELLI

GUILHERME DUTRA

JONH CANNING

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 85/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016012703

BR102016012703

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-06-14

2017-12-19

Earliest priority date

2016-06-03

Title

(BR102016012703)

Dispositivo de análise de óleos vegetais comestíveis para determinação da qualidade e destinação

Abstract

(BR102016012703)

dispositivo de qualificação de óleos vegetais implementado eletronicamente que controla a temperatura da amostra e

através de um sensor capacitivo e por meio da constante dielétrica de óleos vegetais alimentares, correlaciona as suas

características físico-químicas alteradas (em especial o índice de acidez) em função do seu uso contínuo sob condições

de aquecimento, como frituras. as recomendações da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa) são as bases para

a correlação e indicação da destinação.

Inventors

JOSÉ RICARDO GALVÃO

LEANDRO PAITER

SÉRGIO LUIZ STEVAN JUNIOR
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Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images

Family 86/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016011144
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BR102016011144

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-05-31

2017-12-05

Earliest priority date

2016-05-17

Title

(BR102016011144)

Processo para tratamento térmico de efluentes industriais e utilização do efluente tratado como água de reabastecimento

em caldeiras

Abstract

(BR102016011144)

refere-se a um processo térmico para tratamento de efluentes industriais e o uso do efluente tratado como água de

reabastecimento em caldeiras. o processo desenvolvido possibilita o tratamento de resíduos líquidos sem a utilização de

agentes químicos ou biológicos. o método é cíclico, onde o efluente tratado termicamente em reator do tipo camisa de

vapor é utilizado, ainda aquecido, como água de reabastecimento em caldeiras. a novidade deste processo é o tratamento

térmico de resíduos líquidos e utilização do efluente tratado como água de reabastecimento em caldeiras.

Inventors

GUILHERME ANDREOLI GIL

LUCAS MENDES PEDRO

MURILO PEREIRA MOISÉS

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 87/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016008093

BR102016008093

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-04-26

2017-10-17

Earliest priority date

2016-04-12

Title

(BR102016008093)

Transdutor a fibra óptica para medição simultânea de vibração e temperatura em geradores de energia elétrica

Abstract

(BR102016008093)

transdutor a fibra óptica para medição simultânea de vibração e temperatura em geradores de energia elétrica o presente

pedido refere-se a um transdutor empregado para o monitoramento de temperatura e vibração em geradores elétricos. o

transdutor utiliza um invólucro (3) para proteger fibras ópticas (1) contendo redes de bragg (2) multiplexadas. o invólucro

(3) tem a função de encapsular a fibra óptica (1) e conduzir o calor e as ondas mecânicas de vibração, provenientes do

mensurando, até as redes de bragg (2). para isso, é preenchido com líquido viscoso (4) que aumenta a interação da fibra
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óptica com o meio externo. com isso, pode haver significante acréscimo de informação à análise das medições de

temperatura e vibração e, ainda evitar a presença de ruídos eletromagnéticos aos quais os sensores convencionais estão

sujeitos. pode ser aplicado em uma ampla gama de setores industriais, inclusive na utilização em hidrogeradores de alta

potência.

Inventors

CICERO MARTELLI

ERLON VAGNER DA SILVA

JEAN CARLOS CARDOZO DA SILVA

MARCEU COUTO DOS SANTOS

PAULO HENRIQUE SANTOS FEITOSA

PAULO IVÃ GONÇALVES DILLI

UILIAN JOSÉ DREYER

Latest standardized assignees - inventors removed

TRACTBEL ENERGIA

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images
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Family 88/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015002296

BR102015002296

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-08-09

Earliest priority date

2015-02-02

Title

(BR102015002296)

Método para avaliação de simbiose industrial

Abstract

(BR102015002296)

método para avaliação de simbiose industrial. novo método para avaliação de simbiose industrial que compreende suas

inter-relações e os indicadores de intensidade, consubstanciado pelas variáveis intercâmbio de subprodutos,

compartilhamento de utilitários e/ou serviços e cooperação em gestão, pelos domínios técnico, econômico, político,

informacional e organizacional entre outras, bem como a identificação do peso das inter-relações. em parte de suas

vertentes, o método tem a capacidade de identificar aspectos que necessitam de desenvolvimento para auxiliar as

empresas em adequarem-se à política nacional de resíduos sólidos. em sua totalidade, o método tem a capacidade de

auxiliar no direcionamento do desenvolvimento sustentável da produção industrial em redes de empresas.

Inventors
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Protótipo de fluorímetro de led associado a um software estatístico embarcado para classificação de amostras e predição

de propriedades químicas e físico - químicas

Abstract

(BR102014010113)

protótipo de fluorímetro de led associado a um software estatístico embarcado para classificação de amostras e predição

de propriedades químicas e físico-químicas a presente invenção se refere a um protótipo de fluorímetro de led com um

software estatístico embarcado que permite realizar automaticamente, através da análise espectral de um conjunto de

amostras, a classificação das amostras ou predições de propriedades químicas e físico-químicas das ditas amostras. mais

especificamente o software estatístico embarcado realiza a classificação das amostras através da análise de componentes

principais (pca) dos dados de análise espectrofluorimétrica e a predição de propriedades químicas e físico-químicas de

interesse, tais como, viscosidade cinemática, massa específica, ponto de fulgor e estabilidade oxidativa, entre outros,

através da técnica multivariada dos mínimos quadrados parciais (pls).

Inventors
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Publication numbers

BR102014022696

BR102014022696

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-09-23

2016-05-03

Earliest priority date

2014-09-12

Title

(BR102014022696)

Processo de produção de reator eletroquímico utilizando eletrodos de aço inoxidável austenítico tipo abnt 254 para

geração de gás hidrogênio utilizando ácido fórmico e glicerina

Abstract

(BR102014022696)

processo de produção de reator eletroquímico utilizando eletrodos de aço inoxidável austenítico tipo abnt 254 para

geração de gás hidrogênio utilizando ácido fórmico e glicerina . a presente invenção refere-se ao processo de produção de

um reator eletroquímico para geração de gás hidrogênio a base de nylon 6® e eletrodo de aço inoxidável austenítico tipo

abnt 254. o presente reator conforme figura 1 é composto por: (1) base, (2) tampa, (3) suporte do eletrodo, (4) saída de

gases, (5) barra de aço inox 254, (6) prisioneiro superior, (7) manômetro, (8) engate rápido e (9) prisioneiro do eletrodo. o

processo de geração de hidrogênio via reator é de simples operação, baixo custo e possibilita um menor gasto de energia

na geração do gás hidrogênio devido ao uso do aço 254, associada à elevação da eficiência catalítica da glicerina

presente no ácido fórmico, quando comparado a eletrólise da água pura utilizando eletrodos metálicos mais nobres, como,

por exemplo, a platina.
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2016-04-11

Title

(BR102016007962)

Dispositivo de aproveitamento de fluxo de abastecimento de reservatório hídrico residencial para geração de energia

elétrica

Abstract

(BR102016007962)

dispositivo de aproveitamento do fluxo de abastecimento de reservatório hídrico residencial para geração de energia

elétrica, composto por tubo de admissão de fluxo (1), válvula de admissão de fluxo (2), sensor de nível eletrônico (3), bico

de injeção cônico (4), turbina hidráulica tipo pelton/rotor hidráulico (5), tubo de extravazão de fluxo (6), gerador elétrico (7),

circuito conversor (8), bateria (9), circuito controlador de carga (10) e circuito conversor e integrador na rede elétrica (11).

ao ser disposto na tubulação de entrada de água de um reservatório comum, o dispositivo é capaz de transformar o fluxo

de água em energia elétrica própria para consumo.

Inventors

GUSTAVO HENRIQUE DALKE

JOSMAEL ROBERTO KAMPA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 63 2018/07/30



Family 92/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016007861

BR102016007861

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-04-19

©Questel - FAMPAT Page 64 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102016007962&ekey=1835&xpn=BR102016007962&kind=A1


2017-10-17

Earliest priority date

2016-04-08

Title

(BR102016007861)

Equipamento automatizado para medidas de permeabilidade saturada do solo em campo

Abstract

(BR102016007861)

o modelo proposto se destina a medição da condutividade hidráulica para a investigações aplicada a diversas áreas do

conhecimento, como estudos de avanços de frente de infiltração em taludes, projetos de canais e reservatórios,

modelagem de balanços hidrológicos, entre outros. consiste em um equipamento de carga constante que permite

determinar entre outras propriedades a condutividade hidráulica saturada, levando em consideração o efeito do fluxo não

saturado. o principal diferencial do modelo proposto para os demais modelos disponíveis no mercado é o fato das leituras

do nível de água dentro do reservatório serem realizadas de forma automatizada para um dispositivo móvel resultando em

uma avaliação mais precisa e direta da permeabilidade saturada do solo

Inventors
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Sistema embarcado de leitura e de estimativa de temperatura em máquinas elétricas

Abstract

(BR102014028547)

resumo "sistema embarcado de leitura e de estimati a de temperatura em máquinas elétricas" é relatado um equipamento

que é utilizado para monito amento da temperatura atual e estimativa de temperatura em instant s futuros na carcaça de

máquinas elétricas, agindo no monitor mento de operação, eficiência energética e diagnóstico de falhas pa a máquinas

elétricas. o sistema também pode ser usado para ajuste dos parâmetros de modelos utilizados no controle das máquinas

baseado os modelos cuja dinâmica está associada a alteração de parâmetro elétricos e mecânicos com a temperatura,

para proteção térmica e monitoramento da temperatura através da medida atual estimativa em instantes futuros da

variável em questão na carcaça elétricas com leitura de um sensor apenas. o equipament consiste de um sistema de

aquisição e tratamento de dados de tem sistema de processamento digital e interface visual. o método de funcionamento

de cada parte do sistema é apresentado.

