
DESTAQUES DA
INOVA UNICAMP
NO ANO DE 2014

PATENTES 2014
AGRICULTURA E SAÚDE ANIMAL

Inibidor de Proteinase do tipo Bowman Birk isolado 
de clitoria fairchildiana e atividade biológica. BR 10 
2014 028528 8 

ALIMENTOS E BEBIDAS

Processo de obtenção de composição alimentícia e 
composição alimentícia. BR 10 2014 032097 0 

Processo de obtenção de composição alimentícia e 
composição alimentícia. BR 10 2014 032093 8

Processo de obtenção de cristais de gordura 
microencapsulados, os cristais de gordura 
microencapsulados assim obtidos, e seus usos. BR 
10 2014 027999 7 

Processo de controle de transição polimórfica que 
induz fat bloom em chocolates e chocolates obtidos 
por esse processo. BR 10 2014 025659 8 

Processo de modificação de enzimas coagulantes 
de leite de altaq pressão isostática, enzimas 
coagulantes modificadas e seus usos. BR 10 2014 
023497 7 

Processo de obtenção de composições 
estruturadas de gorduras, composições 
estruturadas assim obtidas e seus usos. BR 10 2014 
012953 7 

Processo aperfeiçoado para obtenção de estearina 
da gordura de leite, estearina 1 assim obtida; 
processo de fracionamento térmico de gordura de 
leite anidra utilizando a estearina 1, estearina 2 
assim obtida; e usos. BR 10 2014 013303 8

BIOTECNOLOGIA

Método de descelularização de medula óssea, 
biomaterial obtido e uso. BR 10 2014 030834 2 

Vetor de DNA recombinante, método para 
produção de plantas geneticamente modificadas e 
seu uso. BR 10 2014 013302 0 

Processo de obtenção da enzima lacase por fungo 
marinho, enzima lacase e uso da mesma. BR 10 
2014 008502 5

CONSTRUÇÃO CIVIL

Artefatos de concreto com lodo de esgoto 
calcinado. BR 10 2014 026837 5 

Dispositivo para desidratação de lodo de esgoto e 
usos. BR 10 2014 022483 1

COSMÉTICOS 

Formulação tópica a base de extrato seco da planta 

Maytenus ilicifolia e seus usos. BR 10 2014 001602 
3 

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS

Sistema e processo para recuperação de álcool 
isoamílico, etanol e butanol e produtos assim 
obtidos. 

Processo térmico de desinfecção de resíduos de 
esgotos, produto obtido e uso. BR 10 2014 029517 
8 

Motor a combustão interna com mecanismo que 
permite controle da taxa de compressão e seus 
usos. BR 10 2014 028004 9

Motor de combustão interna com mecanismo que 
permite controle instantâneo sobre a taxa de 
compressão e a capacidade volumétrica de cada 
cilindro individualmente e seus usos. BR 10 2014 
026240 7 

Sistema integrado para aumento da recuperação de 
etanol e coprodução de álcool isoamílico, processo 
integrado para aumento da recuperação de etanol 
e coprodução de álcool isoamílico e, produtos assim 
obtidos. BR 10 2014 025284 3 

Motor a combustão interna com mecanismo de 
cavidades. BR 10 2014 021475 5

Dispositivo redutor de vórtice para separador 
gravitacional bifásico gás-líquido e seu uso. BR 10 
2014 021620 0 

Motor de combustão interna com pistão 
impulsionado por engrenagens. BR 10 2014 021111 0 

Dispositivo gerador de giro para separação de fases 
e uso. BR 10 2014 020267 6 

Dispositivo controlador de potências por 
realimentação de estado para um gerador de 
indução duplamente alimentado e uso. BR 10 2014 
013301 1

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Aparelho de lavagem em procedimentos de 
endoscopia; e uso.