Inventors
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Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-22

2016-05-24

Earliest priority date

2014-11-17

Title

(BR102014028548)

Diagnóstico de curto-circuito no enrolamento de estator em máquinas elétricas utilizando um sensor de corrente

Abstract

(BR102014028548)

resumo "diagnóstico de curto-circuito no enrola ento de estator em máquinas elétricas utilizando um sensor e corrente"

este pedido descreve um equipamento utilizado para

Inventors
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Publication dates

2014-04-15

2016-05-24

Earliest priority date

2014-02-21

Title

(BR102014004070)

Arquitetura de computador orientada e notificações - arqpon

Abstract

(BR102014004070)

arquitetura de computador orientada a notificações - arqpon o modelo apresentado se fundamenta na área de paradigmas

de desenvolvimento-programação de sistemas computacionais e no tema especifico relativo ao paradigma orientado a

notificações (pon). o pon propõe desenvolver sistemas computacionais baseados em regras, que são aprovadas e

posteriormente executadas por intermédio de um mecanismo de avaliaçâo de expressões causais. entretanto, este

mecanismo é impar sendo composto por entidades computacionais que se comunicam por meio de notificações, o que

vem a ser a essência do pon. propõe-se resolver, desta forma, algumas das deficiências de paradigmas imperativos e

declarativos no que diz respeito a desempenho e distribuição. o modelo apresentado neste pedido de patente consiste na

descrição de uma arquitetura de computação cuja estrutura e dinâmica implementam e mapeiam, em abstrações de baixo

nível, a forma de execução caracteristica do meta-modelo de notificações do pon. esta arquitetura de computador

orientada a notificações, denominada arqpon, consiste em um multiprocessador de granularidade fina que executa

instruções de forma hierárquica por meio de conjuntos de núcleos especializados. a arqpon é genérica, no sentido de

poder altemar a execução de diferentes aplicaçðes pon unicamente por meio da substituição de sohare armazenado em

memória, de forma análoga ao modelo de carga e execução de software utilizado em computadores tradicionais.

Inventors
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Boné com placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica

Abstract

(BR102014028045)
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boné com placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica . patente de invenção, que se refere a um boné com

placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica que é compreendido de um boné (figura 1 ), fechado superiormente

por placas solares flexíveis (2), e dotado de placa flexível também na aba do mesmo (1 e 8). o boné possui uma interface

usb (6) para permitir a conexão de dispositos para carregamento com carga elétrica. ainda relacionada a figura 1 (3),

representa o recorte frontal do modelo ciclista, onde pode situar-se uma estampa, personalizada ou não. os recortes

laterais (4) podem conter qualquer interferência, pois não altera o desempenho do acessório. a figura 2 apresenta-se o

fecho de regulagem do boné (5), para o ajuste e adequação ao perímetro cefálico do usuário. a parte superior do boné

está representada planificadamente pela figura 3, fechado superiormente por dois recordes em material que se adapte ao

acessório (7), provavelmente um material tecido, que sustentam as placas flexíveis (2). o viés (9), responsável pelo

acabamento interno na montagem do boné, encapa a fiação que conduz a energia das placas fotovoltaicas à interface

usb. ainda responsáveis pelo acabamento, as carneiras (1 o) também auxiliam na proteção dos fios do boné solar. o boné

possui um tecido de proteção contra o calor e risco de contato elétrico (11).

Inventors
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BR102014026346

BR102014026346

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2015-12-08
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Earliest priority date

2014-10-22

Title

(BR102014026346)

Mã**todo de produã**ã**o de vinagre de acerola em creme

Abstract

(BR102014026346)

"método para a produção de vinagre de acerola em creme" a presente inovação consiste no desenvolvimento de processo

de produção de vinagre de acerola de consistência cremosa, viabilizando uma nova possibilidade de aproveitamento

tecnológico da acerola (malpighia punicifolia l.), que apresenta potencial para a produção de produto com preços

acessíveis e com propriedades biológicas, em especial elevada atividade antioxidante. produzido através de processo

lento, o produto pode ser fabricado em sistema descontinuo com bateladas repetidas, e com alta produtividade.

adicionalmente, o produto é um condimento com apreciável sabor, aroma e com textura diferenciada. apresenta elevado

conteúdo de compostos bicativos e atividade antioxidante podendo auxiliar na prevenção de enfermidades.

Inventors
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Earliest priority date

2014-05-19

Title

(BR102014011958)

Emulador automático de cargas para motores elétricos com um gerador de corrente contínua

Abstract

(BR102014011958)

emulador automático de cargas para motores elétricos com um gerador de corrente contínua. é relatado um equipamento

o qual é utilizado para emular perfis de carga mecânica acoplados ao eixo de motores elétricos (2) pela imposição de

conjugado resistente baseado numa máquina de corrente contínua operando como gerador (13). o equipamento consiste

basicamente de um sistema de medida de torque (3) e velocidade (1), condicionamento do sinal de torque (8) e velocidade

(7) os quais alimentam um processador digital (10) que recebe as informações do usuário do perfil de cargo a ser emviado

a partir de uma interface homem-máquina (ihm) (11) e calcula o valor da relação torque versus velocidade (12) e gera um

sinal de controle digital aplicado a ponte h (9) que, por sua vez, alimenta o enrolamento de campo (6) do gerador de

corrente continua (13) enquanto que o enrolamento de armadura (4), através de tensão induzida, alimenta uma carga

resisitiva (5). tem-se assim, imposição de conjugado resistente ao motor elétrico conforme o perfil de carga automático

selecionado pelo usuário através da ihm (11).

Inventors
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BR102014012852

BR102014012852

Publication kind codes
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Publication dates
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Earliest priority date

2014-05-28

Title

(BR102014012852)

Implante orbitário de resina acrílica

Abstract

(BR102014012852)

implante orbitário de resina acrílica patente de invenção referente à fabricação por prototipagem rápida de implantes

orbitários para a reconstituição de cavidades anoftálmicas provenientes de trauma ou processo cirúrgico, constituídos de

resina acrílica e com formato esférico, cônico com extremidades esféricas, cilíndrico com extremidades esféricas ou

formato próximo a cavidade orbitária.

Inventors
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BR102014003069
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Publication dates

2014-04-15

2016-04-19

Earliest priority date

2014-02-10

Title

(BR102014003069)

Transdutor a fibra ótica baseado em redes de bragg estáveis em alta temperatura para o monitoramento térmico de

mancais e radiadores em geradores de energia elétrica

Abstract

(BR102014003069)

patente de invenção: "transdutor a fibra ótica baseado em redes de bragg estáveis em alta temperatura para o

monitoramento térmico de mancais e radiadores em geradores de energia elétrica". o presente relatório de patente de

invenção refere-se a um novo transdutor empregado para o monitoramento de temperatura em mancais e radiadores de

geradores elétricos. o transdutor utiliza uma haste de cerâmica para proteger duas fibras óticas contendo redes de bragg

estáveis em alta temperatura e multiplexadas. a haste tem a função de encapsular e conduzir o calor do mensurando até

as redes. com o intuito de conduzir o calor de forma pontual às redes de bragg, foram posicionados anéis com boa

condução térmica sobre a haste de cerâmica nos locais onde as redes se encontram. por outro lado, onde não há fbg,

posicionou-se material isolante térmico, diminuindo a condução de calor no sentido longitudinal da haste de óxido

cerâmico. as redes de bragg possuem boa precisão, repetibilidade, podem também operar em temperaturas acima de

1000 °c em condições metrológicas plenas e durante anos, o que faz o transdutor da invenção tornar-se confiável, outra

grande vantagem é que vários sensores podem ser gravados na mesma fibra ótica. isso aumenta a razão de sensores

instalados em um mesmo guia de onda, quando comparadas aos sensores elétricos convencionais. como vantagem das

redes de bragg aos convencionais, pode-se ainda citar o baixo tempo de resposta, tornando a análise das medições de

temperatura com a invenção, mais detalhada. o sistema é composto por um computador (30) equipado com software para

aquisição das medidas em tempo real, protocolo de comunicação de preferência tcp/ip (33) entre o computador e um

sistema de interrogação (31) utilizado para interpretar as medidas dos sensores óticos e duas fibras óticas (2) com 'n'

redes de bragg estáveis em alta temperatura (1).
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Variador de tensão automatizado

Abstract

(BR102013028058)
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variador de tensão automatizado a patente de invenção variador de tensão automatizado é um equipamento que consiste

de um motor acoplado mecanicamente ao eixo do variador de tensão para ajuste de posição, através de um sistema de

aquisição e condicionamento do sinal de tensão do variador, um sistema de processamento digital e uma interface com o

usuário, desta forma, o equipamento desenvolvido tem a função de ajustar, automaticamente, o valor desejado de tensão

na saída de um autotransformador de tensão variável, a partir do valor de referência fornecida pelo usuário.

Inventors

ALESSANDRO GOEDTEL

ANA PAULA RODRIGUES TSUGE

CLAYTON LUIZ GRACIOLA

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Family 102/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015000302

BR102015000302

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-12

2016-11-16

Earliest priority date

2015-01-07

Title

(BR102015000302)

sistema para contenção e treinamento proprioceptivo de coto de amputação de membro inferior

Abstract

(BR102015000302)

sistema para contenção e treinamento proprioceptivo de coto de amputação de membro inferior o presente pedido
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apresenta o sistema para contenção e treinamento proprioceptivo de coto de amputaçäo de membro inferior é utilizado na

reabilitação de pacientes amputados, principalmente na fase pré-protética sendo composto por um suporte cônico em

tecido resistente elástico (1), com uma aba interna protetora do coto (2), ajuste de diâmetro em ilhós (3) e cadarço (10),

tiras de reforço orientadas no sentido da distribuição de carga axial (11), alça reguláveis (9) por fivela (7), alça auxiliar (8)

com passador (6) para acoplar o sistema em muleta axilar padrão, necessária para o seu funcionamento.

Inventors

FERREIRA ALANA ELISABETH KUNTZE

CARRARO CESAR FELIPE

NEVES EDUARDO BORBA

MARQUES ITALA

KUHN IVAN KILLING

VACCARI LUCINÉIA APARECIDA DE PAIVA

Latest standardized assignees - inventors removed

CENTER HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO DO PARANÁ

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 103/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015000300

BR102015000300

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-01-12

2016-07-12

Earliest priority date

2015-01-07

Title

(BR102015000300)

Medidor de bem-estar animal

Abstract

(BR102015000300)

"medidor de bem-estar animal". descreve-se a presente invenção a um medidor de bem-estar em aves/bem estar

animallavicultura o qual possibilita a certificação de criação das aves, dentro das exigências internacionais de bem-estar

animal, por meio da mensuração de incidência de problemas locomotores em frangos e perus para corte. esse dispositivo

eletrônico é capaz de medir pequenas variações de pressão através de um sensível sensor (3). por meio de um formato

anatômico e por ser alimentado por baterias, possibilita o fácil manuseio pelos usuários. para tal, o equipamento proposto

para medir o bem-estar locomotor das aves possui um sensor de pressão/força (3) e ponteiras intercambiáveis (4) que em

contato com a região do coxim plantar (calo de pata) das aves, indica qual pressão é necessária ser realizada para que as

aves produzam uma reação sensorial, ou seja, um reflexo ou estímulo limiar. isto indicará a sensibilidade à dor pelas aves,

logo, indicará a intensidade das lesões locomotoras.

Inventors

MENDES ANGÉLICA SIGNOR

INOCÊNCIO LEONEL BIEDERMAN

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102014022489

BR102014022489

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2016-04-05

Earliest priority date

2014-09-11

Title

(BR102014022489)

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

carginogênese

Abstract

(BR102014022489)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inventors

OLIVEIRA ADMILTON GONÇALVES DE JUNIOR

SIMIONATO ANE STEFANO

NOVELLO CLÁUDIO ROBERTO

MELLO JOÃO CARLOS PALAZZO DE

OLIVEIRA MARCELO TEMPESTA DE

NAVARRO MIGUEL OCTAVIO PÉREZ

ANDRADE GALDINO FILHO PROF DR

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Family 105/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014021996

BR102014021996

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-14

2016-03-29
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Earliest priority date

2014-09-05

Title

(BR102014021996)

cantoneira de formato arredondado para forro de pvc

Abstract

(BR102014021996)

cantoneira de formato arredondado para forro de pvc. cantoneira para acabamento em forro de pvc em formatos

semicirculares ou circulares, constituido de duas abas, uma aba superior e outra inferior unidas por uma coluna, existindo

entre a aba superior e a colunal uma determinada angulação e, por fim a cantoneira possui raio variável para permitir um

encaixe satisfatório entre a cantoneira e o perfil de aplicação melhorando a estética do acabamento na hora da montagem.

Inventors

GOUVEIA RUIMAR RUBENS DE

TEODORO STEFANY HUENDY

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Publication numbers

BR102013027049
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BR102013027049

BR102013027049

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2014-01-21

2016-03-22

2018-05-29

Earliest priority date

2013-10-21

Title

(BR102013027049)

Modelo dark house para produção de frangos de corte

Abstract

(BR102013027049)

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

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

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

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

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

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

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

Inventors

ADRIANA LOURENÇO SOARES

ALEXANDRE OBA

FABIO AUGUSTO GARCIA CORÓ

MASSAMI SHIMOKOMAKI

RAFAEL HUMBERTO DE CARVALHO

RAFAEL SANCHES SPURIO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 85 2018/07/30



Family 107/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015009204

BR102015009204

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2016-03-01

Earliest priority date

2015-04-24

Title

(BR102015009204)

Simulador de chuva, erosão e deslizamento de solos portátil

Abstract

(BR102015009204)

simulador de chuva, erosão e deslizamento de solos portátil. novo equipamento portátil para a demonstração dos efeitos

da chuva nos processos erosivos e de deslizamento de solo sob diferentes condições de declividade, manejo e

intensidade de chuva. possui aplicabilidade nas áreas da engenharia agrícola, engenharia ambiental e florestal, mais
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especificamente como estratégia pedagógica para conservação de solos, pois avalia as perdas de solos envolvendo

diferentes manejos de solo, ao mesmo tempo associado a diferentes declividades e lâminas de água, permitindo a

compreensão dos processos que degradam o solo

Inventors

MODOLO ALCIR JOSÉ

BRANDELERO EVANDRO MARTIN

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR
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Publication numbers

BR102015002989

BR102015002989

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2015-09-22

2015-12-22

Earliest priority date

2015-02-11

Title

(BR102015002989)

conversão do pó residual de algodão textil em derivados carboximetilado, dietilaminoetilado e hidrofobizado para a

remoção de corantes residuais têxteis catiônicos, aniônicos, hidrocarbonetos e metais pesados em efluentes industriais e

águas contaminadas

Abstract

(BR102015002989)

conversão do pó residual de algodão têxtil em derivados carboximetilado, dietilaminoetilado e hidrofobizado para a

remoção de corantes residuais têxteis catiônicos, aniônicos, hidrocarbonetos e metais pesados em efluentes industriais e

águas contaminadas. nos campos de conhecimento de química orgânica de síntese e das tecnologias para remediação

ambiental, o pó de varredura de algodão têxtil, um resíduo inevitável e de grande volume decorrente do processamento de

fios de algodão têxtil, é derivatizado alternativamente com ácido monocloroacético, cloreto de dietilaminoetil.cloridrato e

alcoóis e ácidos graxos previamente ativados mediante halogenação, para fins de síntese dos respectivos derivados

celulósicos tipo éter, diéter e diéster carboximetilado, dietilaminoetilado e hidrofobizado cuja aplicação industrial se destina

à remoção de, respectivamente, corantes têxteis residuais catiônicos, aniônicos, compostos hidrofóbicos em águas

residuais têxteis bem como das formas iônicas de metais pesados e tóxicos em águas contaminadas, sendo que

particularmente os derivados de pó de varredura são passíveis de regeneração e portanto reciclagem.

Inventors

GRZYBOWSKI ADELIA

KRUGER CASSANDRA DREVENIAK

BALDO GIZELE REJANE

KOOP HEIDEGRID SIEBERT

FONTANA JOSÉ DOMINGOS

SCREMIN LUCAS BLITZKOW

TIBONI MARCELA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013031264

BR102013031264
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BR102013031264

Publication kind codes

A1

A2

A8

Publication dates

2014-02-25

2016-01-05

2017-02-07

Earliest priority date

2013-12-05

Title

(BR102013031264)

faixa de compressora para exame de urografia excretora ou intravenosa

Abstract

(BR102013031264)

a faixa compressora para exame de urografia excretora ou intravenosa, é um dispositivo facilitador direcionado para a

realização do exame de urografia excretora ou intravenosa (uiv), com o objetivo de auxiliar o sistema coletor renal em reter

por um tempo relativamente grande o meio de contraste administrado, propiciando um estudo mais detalhado da anatomia

do sistema urinário.

Inventors

CAROLINA BONATO SPILLERE

KÁTIA ELISA PRUS PINHO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 110/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013032580

BR102013032580

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-18

2015-12-08

Earliest priority date

2013-12-18

Title

(BR102013032580)

mesa lúdica para reabilitação de disfunções motoras dos membros superiores

Abstract

(BR102013032580)

mesa lúdica para reabilitaçãode disfunções motoras dos membros superiores. o projeto consiste em uma mesa lúdica para

desenvolvimento de exercícios, denominada mesa de desenvolvimento motor e um software de controle de execução,

histórico de exercícios, cadastro de pacientes e cadastro e histórico de medidas goniométricas. a mesa de

desenvolvimento motor, construída em madeira, composta por 8 placas de circuito impresso, chamados segmentos, cada

qual constituída por matrizes de leds e sensores infravermelhos, permite ao fisioterapeuta a execução de exercícios

fisioterapêuticos de ganho de amplitude, desenvolvimento e aprimoramento da motricidade personalizados para cada

paciente, baseados no toque com a mão, do usuário, em um segmento acionado e aferição através de sensores ópticos.

um computador conectado a mesa de desenvolvimento motor integra o sistema de controle de execução de exercícios,

recebendo dados de exercícios e enviando dados de tempos de execução, permitindo a análise temporal do progresso do

paciente.

Inventors

BRAWERMAN ALESSANDRO

ALBERTI EDUARDO JULIANO

PICHORIM SÉRGIO FRANCISCO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102013013854

BR102013013854

Publication kind codes

A1

A2

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
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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

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 112/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013019872

BR102013019872

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-05

2015-09-22

Earliest priority date

2013-08-05

Title

(BR102013019872)
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método para obtenção de fibras a partir polímeros termoplásticos recicláveis

Abstract

(BR102013019872)

método para obtenção de fibras a partir de polímeros termoplásticos recicláveis. compreende uma método no qual é

possivel obter fibras de poliéster e de outras resinas termoplásticas com qualidade comparável as produzidas pelo

processo tradicional de extrusão; o método proposto utiliza aquecimento controlado e movimento rotativo, bem como

outros parâmetros de ajuste com a finalidade de obter fibras nos mais diferentes diâmetros e formatos; o método ora

revelado possibilita a utilização direta de f/akes para geração de fibras, reduzindo etapas produtivas e diminuindo

sensivelmente o custo de fabricação, comparado aos processos convencionais para mesmo fim; um dos focos de

aplicação das fibras obtidas pelo método descrito é seu uso por empresas que utilizam fibras poliméricas em seu processo

produtivo, principalmente na área de não-têxteis, como material de enchimento, produtos para limpeza, decorações, além

de aplicações de engenharia; por fim, graças a simplicidade e praticidade da técnica proposta, a mesmo pode ser

facilmente implantada em cooperativas de catadores, contribuindo para criaçao de comunidades sustentáveis e reduzindo

o impacto ambiental.

Inventors

PULICI ALEX SANDRO VIEL

DIÓRIO FERNANDO DE MEDEIROS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 113/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013030147

BR102013030147

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-01-28

2015-10-20

Earliest priority date

2013-11-25

Title

(BR102013030147)

películas de celulose bacteriana impregnadas com indicadores de ph para o monitoramento da cicatrização e infecção de

feridas dérmicas e subdérmicas

Abstract

(BR102013030147)

películas de celulose bacteriana impregnadas com indicadores de ph para o monitoramento da cicatrização e infecção de

feridas dérmicas e subdérmicas. a presente invenção se refere ao emprego de material biotecnológico de interesse da

indústria médico-odonto- farmacêutica, em que membranas e películas flotantes cruas do cultivo da bactéria negativa

gluconacetobacter xylinuns em fontes nutritivas de baixo custo s~o clarificadas e purificadas com um detergente aniônico

tal como dodecilsulfato de sódio a 0,5g% durante 24 horas, extensivamente lavadas com água destilada, submetidas a

desidratação ao ar, em secador de géis, liofilizador ou funil poroso a vácuo e então como tal, e alternativamente pré-

cationizadas, pré-anionizadas e alternativamente pré-hidrofobizadas, e ainda mediante auxilio de outros componentes

adesivos sao impregnadas e alternativamente ligadas covalentemente com solução hidroalcoólica de um ou mais corantes

indicadores de ph na faixa de viragem entre 3,0 e 10,0 ou ainda corantes naturais extraidos do repolho roxo, amoras e

similares para então, na forma de bandagens coloridas, serem utilizadas no monitoramento do ph de injúrias dérmicas,

tecidos subdérmicos e mucosas, no caso de queimaduras, feridas e fraturas para corroborar no diagnóstico e

acompanhamento no processo de cicatrização ou, opostamente, detectar a instalação de infecção bacteriana ou

microbiana de outra origem.