Biochip para análise in vitro da adesão celular e 
obstrução de microcanais anastomizados. BR 10 
2014 025778 0

Instrumento com ponteira magnética para retirada 
de corpos estranhos metálicos em conduto auditivo 
ou nasal. BR 10 2014 017146 0 

Processo de enriquecimento de fio de sutura com 
células-troco, kit de sutura e seus usos. BR 13 2014 
008417 6

IMUNOLOGIA

Vetor vacinal compreendendo salmonella enterica 
typhimurium atenuados mutantes para o gene fis, 
vacina compreendendo o dito vetor e uso do dito 
vetor. BR 10 2014 030638 2 

MATERIAIS

Rede semi-interpenetrante de poli 
2-hidróxietilmetacrilato-poli ácido láctico, seu 
processo de produção e uso. BR 10 2014 018509 7 
NANOTECNOLOGIA

Composição contendo nanopartículas de prata e 
uma estatina com ação antimicrobiana. BR 10 2014 
032375 9 

Processo de obtenção de nanopartículas de sílica 
peguilhadas carreadoras de fármacos hidrofóbicos, 
nanopartículas assim obtidas e seus usos.

Processo de obtenção de carreadores lipídicos 
nanoestruturados em copolímero tribloco, 
carreadores lipídicos nanoestruturados assim 
obtidos, e seus usos. BR 10 2014 028002 2 

Processo de obtenção de um sistema híbrido, 
sistema híbrido e seu uso. BR 10 2014 022484 0 

Composição contendo nanopartículas de prata e 
um antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua 
utilização. BR 10 2014 0215697 

Processo de produção de nanofios monocristalinos 
intermetálicos; e nanofios monocristalinos 
intermetálicos. BR 10 2014 019794 0 

Sistema DEpot para liberação de fármacos e seu 
uso. BR 10 2014 018893 2 

ODONTOLOGIA 

Composição antimicrobiana consistida de um 
material moldável e um agente antimicrobiano e 
seu uso. BR 10 2014 0253173 

Material poroso fotopolimerizável e seu uso. BR 10 
2014 023116 1 

Processo de purificação de extrato de jambu, 
extrato purificado assim obtido, composição 
anestésica e bioadesivo contendo extrato purificado 
de jambu; e usos. BR 10 2014 022486 6

Dispositivo portátil para ensaios de envelhecimento 
por luz ultravioleta; e uso do dispositivo portátil para 
ensaios de envelhecimento por luz ultravioleta para 
a análise de materiais poliméricos. BR 10 2014 
019793 1

ONCOLOGIA

Síntese de novos derivados 

3-(ACRIDIN-9-IL)-N-BENZILIDENO-2-CIANOACRILOHI
DRAZIDAS para o tratamento do cancêr. BR 10 2014 
016827 3 

QUÍMICA

Sistema automatizado para extração em fase sólida.

Processo e dispositivo de purificação de ácido 
clavulânico. BR 10 2014 030103 8 

Célula fechada para espectroeletroquímica e uso. 
BR 10 2014 026841 3 

Complexos  lantanídeo-ligantes; processo de 
obtenção dos complexos lantanídeo-ligantes; ligantes 
derivados do ácido dipicolínico; e, usos dos 
complexos lantanídeo-ligantes. BR 10 2014 025660 1 

Dispositivos microfluidicos e seu uso. BR 10 2014 
024587 1 

Cartucho para dispersão da matriz em fase sólida, 
sistema para dispersão da matriz em fase sólifda, 
uso ndo sistema e do cartucho e processo de 
dispersão da matriz em fase sólida. BR 10 2014 
024585 5 

Dispositivos do tipo leds poliméricos com a camada 
fixa, método de produção de dispositivos do tipo 
leds poliméricos emissores de cores diversas, e uso 
dos dispositivos. BR 10 2014 024348 8

Dispositivo de expectrometria de absorção atômica; 
e célula de atomização eletrotérmica com duplo 
filamento de tungstênio. BR 10 2014 024187 6 

Composição para liberação controlada de 
carcinógeno e uso. BR 10 2014 023118 8 

Método de obtenção de eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado, eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado e seu uso. BR 10 2014 
021474 7

Processo de interesterificação enzimática, 

composição lipídica interesterificada, seus usos, 
composição farmacêutica, produto alimentício e 
composição cosmética. BR 10 2014 020266 8 

Micropartículas de alginato com hidróxidos duplos 
lamelares encapsulados e seu uso. BR 10 2014 
017843 0 