Inventors

GRZYBOWSKI ADELIA

FONTANA JOSÉ DOMINGOS

GASPARETTO JOÃO CLÉVERSON

TIBONI MARCELA

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 114/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR112012009391

BR102012009391

BR102012009391

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2013-09-03

2015-10-13

2015-10-27

Earliest priority date

2012-04-20

Title

(BR102012009391)

sistema de processamento digital para determinação de impedância térmica de materiais empregando identificação
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recursiva

Abstract

(BR102012009391)

sistema de processamento digital para determinação de impedância térmica de materiais empregando identificação

recursiva. este invento refere-se a um novo método para determinar parâmetros térmicos de dispositivos semicondutores.

o sistema permite determinar a resistência e a capacitância térmica do dispositivo empregando uma plataforma de

controle de temperatura digital com base em um termo-elemento peltier. o princípio de funcionamento do sistema consiste

em fornecer uma determinada quantidade de energia térmica à um dispositivo posicionado sobre o termo-elemento peltier,

e monitorar a variação de temperatura no mesmo. através da curva de variação da temperatura são determinados os

parâmetros que definem a impedância térmica do dispositivo. o sistema é composto por um display para visualização das

informações (1), um processador digital de sinais - dsp (2), cabos de comunicação entre os termistores e o dsp (3), um

termo-elemento peltier (4), um servo-amplificador como atuador do termo-elemento peltier (5), sinais de comando entre do

dsp para o atuador (6), cabos de alimentação do termo-elemento peltier (7), um dissipador de calor (8), um dispositivo

semicondutor como carga (9), um termistor para monitorar a temperatura do dispositivo ta (10) e um termistor para

monitorar a temperatura da base do termo-elemento peltier tb (11).

Inventors
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BR112012008461

BR102012008461

BR102012008461

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2014-09-16

2014-11-25

2015-10-27

Earliest priority date

2012-04-11

Title

(BR102012008461)

sistema registrador de consumo para avaliação da eficiência energética composto por redes de sensores cabeados,

integradas por radiofrequência em ambientes com blindagem eletromagnética

Abstract

(BR102012008461)

sistema gerador de consumo para avaliação da eficiência energética composto por redes de sensores cabeados,

integradas por radiofrequência em ambientes com blindagem eletromagnética. esta patente apresenta um sistema de

aquisição de dados dedicado ao monitoramento do consumo para avaliação da eficiência energética de energia elétrica

em quandros de distribuição (2) em instalações elétricas. a medição setorizada e contínua pode ser realizada por meio de

elementos sensores (1) conectada a ramais inseridos em quadros de energia (2), cujos dados medidos são transferidos

localmente por meio de um barramento que provê vias de controle, alimentação e comunicação por meio do protocolo l2c

e na sequência, para um banco de dados (6) por meio de uma rede de comunicação em rf para posterior publicação e

visualização dos dados. esta arquitetura pode ser replicada e ampliada para outros setores monitorados, mantendo o

baixo custo do sistema por kw monitorado. o sistema é modular e composto por 3 camadas, na primeira camada

encontram-se os módulos sensores (1) que realizam as leituras de forma não-invasiva em cada ramal e transferem por um

barramento para o módulo gerente (3). na segunda camada, o módulo gerente (3) agrupa os dados em forma de um vetor

e envia em intervalos de tempo programáveis para o módulo coordenador (5). na terceira camada o módulo coordenador

(5) recebe vetores de dados provenientes de vários módulos gerentes (3) e repassa estes dados ao servidor de banco de

dados (6). ainda na terceira camada existem módulos roteadores (7) que servem apenas com um elo de comunicação

entre os módulos gerentes (3) e o módulo coordenador (5). o sistema provê algoritmos de leitura e sincronização com

tempos programáveis, controle do fluxo de dados, reconhecimento de dispositivos na rede e calibração automática.

Inventors
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BR102013017044

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-23

2015-08-25

Earliest priority date

2013-07-02

Title

(BR102013017044)

Sistema embarcado de estimativa de velocidade em motores de indução trifásicos

Abstract

(BR102013017044)

Sistema embarcado de estimativa de velocidade em motores de indução trifásicos. É relatado um equipamento o qual é

utilizado para monitoramento da velocidade do rotor de motores de indução trifásicos.O equipamento consiste

basicamente de um sistema de aquisição e tratamento de dados de corrente, um sistema de processamento digital e

interfaces para uma placa de aquisição de dados e interface visual.Por fim, o método de funcionamento de cada parte do

sistema é apresentado.

Inventors
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BRPI1105786

BRPI1105786

BRPI1105786

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.

Inventors
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BR102013021083

Publication kind codes

A1
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Publication dates

2014-04-22

2015-07-14

Earliest priority date

2013-08-19

Title

(BR102013021083)

Aparato para auxílio em atividade fisioterapêutica infantil

Abstract

(BR102013021083)
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Aparato para auxílio em atividade fisioterâpeutica infantil tem por objetivo um aparato que auxilia a prática da fisioterapia

infantil, para uso em hospitais ou clínicas de fisioterapia e ao qual foi dada original construção, com vista a estimular a

prática dos exercícios fisioterapêuticos por meio de um produto lúdico, melhorando a qualidade de vida dos pacientes

pediátricos.

Inventors

ALEGRE LAÍZE MÁRCIA PORTO
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Earliest priority date

2013-04-05

Title

(BR102013008282)

Sensor passivo, wireless, ressonante com enrolamento bifilar em aberto

Abstract

(BR102013008282)

Sensor passivo, wireless, ressonante com enrolamento bifilar em aberto.O novo sensor aqui descrito (figuras 1 e 2) é da

classe dos sensores passivos (recebe energia de fora, ou seja, sem bateria), wireless (comunicação sem fio enlace

indutivo (m), ou seja, telemátrico) e ressonante (tem sua freqüência de ressonância modulada pela grandeza sob

medição), chamado aqui de pwr.Por ter um enrolamento (ou bobina) bifilar, ele elimina a necessidade de um elemento

capacitar.E, por ser em aberto, elimina também a necessidade de qualquer solda, jumper ou conexão.Assim, todo o

sensor é constituído de apenas duas trilhas condutoras paralelas (a e b) e enroladas na forma solenoidal ou espiral,

quadrada, octogonal, hexagonal, helicoidal, ou outra.Isso torna a cosntrução do sensor extremamente simples e barata.A

leitura é feita à distância (d) por uma bobina remota (l) e um sistema de excitação e leitura (s), onde qualquer técnica de

detecção remota de ressonância pode ser utilizada.O sensor pode substituir um sensor capacitivo ou indutivo

convencional, podendo ser utilizado em diversas aplicações nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica e biomédica para

as medições de pressão, força, deslocamento, umidade, movimento, passagem, antifurto, ou outra grandeza.

Inventors

PICHORIM SÉRGIO FRANCISCO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPR

Images

©Questel - FAMPAT Page 108 2018/07/30



Family 120/156 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013008274

BR102013008274

BR102013008274

Publication kind codes

A1

A2

B1

Publication dates

2013-05-14

2015-06-23

2016-06-28

Earliest priority date

©Questel - FAMPAT Page 109 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=IMAGSI&userid=QPRT1001&key=BR102013008282&ekey=1771&xpn=BR102013008282&kind=A1


2013-04-05

Title

(BR102013008274)

Amostrador de banco de sementes florestais

Abstract

(BR102013008274)

amostrador de banco de sementes florestais. patente de invenção com fins de utilização em projetos de reflorestamentos,

especializado para coleta de banco de sementes florestais, caracterizada por quatro chapas de aço inoxidável lisas e

planas 1, sendo duas delas, chapas a e b 2, com extremidades mais finas 4, que se encaixam em fendas 5, situadas

próximas das extremidades das chapas c e d, construindo uma moldura com área de coleta de 1 m^ 2^.

Inventors

COSTA CIRO DUARTE DE PAULA

MOTA CLÉZIO JOSÉ DA

BECHARA FERNANDO CAMPANHÃ
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Publication kind codes

A1

B1

A2

Publication dates

2001-12-26

2010-11-09

2015-05-19

Earliest priority date

2011-02-17

Title

(BR201100499)

Processos baseados em sensores intrínsecos á fibra ótica para avaliação da qualidade do biodiesel e do óleo diesel

Abstract

(BR201100499)

Processos baseados em sensores intrínsecos à fibra ótica para avaliação da qualidade do biodiesel e do óleo diesel

refere-se a três processos (processo assistido por temperatura, processo da imersão parcial e processo da diluição

padrão) baseados na resposta de sensores intrinsecos à fibra ática que combinados ou usados individualmente permitem

avaliar a qualidade do biodiesel e do óleo diesel e possibilitam quantificar o teor desses combustíveis em misturas

homogêneas, sem a necessidade de segregação de componentes e sem demandar o emprego de fibras áticas

especiais.O processo assistido por temperatura consiste em verificar a resposta de um sensor em fibra quando em contato

com amostras líquidas de combustíveis cujas temperaturas são propositalmente modificadas para serem diferentes da

temperatura ambiente.O processo da imersão parcial consiste em verificar a resposta de um sensor em fibra,

especialmente modificado para atuar na configuração interferométrica, parcialmente imerso em amostras líquidas de

combustíveis cujas temperaturas sejam preferencialmente iguais ou práximas da temperatura ambiente.O processo da

diluição padrão consiste em verificar a resposta de um sensor em fibra quando em contato com amostras líquidas de

combustíveis cujas temperaturas sejam preferencialmente iguais ou práximas da temperatura ambiente, porém

previamente diluídas em substância padrão

Inventors
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Publication dates

2013-05-14
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Earliest priority date

2012-10-16

Title

(BR102012026430)

Perfil uml para o paradigma orientado a notificações (pon), perfil uml para o paradigma orientado a regras (por), método de

desenvolvimento orientado a notificações (don) e método de desenvolvimento orientado a regras (dor)
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Abstract

(BR102012026430)

Perfil uml para o paradigma orientado a notificações (pon), perfil uml para o paradigma orientado a regras (por), método de

desenvolvimento orientado a notificações (don) e método de desenvolvimento orientado a regras (dor).O modelo

apresentado se fundamenta na área de paradigmas de desenvolvimento-implementação de sistemas computacionais e no

tema específico relativo ao paradigma orientado a notificações (pon).Este paradigma propõe desenvolver sistemas

computacionais baseados em regras, que são aprovadas e posteriormente executadas por intermédio de um mecanismo

de avaliação de expressões causais.Entretanto, este mecanismo é impar sendo composto por entidades computacionais

que se comunicam por meio de notificações, o que vem ser a essência do pon.Propõe-se resolver, desta forma, algumas

das deficiências de paradigmas imperativos e declarativos no que diz respeito a desempenho e distribuição.Neste, âmbito,

esta patente propõe um métodos para projetos de sistema que empregam o paradigma orientado a notificações (pon) no

seu desenvolvimento.O pon tem sido materializado em termos de implementação, mas não possuía ainda um método

definido para orientar os desenvolvedores na elaboração de projetos de sistemas.O método proposto, denominado

desenvolvimento orientado a notificação (don), foi desenvolvido a partir de duas etapas: (1) a criação de um perfil uml

denominado perfil pon ou nop profile, que define os principais conceitos do pon por meio da utilização de mecanismos de

extensão da uml; e (2) a criação do método don, propriamente dito, que faz uso do perfil pon (ou similar) e apresenta uma

seqüência de passos para a construção de projetos neste novo paradigma sendo tais passos adaptados no processo

unificado (rup) fazendo uso de recursos da uml e das redes de petri.Ainda, o perfil pon e o método don foram

generalizados para fins de uso no tocante ao paradigma orientado a regras (por)

Inventors
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2014-11-25

2015-03-31

Earliest priority date

2013-04-05

Title

(BR202013008277U)

Coletor móvel de chuva de sementes

Inventors
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Publication dates
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Earliest priority date

2012-09-04

Title

(BR102012022261)

Adaptador de cone penetrométrico (cpt) em texturômetro para medição do perfil de compactação em solos

Abstract

(BR102012022261)

Adaptador de cone penetromético (cpt) em texturômetro para medição do perfil de compactação em solos.Constituído por

um conjunto (kit) contendo uma haste adaptadora (1) do cone penetrométrico (1'), confeccionado de material metálico duro

e resistente à corrosão, que pode ser adaptado aos texturômetros convencionais; trado amostrador, que consiste num

cilindro metálico (2) resistente a impacto e oxidação, e tampa, também confeccionada em metal que se encaixa na guia de

queda (3) da massa de impacto metálica de 15kg (4), que desliza pela guia por quda livre ascensão manual.A medida de

resistência de penetração no solo realizada no texturômetro, baseado no índice do cone, mede o perfil mecânico contínuo

do solo durante o processo, a uma taxa de penetração constante e programável, adquirindo e armazenando os dados em

computador de forma dinâmica, gerando gráficos que proporcionam agilidade na leitura e precisão na análise dos dados

adquiridos.

Inventors
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Publication dates
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Title

(BR102012031753)

Porta ferramenta assistido para usinagens de precisão e ultraprecisão

Abstract

(BR102012031753)

PORTA FERRAMENTA ASSISTIDO PARA USINAGENS DE PRECISÃO E ULTRAPRECISÃO.A presente invenção trata-
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se de um porta-ferramenta assistido para usinagens de precisão e ultraprecisão para utilização em tornos.Esta invenção

promove a tecnologia de optimização da produção em larga escala de microcomponentes através da fabricação do molde

replicador utilizando este porta ferramenta.Este porta ferramenta contém um atuador, que é responsável por fazer o

deslocamento da ferramenta contra o corpo da peça, além disso ele comporta um sendor de deslocamento que mede a

deformação causada por esse atuador, corrigindo-o quando necessário

Inventors
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Earliest priority date

2013-01-08

Title

(BR102013000485)

Objeto de teste para verificação do alinhamento do conjunto de lasers de equipamentos de tomografia computadorizada

Abstract

(BR102013000485)

OBJETO DE TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO DO CONJUNTO DE LASERS DE EQUIPAMENTOS DE

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.O objeto de teste [OT] desenvolvido se destina a testes de verificação do

alinhamento do conjunto de lasers de equipamentos de tomografia computadorizada.A avaliação da precisão do

alinhamento dos lasers é fundamental para garantir o correto posicionamento do paciente em relação à exposição ao feixe

de radiação assegurando, assim, queo posicionamento indicado pelos lasers corresponda fielmente ao posicionamento

das estruturas corporais internas de interesse para o exame de radiodiagnóstico.Um diferencial inovativo do OT é o fato

do msmo ser destinado somente à verificação do conjunto de lasers dos equipamentos, diferentemente dos produtos

similares comercializados.O fato de um mesmo phantom ser destinado à verificação de vários parâmetros do equipamento

acarreta em um preço final do produto relativamente alto, o que impede a sua aquisição pela grande maioria dos serviços

de diagnóstico por imagem do Brasil, principalmente por clínicas pequenas e hospitais com poucos recursos

financeiros.Além disso, o OT é um produto que atende de maneira objetiva as necessidades observadas dos serviços de

diagnóstico por imagem quanto ao alinhamento do conjunto de lasers de seus equipamentos de tomografia

computadorizada já que a operação do produto desenvolvido é simples e rápida, pois demanda um curto intervalo de

tempo (aproximadamente 10 minutos) para execução.O OT construído com materiais considerados de baixo custo quando

comparados com os componentes utilizados na construção dos phantoms comercializados para o mesmo fim.O OT é

formado por uma pastilha e um suporte que são utilizados em conjunto para a realização dos testes do alinhamento do

conjunto de lasers de tomógrafos.
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(BR102012027989)

Sistema de gerenciamento remoto de energia

Abstract

(BR102012027989)

SISTEMA ELETRÔNICO DE PESQUISA COM GERENCIAMENTO E ACESSO AOS RESULTADOS VIA INTERNET,

refere-se a presente invenção, ao campo técnico de acionamento e monitoramento inteligente de energia elétrica através

da internet.O invento constitui -se de um sistema para acionamento e verificação de presença de corrente elétrica em um

conjunto de tomadas, disponíveis em um dispositivo a ser instalado no local de atuação.Os dispositivos são ligados

apenas à rede elétrica, distribuem energia em 4tomadas de saída, e se comunicam com um servidor através de serviços

de telefonia móvel.As tomadas e tomadas de eventuais outros dispositivos podem ser controladas e monitoradas através

de um website no servidor, ao qual o usuário final tem acesso pela internet.
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2013-02-13

2014-09-02

Earliest priority date

2012-12-12

Title
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Reator de inertização por nitrogênio gasoso e vácuo

Abstract

(BR102012031696)

REATOR DE INERTIZAÇÃO POR NITROGÊNIO GASOSO E VÁCUO.Descrve-se a presente patente de invenção como

um reator de inertização por nitrogênio gasoso e vácuo que, de acordo com as suas características, propicia a formação

de um reator de inertização (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica para aplicação de processos alternados

de admissão/injeção de nitrogênio na forma gassosa e vácuo - aplicação conjunta de nitrogênio gasoso e vácuo no meio

reacional (conteúdo interno do reator), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma

completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a inertização do meio reacional em processos onde o meio

deva ser inerte, ou seja, livre de umidade - água residual adsorvida ou absorvida e, tendo como base, um reator de

inertização (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de meios

reacionais, reagentes, locais e usuários em geral.
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Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua montagem

Abstract

(BR102013001677)

DISPOSITIVO DE RZVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS E SUA MONTAGEM.A invenção trata de um

dispositivo de revestimento de superfícies metálicas que possibilita a deposição de pó metálico diretamente na poça de

fusão que compreende um bocal (2) em formato cônico, um bico direcionador (3) também em formato cônico, consistido

de uma peça interna (3.1) e uma peça externa (3.2); um difusor (4); anéis de vedação (5); uma tampa de fixação (6), um

corpo fixador (7) no formato de um tubo alongado no formato circular; e elementos de fixação (8a) e (8b); bem como à

montagem deste dispositivo.
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Método para determinação da adulteração de óleo diesel por óleos vegetais in natura e alternativamente óleos vegetais

residuais

Abstract

(BR102012032021)
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MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE ÓLEO DIESEL POR ÓLEOS VEGETAIS IN NATURA E

ALTERNATIVAMENTE ÓLEOS VEGETAIS RESIDUAIS.O pedido de patente de incenção em questão apresenta um

método para determinação da adulteração de combustível óleo diesel por óleos vegetais e alternativamente óleos vegetais

residuais utilizando a fluorescência intrínseca da clorofila presente nestas substâncias e mais particularmente o método

tem o intuito de demonstrar que o corante SUDAN III é capaz de realçar a fluorescência da clorofila presente em óleos

vegetais in natura ou residuais de fritura, apresentando assim um padrão de diferenciação entre diesel, biodiesel, óleos

vegetais nativos e residuais, bem como misturas de diesel/óleo vegetal, em função do realce da intensidade de

fluorescência do composto clorofila entendida com um componente exclusivo de óleos contaminantes e adulterantes.
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Processo de mensuração da eficiência coletiva e do impacto territorial de um arranjo produtivo local

Abstract

(BR102012024568)

PROCESSO DE MENSURAÇÃO DA EFICIÊNCIA COLETIVA E DO IMPACTO TERRITORIAL DE UM ARRANJO

PRODUTIVO LOCAL Os arranjos produtivos locais (APLs) encontram-se no centro do debate contemporâneo envolvendo

planejamento regional e políticas públicas de desenvolvimento local ou regional.Nesta direção, a presente invenção

caracteriza-se como um instrumento interdisciplinar, correspondendo a um processo metodológico para mensurar a

eficiência coletiva e o impacto territorial de um arranjo produtivo local (APL) no contexto do desenvolvimento local ou

regional.Com este propósito, adotada uma visão de desenvolvimento como um processo integrado ao território ao

território, considerando as diversas dimensões do desenvolvimento sustentável e os principais componentes presentes no

binômio APL-Desenvolvimento Regional.Ademais, a metodologia APL-DSR correlaciona variáveis primárias e secundárias

em uma abordagem multidimensional, integrada e sistêmica, considerando o APL como uma das possibilidades para o

desenvolvimento sustentável regional.Como resultado, possibilita a geração de indicadores e índices para auxiliar no

processo de tomada de decisão, auxiliando tanto aos formuladores das políticas públicas relacionadas a este cenário, bem

como na autoavaliação da governança local do APL.
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Paradigma orientado a notificações em hardware digital

Abstract
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(BR102012026429)

Paradigma orientado a notificações em hardware digital.O modelo apresentado se fundamenta na área de paradigmas de

desenvolvimento-programação de sistemas computacionais e no tema específica relativo ao paradigma orientado a

notificações (pon).Este paradigma propõe desenvolver sistemas computacionais baseados em regras, que são aprovadas

e posteriormente executadas por intermédio de um mecanismo de avaliação de expressões causais.Entretanto, este

mecanismo é impar sendo composto por entidades computacionais que se comunicam por meio de notificações, o que

vem ser a essência do pon.Propõe-se resolver, desta forma, algumas das deficiências de paradgmas imperativos e

declarativos no que diz respeito a desempenho e distribuição.O modelo apresentado neste pedido de patente permite

implementar as entidades computacionais genéricas da cadeia de notificação do pon por meio de uso de circuitos digitais

sequenciais e/ou combinacionais, tipicamente materializados em dispositivo de lógica reconfigurável, mas não se limitando

a esta categoria.Isto permite melhorar o desempenho do ciclo de notificação quando comparado ao de outras

implementações que são baseadas em estruturas de dados implementadas unicamente em software.
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Monitoramento da temperatura de junção de dispositivos semicondutores através de medida direta, empregando rede

bragg em fibra ótica

Abstract

(BR102012016903)

Monitoramento da temperatura de junção de dispositivos semicondutores através de medida direta, empregando rede

bragg em fibra ótica.Este invento refere-se a um novo método para monitorar a temperatura de junção de dispositivos

semicondutores através de medida direta.O sistema permite medir a temperatura de junção do semicondutor em

operação, através de um sensor ótico instalado no interior do dispositivo, em contato direto com a pastilha

semicondutora.O principio de funcionamento do sistema consiste no emprego de uma rede bragg em fibra ótica como

sensor de temperatura.Algumas características de sensor, como tamanho reduzido, baixo tempo de resposta e imunidade

eletromagnética, favorecem a sua utilização para esta aplicação.Essas características permitem realizar medidas

confiáveis mesmo no ambiente ruidoso e limitado em espaço no interior do dispositivo.Os resultados obtidos contribuem

para identificação dos parâmetros térmicos do dispositivo, facilitando a elaboração de modelos térmicos confiáveis para

simulação computacional do aquecimento da temperatura de junção.O sistema é composto por um computador equipado

com software para aquisição das medidas em tempo real (1), comunicação tcp/ip (2) entre o computador e um

interrogador ótico (3) utilizado para interpretar as medidas do sensor ótico (7), uma fibra ótica (4) com uma rede de bragg

gravada (7), um módulo igbt (5) com acesso para instalação do sensor sobre a pastilha semicondutora que forma o igbt

(6).
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Refúgio armado para fauna silvestre.