Sondas fluorogênicas, processo para a produção de 
sondas fluorogênicas, uso das mesmas e 
compostos orgânicos. BR 10 2014 015963 0 

Equipamento de Fluortescência de uma molécula só 
e seu uso. BR 10 2014 009246 3 

SAÚDE HUMANA E BEM ESTAR

Método estimador de difusão de problemas 
ecológicos. BR 10 2014 030637 4 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Método para recuperação de segredos encriptados 
com criptografia visual por alinhamento automático 
em dispositivos móveis

Método de detecção de vivacidade de impressões 
digitais usando redes convencionais. BR 10 2014 
030832 6 

Dispositivos e método para amplificação 
quasi-linear. BR 10 2014 030636 6 

Método para caracterização de lasers. BR 10 2014 
030635 8 

Dispositivo automatizado de liberação controlada. 
BR 10 2014 027015 9 

Método e sensor para bufferização de imagens e 
seus usos. BR 10 2014 026839 1 

Método de criptografia visual para 
compartilhamento de segredos múltiplos; e uso. BR 
10 2014 024588 0 

Método de estimação de deslocamento de fase. BR 
10 2014 024586 3 

Método para paralelizar um loop de programa com 
dependência loop-carried. BR 10 2014 023779 8

Método para classificação multiclasse em cenários 
abertos e usos do mesmo. BR 10 2014 023780 1 

Método para classificação automática de visões do 
coração a partir de ecocardiogramas. BR 10 2014 
011059 3 

Mátodo para a reconstrução tridimensional 
integrando a atividade biológica de frutos e usos. BR 
10 2014 023117 0

Rede óptica para multiplexação e divisão de 
comprimento de onda (WDM) empregando laser 
multimodo com travamento por injeção e uso. BR 
10 2014 018890 8 

Método e sistema de movimentação de um 
elemento eletromecânico. BR 10 2014 018508 9 

Dispositivo de interface neural interativa, dispositivo 
de interação, sistema de comunicação neural e 
usos. BR 10 2014 017148 7

Sistema para otimizar a relação entre custos de 
carregamento e transporte de cargas em navios 
atracados. BR 10 2014 015749 2 

Método de segmentação de íris, método de 
autenticação biométrico e sistema de autenticação 
biométrico. BR 10 2014 012954 5 

Método para determinar uma topologia de rede 
virtual e seus usos. BR 10 2014 011989 2 

Dispositivo para medição dimensional de peças; 
sistema de análise e inspeção de peças; método de 
controle deminsional automatizado; e usos. BR 10 
2014 009460 1 

TECNOLOGIAS VERDES

Processo de epoxidação verde de composdto 
insaturado. BR 10 2014 017842 2 
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cilindro individualmente e seus usos. BR 10 2014 
026240 7 

Sistema integrado para aumento da recuperação de 
etanol e coprodução de álcool isoamílico, processo 
integrado para aumento da recuperação de etanol 
e coprodução de álcool isoamílico e, produtos assim 
obtidos. BR 10 2014 025284 3 

Motor a combustão interna com mecanismo de 
cavidades. BR 10 2014 021475 5

Dispositivo redutor de vórtice para separador 
gravitacional bifásico gás-líquido e seu uso. BR 10 
2014 021620 0 

Motor de combustão interna com pistão 
impulsionado por engrenagens. BR 10 2014 021111 0 

Dispositivo gerador de giro para separação de fases 
e uso. BR 10 2014 020267 6 

Dispositivo controlador de potências por 
realimentação de estado para um gerador de 
indução duplamente alimentado e uso. BR 10 2014 
013301 1

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Aparelho de lavagem em procedimentos de 
endoscopia; e uso.