Abstract

(BR102013008281)

refúgio armado para fauna silvestre. patente de invenção para a promoção de reflorestamento de áreas degradadas,

caracterizado por uma estrutura armada encaixável com diferentes níveis sobrepostos alternadamente e uma cobertura de

biomanta 1. o nível um 2, é composto por três roletes com 30 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, esquadrejados em

suas faces abaxiais 2. os níveis dois 3, quatro 3 e seis 6 são constituídos de roletes de 15 cm de diâmetro, entretanto, os

níveis dois e quatro 3 apresentam quatro 3 roletes cada e o nível seis 6 apresenta cinco roletes. ambos de 1 cm de

comprimento. os níveis três 4, cinco 5 e sete 7 apresentam roletes com 20 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, os

níveis três 4 e cinco 5 apresentam quatro roletes cada e o nível sete 7 possui 5 roletes. o último nível é composto por uma

cobertura de biomanta 100% biodegradável 8.
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poleiro armado para aves e morcegos

Abstract

(BR102013008280)

POLEIRO ARMADO PARA AVES E MORCEGOS.Patente de invenção para a promoção de reflorestamento de áreas

degradadas através da atração de aves e morcegos dispersos de sementes, caracterizada por uma estrutura armada

composta por ''arvoretas artificiais'' 1, instaladas com eqüdistância entre suas bases enterradas no solo, unidas na metade

de seus comprimentos formando uma estrutura armada 2, as arvoretas artificiais 1 são caracterizadas por apresentarem

textura, coloração e ramificação semelhantes à uma árvore natural 1, caracterizadas por apresentarem hastes-bases 3,

pilares de sustentação 4, estrutura superior 5 com ramos artificiais 6, formando uma estrutura armada 2 e recoberta por

material biodegradável 7; ou estruturas armadas caracterizadas por reproduzir o poleiro artificial segundo o arranjo,

armação e composição 8 do mesmo.
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Bandeja para produção de placas de mudas florestais

Abstract

(BR102013008276)

BANDEJA PARA PRODUÇçO DE PLACAS DE MUDAS FLORESTAIS.Patente de Invenção para a produção de placas de

mudas florestais utilizadas em projetos de reflorestamentos, constituída por uma bandeja retangular 1, seu desenho é

projetado para o armazenamento de substrato para produção de mudas germinadas da chuva de sementes coletada em
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florestas naturais, e também de solo proveniente de banco de sementes de áreas naturais, possui fundo removível do tipo

''gaveta'' de superfície plana 2 com orifícios para drenagem de água 3, e no interior da bandeja, as faces laterais

apresentam ranhuras no sentido vertical 4, os dois lados menores apresentam alças anatômicas e resistentes 5 para

facilitação do transporte e manuseio do BPPMF, e o fundo da bandeja possuem suportes de sustentação 6.
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màdulo de nucleaÇço sistemÁtica intensiva

Abstract

(BR102013008278)

MàDULO DE NUCLEAÇçO SISTEMÁTICA INTENSIVA.Patente de invenção para reflorestamento, compreendida por um
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conjunto de técnicas de nucleação caracterizado por um módulo de 40 x 54 m para implantação sistemática de nucleação

em seis faixas de 3 m de largura de solo preparado 1, com a seguinte intensidade de uso de técnicas: i) de vinte e quatro

a quarenta e oito núcleos de árvores 2, ii) de seis a dez grupos de bromélias-tanque 3; iii) de doze a sessenta núcleos de

cobertura viva 4; iv) de dois a seis poleiros artificiais 5; v) de seis a quatorze abrigos artificiais 6; de seis a duzentos e trinta

e quatro núcleos de chuva de sementes 7; de seis a duzentos e trinta e quatro núcleos de banco de sementes 8,

apresentando os seguintes tratos culturais: roçadas e capinas químicas somente dentro das faixas de solo preparado 9;

combate a formigas cortadeiras através de formicidas 10; uso de hidrorretentores 11; uso de adubação química 12 e uso

de colares de proteção de mudas 13, caracterizando-se em uma técnica de reflorestamento sistematizada onde seus

módulos podem ser instalados repetidamente e contiguamente 14, possibilitando a restauração florestal de pequenas a

grandes áreas degradadas 15.
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coletor màvel de chuva de sementes

Abstract

(BR102013008277)

COLETOR MàVEL DE CHUVA DE SEMENTES.Patente de invenção com fins de utilização em projetos de

reflorestamentos, caracteriada por quatro fundações compostas por barras cilíndricas com ponteiras nas extremidades

inferiores para facilitar a penetração da barra no solo 1.A extremidade superior das barras possui uma chapa circular de

aço 2, e acoplada ao topo das barras, através dos mosquetões 3, é fixada uma moldura coletora 4, constituída por quatro

hastes cilíndricas 5, interligadas através de conectores do tipo ''joelho 90<198>'' 6.Esta moldura serve de suporte para

uma bolsa removível em formato retangular 7, confeccionada com material do tipo tela anti-afídeos 7, e sustentada pelas

hastes 5 que são introduzidas em cós presente no topo do bolsão 7.No centro da base do bolsão há uma tampa convexa

e removível 8 presa por um fio de nylon numa anel plástico 9.
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Publication numbers

BR102013008273

BR102013008273

BR102013008273

Publication kind codes

A1

A2

B1

Publication dates

2013-05-14

2013-07-23

2014-04-08

Earliest priority date

2013-04-05

Title

(BR102013008273)

Bandeja sementeira móvel

Abstract

(BR102013008273)

BANDEJA SEMENTEIRA MàVEL.Patente de Invenção para realização de semeadura indireta, atividade relacionada ao

reflorestamento de áreas degradadas, caracterizada por uma bandeja plástica retangular, dotada de quatro ''pés'' de

suporte em seus quatro cantos, possui fundo de superfície plana com orifícios para drenagem de água 2, em seu interior,
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as faces laterais são dotadas de ranhuras verticais 4, e para facilitar seu transporte e manuseio, apresenta alças

anatômicas e resistêntes nos lados menores da bandeja.

Inventors

CAMPANHA BECHARA FERNANDO

DUARTE DE PAULA COSTA CIRO

DA SILVA VALERIA MARIANO

DA MOTA CLEZIO JOSE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BR102012019946

BR102012019946

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-02-05

2014-05-06

Earliest priority date

2012-08-09

Title

(BR102012019946)

Sistema doppler contínuo com um transdutor ultrassônico de elemento único para transmitir/receber os sinais

Abstract

(BR102012019946)

SISTEMA DOPPLER CONTÍNUO COM UM TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO DE ELEMENTO ÚNICO PARA

TRANSMITIR/RECEBER OS SINAIS.Descreve-se a presente patente de invenção como um sistema Doppler contínuo

com um transdutor ultrassônico de elemento único para transmitir/receber os sinais que, de acordo com as suas
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características, propicia a formação de um sistema Doppler contínuo (1) em estrutura própria e específica do tipo

eletrônica baseado em um transdutor ultrassônico de elemento único (2) para transmitir e receber os sinais, vom vistas a

possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa a utilização do Doppler de ondas contínuas mesmo com um

único transdutor em todos os exames médicos que aplicam o efeito Doppler contínuo e, tendo como base, um sistema

Doppler contínuo (1) com grande resistência, segurança e versatilidade e facilmente adaptável a uma vasta gama de

equipamentos, exames, usuários e locais em geral.

Inventors
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2012-06-12

2013-07-16

Earliest priority date

2011-06-14

Title

(BR201103037)

registrador multiponto portÁtil de corrente e tensço

Abstract

(BR201103037)

REGISTRADOR MULTIPONTO PORTÁTIL DE CORRENTE E TENSçO.Atualmente com a evolução de dispositivos de

acionamento eletrônico e aumento de cargas não-lineares nos domicílios e nas indústrias, o conceito de Qualidade de

Energia Elétrica cada vez mais tem importância no nosso dia-a-dia.Assim foi idealizado e desenvolvido um sistema que

atende à monitoração das principais grandezas elétricas: corrente e tensão.A principal idéia do equipamento é a

incorporação do sistema de armazenamento de memória de massa em um alicate amperimétrico qualquer, oferecendo

economia e versatilidade para fabricantes de equipamentos de medição monitorar os principais problemas de qualidade

de energia simplesmente adquirindo os sinais de corrente e tensão da rede elétrica.Após condicionamento por filtros

analógicos, estes sinais são convertidos simultaneamente e processadas para serem registradas em um pendrive na

forma de arquivo.Também são colocadas informações pertinentes ao horário do início da amostragem, para ser possível a

sua atuação como medidores multiponto e posterior análise da rede elétrica em um computador comum a partir dos dados

gravados no pendrive com ferramentas de software desenvolvidas para este fim, podendo ainda emitir gráficos e relatórios

para o usuário.

Inventors
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A3

A4

A2

Publication dates

2012-10-11

2012-12-06

2013-01-24

2013-06-11

Earliest priority date

2011-04-08

Title

(BR201101991)

viscâmetro baseado em rede de bragg ou em rede de perÍodo longo em fibra àptica

Abstract

(BR201101991)

VISCâMETRO BASEADO EM REDE DE BRAGG OU EM REDE DE PERÍODO LONGO EM FIBRA àPTICA.Viscômetro

compacto de imersão baseado namodulação acusto-áptica de uma rede de Bragg ou de uma rede de período longo (9).A

excitação da rede por uma onda acústica flexural (20) gerada por um elemento piezoelétrico (3) provoca uma mudança

das características físicas da rede, acarretando mudança na característica espectral do sinal óptico que a atravessa.A

mudança na característica espectral ocorre em um tempo de característico, que pode ser medido com um sistema de

interrogação.Este tempo é proporcional à viscosidade do fluído que se deseja medir e no qual a rede está imersa.

Inventors
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Publication dates

2013-02-19

2013-04-16

Earliest priority date

2010-12-20

Title

(BR201005009)

equipamento de pedigrafia

Abstract

(BR201005009)

EQUIPAMENTO DE PEDIGRAFIA.Descreve-se a presente patente de invenção como um equipamento de pedigrafia (1)

que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um equipamento de pedigrafia (1) em estrutura

própria e especifica do tipo eletromecânica e baseada em um protocolo terapeutico que aplica a técnica de reabilitação por

biofeedback e um equipamento específico gerador de informações áudios-visuais e sensoriais para o tratamento de

seqUelas motoras em pessoas com necessidades especiais do tipo locomotoras em geral, com vistas a possibilitar de

forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de estimulação e/ou correção

da falta de apoio do calcanhar ao solo, ou seja, no auxilio a capacidade de apoiar o pé corretamente, principalmente à

região do calcanhar, permitindo o controle e estimulação da tomada de carga sobre os pés, consecutivamente joelhos e

quadril, e favorecendo o equilíbrio e a marcha, além de auxiliar os profissionais na reabilitação de portadores de

deficiência motora em geral.
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Title

(BR201004385)

comunicaÇço tÁctil para todo péblico: sistema braille usando verniz relevo acrÍlico de secagem ultravioleta (uv), impresso

junto com texto e imagens em tinta; ausÊncia de micro-furos denominada: i-br/vza-uvxmf

Abstract

(BR201004385)

COMUNICAÇçO TÁCTIL PARA TODO PéBLICO: SISTEMA BRAILLE USANDO VERNIZ RELEVO ACRILICO DE

SECAGEM ULTRAVIOLETA (UV), IMPRESSO JUNTO COM TEXTO E IMAGENS EM TINTA; AUSÊNCIA DE MICRO-

FUROS DENOMINADA: I-Br/Vza-UVxmf.A presente invenção expressa à observação, investigação, criatividade, inovação

e uso da tecnologia de impressão gráfica disponível e instalada, conjugadas para obter o sistema de COMUNICAÇçO

TÁCTIL PARA TODO PéBLICO: SISTEMA BRAILLE USANDO VERNIZ RELEVO ACRILICO DE SECAGEM

ULTRAVIOLETA (UV), IMPRESSO JUNTO COM TEXTO E IMAGENS EM TINTA; AUSÊNCIA DE MICRO-FUROS

DENOMINADA: I-Br/Vza-UVxmf; com o significando: i - impressão; B - Brailie; r - relevo; I - mediante; Vz - Verniz; a -

acrílico; UV - Ultra Violeta; x - ausência; mf - micro-furos.Aplicada como ferramenta de Inclusão e acessibilidade

facilitadoras da educação, capacitação profissional, convivência e relacionamento entre as pessoas deficientes visuais

(que representam 6,8% da população Brasileira) com videntes normais, higidos; conduzindo-las para melhor nível de vida,

contribuindo a aplicado da legislação que exige nas embalagens de medicamentos, alimentos, material de uso pessoal e

asseio informação do nome, conteúdo, especificação, uso e validade dos produtos bens e serviços empacotados;

mostrado no protótipo: "mundo Bralíle livro ilustrado, álbum de 80 figurinhas" desenhado e manufaturado de acordo a esta

invenção.

Inventors
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Publication numbers

BRPI1003669

Publication kind codes
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Publication dates

2013-02-13

Earliest priority date

2010-10-18

Title

(BR201003669)

dispositivo de carga e recarga para acumuladores de energia elÉtrica

Abstract

(BR201003669)

Dispositivo de Carga e Recarga para Acumuladores de Energia Elétrica.De acordo com a presente patente de invenção é

apresentado um dispositivo de carga e recarga de acumuladores de energia elétrica usando a conversão eletromecânica

de energia baseada no motor de indução (1) como fonte de energia primária ligado a rede elétrica.A proposta apresenta

alto rendimento, baixa distorção harmônica, alto fator de potência e baixo volume quando comparado a métodos

tradicionais de conversão de energia para esta finalidade e pode ser ligada a redes monofásicas ou trifásicas de energia

elétrica alternada.

Inventors
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BRPI1003452

BRPI1003452

Publication kind codes

A2

A8

B1

Publication dates

2013-01-08

2016-01-19

2016-10-18

Earliest priority date

2010-09-13

Title

(BR201003452)

sistema biológico automatizado para eliminação do odor das emissões gasosas de atividades comerciais poluidoras

Abstract

(BR201003452)

sistema biológico automatizado para eliminação do odor das emissões gasosas de atividades comerciais poluidoras. a

presente invenção refere-se ao tratamento da eliminação do odor das emissões gasosas de fração orgânica e inorgânica,

proveniente da queima de combustíveis, na preparação de alimentos, em estabelecimentos comerciais, por meio aquoso

contendo uma cultura mista de microorganismos, em reatores biológicos em série, de formato cilíndrico ou plano, que

promoverão a degradação dos componentes da emissão gasosa.

Inventors
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(BR201001157)

sistema eletromecánico de fertilização a taxa variável georreferência para máquinas agrìcolas

Abstract

(BR201001157)

SISTEMA ELETROMECáNICO DE FERTILIZAçãO A TAXA VARIáVEL GEORREFERêNCIADA PARA MáQUINAS

AGRìCOLAS.A presente Invenção se refere a um equipamento que será utilizado em máquinas agrícolas para

formulação, dosagem e aplicação dos macros elementos químicos (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) a taxa variável de

maneira localizada e independente doelemento numa mesma operação, baseando-se em dados de um mapa de aplicação

de fertilizante e com o auxílio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), diferentemente das máquinas atuais que o

fazem com fertilizantes pré- formulados, ou seja, com as proporções já definidas e misturadas dos elementos (N, P e K),

variando somente a quantidade do formulado no momento da aplicação.O equipamento é constituído de moegas(1) para o

armazenamento dosfertilizantes, de dosadores helicoidais(2) acionados por motores elétricos de 12 Vdc(3), que com a

variação da rotação aumentam ou diminuem a quantidade de fertilizantes seguindo recomendação do mapa de aplicação

da cultura em questão, as mangueiras flexíveis de borracha(4) direcionam o fertilizante do dosador para o coletor sendo o

transporte feito por gravidade, o coletor(5) recebe os elementos químicos já formulados e dosados e também por

gravidade os envia para o solo, conta ainda com alguns componentes complementares, tais como: microcomputador,

placa de aquisição e controle, componentes eletrónicos necessários para variação da rotação dos motores e um software

de instrumentação virtual.

Inventors
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BRPI1003736

Publication kind codes

A2

Publication dates

2012-02-14

Earliest priority date

2010-03-25

Title

(BR201003736)

mecanismo de inferência otimizado do paradigma orientado a notificações (pon) e mecanismos de resolução de conflitos

para ambientes monoprocessados e multiprocessados aplicados ao pon

Abstract

(BR201003736)

MECANISMO DE INFERêNCIA OTIMIZADO DE PARADIGMA ORIENTADO A NOTIFICAçõES (PON) E MECANISMOS

DE RESOLUçãO DE CONFLITOS PARA AMBIENTES MONOPROCESSADOS E MULTIPROCESSADOS APLICADOS

AO PON.Este documento apresenta inovações no mecanismo de inferência e novos mecanismos para resolução de

conflitos para o paradigma de programação de computadores intitulado Paradigma Orientado a Notificações (PON).O

PON em si resolve problemas dos paradigmas atuais, como sintaxe inapropriada, redundâncias estruturais e temporais e,

particularmente, o acoplamento forte de entidades computacionais uma vez que ele utiliza um processo alternativo de

avaliação causal ou inferência feito por meio de entidades computacionais de pequeno porte, reativas e desacopladas que

colaboram por meio de notificações pontuais.No PON, as expressões causais e estruturas de dados são entidades

efetivas chamadas Rufes e FactBases que juntas realizam colaborativamente os ciclos de inferência por meio de

notificações suas e de entidades auxiliares.Estas entidades são os Attributes das FactBases que notificam as Premises

das Canditions das Rufes, as quais (se aprovadas) ativam suas Actions que, por sua vez, ativam suas Instigations e

conseqüentemente os Methods da FactBases permitindo o ciclo de inferência por notificações.Certamente, um diferencial

de um mecanismo de inferência é a sua eficiência de execução.Neste contexto, mesmo o PON apresentando melhor

mecanismo de inferência do que as materializações dos atuais paradigmas, o mecanismo de inferência por notificações

pode ainda apresentar melhores resultados por meio de mudanças precisas.Justamente, este pedido de patente

apresenta inovações que evitam notificações desnecessárias e conseqúentemente contribuem para a melhor utilização

dos recursos computacionais.Um exemplo de inovação é o uso de uma tabela hash para otimizar o fluxo de notificações

entre Attributes e Premises ou a expansão de utilização de diferentes operadores lógicos nas Conditions.Da mesma forma

que as inovações no mecanismo de inferência são necessários para o melhoramento do PON, os mecanismos de

resolução de conflitos também são importantes para prover melhorias e facilitar o uso do paradigma.Assim sendo, este

pedido de patente apresenta novos mecanismos de resolução de conflitos neste contexto.Primeiramente são

apresentados dois mecanismos úteis a ambientes monoprocessados não concorrentes, sendo um baseado em

escalonador de Rules e outro na execução de cada Rule assim que ela seja aprovada.Subsequentemente, é proposto

ainda um mecanismo para ambientes concorrentes monoprocessados ou multiprocessados.Este mecanismo é baseado

em contra-notificações dos elementos e em acessos exclusivos.