Biochip para análise in vitro da adesão celular e 
obstrução de microcanais anastomizados. BR 10 
2014 025778 0

Instrumento com ponteira magnética para retirada 
de corpos estranhos metálicos em conduto auditivo 
ou nasal. BR 10 2014 017146 0 

Processo de enriquecimento de fio de sutura com 
células-troco, kit de sutura e seus usos. BR 13 2014 
008417 6

IMUNOLOGIA

Vetor vacinal compreendendo salmonella enterica 
typhimurium atenuados mutantes para o gene fis, 
vacina compreendendo o dito vetor e uso do dito 
vetor. BR 10 2014 030638 2 

MATERIAIS

Rede semi-interpenetrante de poli 
2-hidróxietilmetacrilato-poli ácido láctico, seu 
processo de produção e uso. BR 10 2014 018509 7 
NANOTECNOLOGIA

Composição contendo nanopartículas de prata e 
uma estatina com ação antimicrobiana. BR 10 2014 
032375 9 

Processo de obtenção de nanopartículas de sílica 
peguilhadas carreadoras de fármacos hidrofóbicos, 
nanopartículas assim obtidas e seus usos.

Processo de obtenção de carreadores lipídicos 
nanoestruturados em copolímero tribloco, 
carreadores lipídicos nanoestruturados assim 
obtidos, e seus usos. BR 10 2014 028002 2 

Processo de obtenção de um sistema híbrido, 
sistema híbrido e seu uso. BR 10 2014 022484 0 

Composição contendo nanopartículas de prata e 
um antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua 
utilização. BR 10 2014 0215697 

Processo de produção de nanofios monocristalinos 
intermetálicos; e nanofios monocristalinos 
intermetálicos. BR 10 2014 019794 0 

Sistema DEpot para liberação de fármacos e seu 
uso. BR 10 2014 018893 2 

ODONTOLOGIA 

Composição antimicrobiana consistida de um 
material moldável e um agente antimicrobiano e 
seu uso. BR 10 2014 0253173 

Material poroso fotopolimerizável e seu uso. BR 10 
2014 023116 1 

Processo de purificação de extrato de jambu, 
extrato purificado assim obtido, composição 
anestésica e bioadesivo contendo extrato purificado 
de jambu; e usos. BR 10 2014 022486 6

Dispositivo portátil para ensaios de envelhecimento 
por luz ultravioleta; e uso do dispositivo portátil para 
ensaios de envelhecimento por luz ultravioleta para 
a análise de materiais poliméricos. BR 10 2014 
019793 1

ONCOLOGIA

Síntese de novos derivados 

3-(ACRIDIN-9-IL)-N-BENZILIDENO-2-CIANOACRILOHI
DRAZIDAS para o tratamento do cancêr. BR 10 2014 
016827 3 

QUÍMICA

Sistema automatizado para extração em fase sólida.

Processo e dispositivo de purificação de ácido 
clavulânico. BR 10 2014 030103 8 

Célula fechada para espectroeletroquímica e uso. 
BR 10 2014 026841 3 

Complexos  lantanídeo-ligantes; processo de 
obtenção dos complexos lantanídeo-ligantes; ligantes 
derivados do ácido dipicolínico; e, usos dos 
complexos lantanídeo-ligantes. BR 10 2014 025660 1 

Dispositivos microfluidicos e seu uso. BR 10 2014 
024587 1 

Cartucho para dispersão da matriz em fase sólida, 
sistema para dispersão da matriz em fase sólifda, 
uso ndo sistema e do cartucho e processo de 
dispersão da matriz em fase sólida. BR 10 2014 
024585 5 

Dispositivos do tipo leds poliméricos com a camada 
fixa, método de produção de dispositivos do tipo 
leds poliméricos emissores de cores diversas, e uso 
dos dispositivos. BR 10 2014 024348 8

Dispositivo de expectrometria de absorção atômica; 
e célula de atomização eletrotérmica com duplo 
filamento de tungstênio. BR 10 2014 024187 6 

Composição para liberação controlada de 
carcinógeno e uso. BR 10 2014 023118 8 

Método de obtenção de eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado, eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado e seu uso. BR 10 2014 
021474 7

Processo de interesterificação enzimática, 

composição lipídica interesterificada, seus usos, 
composição farmacêutica, produto alimentício e 
composição cosmética. BR 10 2014 020266 8 

Micropartículas de alginato com hidróxidos duplos 
lamelares encapsulados e seu uso. BR 10 2014 
017843 0 

Sondas fluorogênicas, processo para a produção de 
sondas fluorogênicas, uso das mesmas e 
compostos orgânicos. BR 10 2014 015963 0 