Inventors
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(BR201000792)

biomassa bioestabilizada obtida a partir de resìduos orgánicos, enriquecida com materiais energéticos

Abstract

(BR201000792)

BIOMASSA BIOESTABILIZADA OBTIDA A PARTIR DE RESìDUOS ORGáNICOS, ENRIQUECIDA COM MATERIAIS

ENERGéTICOS.A presente invenção se refere ao aumento do Poder Calorífico Superior (POS) de biomassa obtida a

partir de resíduos orgânicos doméstico, comercial e industrial.O processo consiste na bioestabilizaçáo aeróbica acelerada

da matéria orgânica e enriquecimento energético com materiais carbonáceos com alto valor energéticos.De um modo

geral, utiliza-se até 10 % de lodo de tratamento de efluentes industrial e/ou doméstico, até 15 % de podas de árvores e até

90 % de resíduos orgânicos provenientes de restaurantes comercial e/ou industrial, supermercados, feiras livres, CEASAs,

indústrias de alimentos processados e/ou beneficiadora de cereais, elementos filtrantes de indústrias eletro-mecânica,

fração orgânica do lixo doméstico, além de cascas e materiais celulósicos em geral, resíduos finos de carvão vegetal,

carvão ativado e mineral; borras oleosas de origem vegetal, animal e mineral e glicerina bruta proveniente de processos

de produção de biodiesel.O enriquecimento energético se dá pela incorporação dos materiais carbonosos, adicionados

durante o processo de bioestalização e/ou, ao produto no final.

Inventors
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Publication kind codes

A2
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2011-10-18

Earliest priority date

2010-02-26

Title

(BR201000296)

mecanismo de resolução de conflito e garantia de determinismo para o paradigma orientado a notificações (pon)

Abstract

(BR201000296)

MECANISMO DE RESOLUçãO DE CONFLITO E GARANTIA DE DETERMINISMO PARA O PARADIGMA ORIENTADO

A NOTIFICAçõES (PON).Este documento apresenta um novo mecanismo para a Identificação/Resolução de Conflitos e

Garantia de Determinismo para o paradigma de programação de computadores intitulado Paradigma Orientado a

Notificações (PON).O PON em si resolve problemas dos paradigmas atuais, como sintaxe inapropriada, redundâncias

estruturais e temporais e, particularmente, o acoplamento forte de entidades computacionais uma vez que ele utiliza um

processo alternativo de avaliação causal (ou inferência) feito por meio de entidades computacionais de pequeno porte,
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(re)ativas e desacopladas que colaboram por meio de notificações pontuais.No PON, as expressões causais e estruturas

de dados são entidades efetivas chamadas Rules e FactBases que juntas realizam colaborativamente os ciclos de

inferência por meio de notificações suas e de entidades auxiliares.Estas entidade são os Attributes das FactBases que

notificam as Premises das Conditions das Rules, as quais (se aprovadas) ativam suas Actions que, por sua vez, ativam

suas Instigations e conseqúentemente os Methods da FactBases permitindo o ciclo de inferência por notificações.Salienta-

se que a parte lógico-causal destas entidades e as conexões para notificações/instigações são criadas automaticamente a

partir do conhecimento' de regras causais.Estas regras causais contêm conhecimentos relativos à aplicação visada e

também podem conter conhecimentos adicionais relativos a questões como o tratamento de conflito e o

determinismo.Neste âmbito, a presente invenção constitui-se em um Mecanismo com dois objetivos sinérgicos no âmbito

do PON que são implicitamente Identificar/Resolver Conflitos e implicitamente Garantir Determinismo.A Identificação e

Resolução de Conflitos dos elementos envolvidos se dá por contra-notificações de Conditions aprovadas para Premises

exclusivas (relativas a FactBases passiveis de conflito) que identificam um conflito caso haja mais de uma contra-

notificação, resolvem tal conflito deterministicamente (usando uma da política como prioridades distintas de

Conditions/Rules) e confirmam a aprovação apenas da Condition eleita.O determinismo implícito, por sua vez, é garantido

primeiramente estabelecendo contra-notificações das Conditions às Premises e das Premises aos Attributes, sendo cada

contra-notificação a confirmação da notificação prévia recebida, e garantido subsequentemente pela notificação final dos

Attributes às Conditions.Isto garante que todos os elementos envolvidos no processo de inferência tenham oportunidades

iguais de avaliações bem como evoluções determinísticas.Em suma, é apresentado este duplo-mecanismo que se dá por

meio de colaborações adicionais das entidades existentes no PON, sendo tais colaborações também orientadas a

notificações, normalmente aplicadas sinergicamente e potencialmente/normalmente tratadas por meio de mecanismos de

herança.Enfim, apresenta-se um novo mecanismo que melhora as capacidades das inferências determinadas pelo PON,

úteis a várias classes de software, facilitando seu emprego uma vez que o mecanismo também emerge implicitamente a

partir do 'conhecimento' das regras.
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(BR200902746)

sistema de controle passivo de vibrações flexionais em máquinas girantes através de neutralizadores dinámicos

viscoelásticos

Abstract

(BR200902746)

SISTEMA DE CONTROLE PASSIVO DE VIBRAçõES FLEXIONAIS EM MáQUINAS GIRANTES ATRAVéS DE

NEUTRALIZADORES DINáMICOS VISCOELáSTICOS é constituída por um neutralizador dinâmico viscoelástico (8) e um

conjunto suporte flexivel de fixação (1) para controle de vibração flexional de máquinas girantes , que consiste de um

corpo central (6), que faz a conexão direta entre o dispositivo e o núcleo do conjunto suporte flexível de fixação (2) que por

suas características permite injetar os esforços de controle de vibração flexional sobre o rotor; O conjunto suporte flexível

(1) consta de um elemento unido diretamente ao rotor, com uma parte interna girante e outra fixa (2), um elemento flexível

(3) que une a parte externa do elemento (2) ao suporte ou estrutura estática (4), cuja função é fixar o neutralizador sobre o

rotor para reduzir vibraçós flexionais; Ao corpo central (6) se unem componentes viscoelásticos (7) e os componentes

inerciais (5); Os componentes viscoelásticos (7) são constituídos, cada um, por casquilhos internos de material

viscoelástico; Os componentes inerciais (5), por sua vez, são compostos por uma massa metálica com valores pré-

definidos dependendo das características dinâmicas do rotor e da faixa de freqúéncia de trabalho.
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sintonizador de rede de bragg em fibra óptica com mola de entalhe

Abstract

(BR200901888)

SINTONIZADOR DE REDE DE BRAGG EM FIBRA óPTICA COM MOLA DE ENTALHE.Dispositivo de sintonização de

rede de Bragg em fibra óptica por tração longitudinal da fibra usando o princípio da mola de entalhe.Trabalhando como

uma alavanca linear a mola de entalhe pode ser considerada como uma dobradiça monolítica que, acionada por um

atuador piezoelétrico comercial, permite deslocar o comprimento de onda central de uma rede de Bragg, afixada entre a

extremidade do braço da alavanca e uma base de apoio, em uma faixa de dezenas de nanómetros, tornando o dispositivo

um sintonizador óptico de comprimento de onda.
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paradigma orientado a notificaÇÕes (pon) - uma tÉcnica de composiÇço e execuÇço de software orientada a notificaÇÕes
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Abstract

(BR200805518)

Este documento apresenta um novo paradigma de programação de computadores intitulado Paradigma Orientado a

Notificações (PON) ou Notification Oriented Paradigm (NOP) em inglês.PON objetiva uma solução com melhor

desempenho e abertura para paralelismo e distribuição do que as soluções baseadas nos paradigmas correntes, como

linguagens orientadas a objetos.PON resolve seus problemas, como sintaxe inapropriada, redundância estrutural e

temporal e principalmente entidades computacionais fortemente acopladas.Este acoplamento existe devido a uma

orientação a processo de avaliação causal baseado em pesquisa, normalmente monolítico, que causa dificuldades de

distribuição.Justamente, PON impõe outra maneira para realizar as avaliações e inferências.Em PON, isto é feito a partir

do conhecimento de regras por meio de entidades computacionais de pequeno porte, 'inteligentes' e desacopladas que

interagem e colaboram por meio de notificações pontuais.
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sistema informatizado para o armazenamento de dados de pacientes submetidos a tratamentos ortodÈnticos

Abstract

(BR200602015)

SISTEMA INFORMATIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A

TRATAMENTOS ORTODÈNTICOS.Refere-se a presente inovação a um sistema informatizado plenamente seguro e

eficiente para o armazenamento de informações de pacientes submetidos a tratamentos ortodónticos (dados pessoais,

fichas clínica, odontológica e de procedimentos, orçamento e controle de pagamento, radiografias e modelos), de forma

digital, garantindo idoneidade e sigilo dessas informações.Os documentos (fichas de procedimentos, orçamento e controle

de pagamento, radiografias e modelos) são escaneados (bi ou tridimensionalmente) e assinados digitalmente pelo método

de assinatura digital.São então armazenados pelo sistema de armazenamento de arquivos digitais juntamente com os

dados que são digitalizados via formulário (dados pessoais, fichas clínica e odontológica).A partir das informações

armazenadas via formulário, é possível, utilizando-se do método de busca, a busca por qualquer campo cadastrado,

retomando ao usuário uma relação de pacientes que possuem em comum as características buscadas.A partir dessa

busca e utilizando o método de geração de relatórios, o usuário pode gerar um relatório personalizando os campos que

lhe são pertinentes, incluindo dados de formulário e documentos escaneados, e visualizar/imprimir este relatório.
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medidor de fase de alta resolução

Abstract

(BR200600617)

medidor de fase de alta resolução descreve-se um medidor de fase de alta resolução formado, basicamente, por um
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sistema de medição de fase (23,26,30) e um sistema digital de controle e processamento (24), para ser utilizado em

aplicações referentes à instrumentação, controle, automação, telecomunicações, medicina e em aplicações que exijam

medições de fase em alta resolução. o medidor de fase (1,10,15) é capaz de medir a fase de uma impedância ou de sinais

elétricos, provendo os resultados de medição em um display gráfico (72). este medidor também prove meios de

comunicação com uma rede de comunicação (2), sistema dedicado (5) e com um computador (3). com base no método de

medição desenvolvido e nos dispositivos que compõe medidor de fase (1,10,15), espera-se que este equipamento seja

uma solução de baixo custo para atender as necessidades de medição de fase com alta resolução. o setor técnica a que

se refere esta invenção é o da "eletrônica".
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Medidor ótico de qualidade de combustível para medição local e medição remota

Abstract

(BR200203712)

"medidor ótico de qualidade de combustível para medição local e medição remota". com possibilidade de utilização tanto

local quanto remota nos pontos onde se faça necessário o controle de qualidade de combustíveis. o aparelho detecta

alterações no espectro de transmissão de uma lpg (long period grating - rede de longo período) causadas pela adição de

misturas ao combustível sob análise, comparativamente ao espectro referente a um combustível com quantidades

permitidas de misturas. são apresentadas duas configurações básicas para o aparelho, sendo que em cada uma destas

configurações estão descritos os diversos componentes óticos, eletrônicos e optoeletrônicos que podem ser empregados

na sua construção.
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