Equipamento de Fluortescência de uma molécula só 
e seu uso. BR 10 2014 009246 3 

SAÚDE HUMANA E BEM ESTAR

Método estimador de difusão de problemas 
ecológicos. BR 10 2014 030637 4 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Método para recuperação de segredos encriptados 
com criptografia visual por alinhamento automático 
em dispositivos móveis

Método de detecção de vivacidade de impressões 
digitais usando redes convencionais. BR 10 2014 
030832 6 

Dispositivos e método para amplificação 
quasi-linear. BR 10 2014 030636 6 

Método para caracterização de lasers. BR 10 2014 
030635 8 

Dispositivo automatizado de liberação controlada. 
BR 10 2014 027015 9 

Método e sensor para bufferização de imagens e 
seus usos. BR 10 2014 026839 1 

Método de criptografia visual para 
compartilhamento de segredos múltiplos; e uso. BR 
10 2014 024588 0 

Método de estimação de deslocamento de fase. BR 
10 2014 024586 3 

Método para paralelizar um loop de programa com 
dependência loop-carried. BR 10 2014 023779 8

Método para classificação multiclasse em cenários 
abertos e usos do mesmo. BR 10 2014 023780 1 

Método para classificação automática de visões do 
coração a partir de ecocardiogramas. BR 10 2014 
011059 3 

Mátodo para a reconstrução tridimensional 
integrando a atividade biológica de frutos e usos. BR 
10 2014 023117 0

Rede óptica para multiplexação e divisão de 
comprimento de onda (WDM) empregando laser 
multimodo com travamento por injeção e uso. BR 
10 2014 018890 8 

Método e sistema de movimentação de um 
elemento eletromecânico. BR 10 2014 018508 9 

Dispositivo de interface neural interativa, dispositivo 
de interação, sistema de comunicação neural e 
usos. BR 10 2014 017148 7

Sistema para otimizar a relação entre custos de 
carregamento e transporte de cargas em navios 
atracados. BR 10 2014 015749 2 

Método de segmentação de íris, método de 
autenticação biométrico e sistema de autenticação 
biométrico. BR 10 2014 012954 5 

Método para determinar uma topologia de rede 
virtual e seus usos. BR 10 2014 011989 2 

Dispositivo para medição dimensional de peças; 
sistema de análise e inspeção de peças; método de 
controle deminsional automatizado; e usos. BR 10 
2014 009460 1 

TECNOLOGIAS VERDES

Processo de epoxidação verde de composdto 
insaturado. BR 10 2014 017842 2 



PATENTES 2014
AGRICULTURA E SAÚDE ANIMAL

Inibidor de Proteinase do tipo Bowman Birk isolado 
de clitoria fairchildiana e atividade biológica. BR 10 
2014 028528 8 

ALIMENTOS E BEBIDAS

Processo de obtenção de composição alimentícia e 
composição alimentícia. BR 10 2014 032097 0 

Processo de obtenção de composição alimentícia e 
composição alimentícia. BR 10 2014 032093 8

Processo de obtenção de cristais de gordura 
microencapsulados, os cristais de gordura 
microencapsulados assim obtidos, e seus usos. BR 
10 2014 027999 7 

Processo de controle de transição polimórfica que 
induz fat bloom em chocolates e chocolates obtidos 
por esse processo. BR 10 2014 025659 8 

Processo de modificação de enzimas coagulantes 
de leite de altaq pressão isostática, enzimas 
coagulantes modificadas e seus usos. BR 10 2014 
023497 7 

Processo de obtenção de composições 
estruturadas de gorduras, composições 
estruturadas assim obtidas e seus usos. BR 10 2014 
012953 7 

Processo aperfeiçoado para obtenção de estearina 
da gordura de leite, estearina 1 assim obtida; 
processo de fracionamento térmico de gordura de 
leite anidra utilizando a estearina 1, estearina 2 
assim obtida; e usos. BR 10 2014 013303 8

BIOTECNOLOGIA

Método de descelularização de medula óssea, 
biomaterial obtido e uso. BR 10 2014 030834 2 

Vetor de DNA recombinante, método para 
produção de plantas geneticamente modificadas e 
seu uso. BR 10 2014 013302 0 

Processo de obtenção da enzima lacase por fungo 
marinho, enzima lacase e uso da mesma. BR 10 
2014 008502 5

CONSTRUÇÃO CIVIL

Artefatos de concreto com lodo de esgoto 
calcinado. BR 10 2014 026837 5 

Dispositivo para desidratação de lodo de esgoto e 
usos. BR 10 2014 022483 1

COSMÉTICOS 

Formulação tópica a base de extrato seco da planta 

Maytenus ilicifolia e seus usos. BR 10 2014 001602 
3 

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS

Sistema e processo para recuperação de álcool 
isoamílico, etanol e butanol e produtos assim 
obtidos. 

Processo térmico de desinfecção de resíduos de 
esgotos, produto obtido e uso. BR 10 2014 029517 
8 

Motor a combustão interna com mecanismo que 
permite controle da taxa de compressão e seus 
usos. BR 10 2014 028004 9

Motor de combustão interna com mecanismo que 
permite controle instantâneo sobre a taxa de 
compressão e a capacidade volumétrica de cada 
cilindro individualmente e seus usos. BR 10 2014 
026240 7 

Sistema integrado para aumento da recuperação de 
etanol e coprodução de álcool isoamílico, processo 
integrado para aumento da recuperação de etanol 
e coprodução de álcool isoamílico e, produtos assim 
obtidos. BR 10 2014 025284 3 

Motor a combustão interna com mecanismo de 
cavidades. BR 10 2014 021475 5

Dispositivo redutor de vórtice para separador 
gravitacional bifásico gás-líquido e seu uso. BR 10 
2014 021620 0 

Motor de combustão interna com pistão 
impulsionado por engrenagens. BR 10 2014 021111 0 

Dispositivo gerador de giro para separação de fases 
e uso. BR 10 2014 020267 6 

Dispositivo controlador de potências por 
realimentação de estado para um gerador de 
indução duplamente alimentado e uso. BR 10 2014 
013301 1

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Aparelho de lavagem em procedimentos de 
endoscopia; e uso.

Biochip para análise in vitro da adesão celular e 
obstrução de microcanais anastomizados. BR 10 
2014 025778 0

Instrumento com ponteira magnética para retirada 
de corpos estranhos metálicos em conduto auditivo 
ou nasal. BR 10 2014 017146 0 

Processo de enriquecimento de fio de sutura com 
células-troco, kit de sutura e seus usos. BR 13 2014 
008417 6

IMUNOLOGIA

Vetor vacinal compreendendo salmonella enterica 
typhimurium atenuados mutantes para o gene fis, 
vacina compreendendo o dito vetor e uso do dito 
vetor. BR 10 2014 030638 2 

MATERIAIS

Rede semi-interpenetrante de poli 
2-hidróxietilmetacrilato-poli ácido láctico, seu 
processo de produção e uso. BR 10 2014 018509 7 
NANOTECNOLOGIA

Composição contendo nanopartículas de prata e 
uma estatina com ação antimicrobiana. BR 10 2014 
032375 9 

Processo de obtenção de nanopartículas de sílica 
peguilhadas carreadoras de fármacos hidrofóbicos, 
nanopartículas assim obtidas e seus usos.

Processo de obtenção de carreadores lipídicos 
nanoestruturados em copolímero tribloco, 
carreadores lipídicos nanoestruturados assim 
obtidos, e seus usos. BR 10 2014 028002 2 

Processo de obtenção de um sistema híbrido, 
sistema híbrido e seu uso. BR 10 2014 022484 0 

Composição contendo nanopartículas de prata e 
um antibiótico obtido de cravo-da-índia e sua 
utilização. BR 10 2014 0215697 

Processo de produção de nanofios monocristalinos 
intermetálicos; e nanofios monocristalinos 
intermetálicos. BR 10 2014 019794 0 

Sistema DEpot para liberação de fármacos e seu 
uso. BR 10 2014 018893 2 

ODONTOLOGIA 

Composição antimicrobiana consistida de um 
material moldável e um agente antimicrobiano e 
seu uso. BR 10 2014 0253173 

Material poroso fotopolimerizável e seu uso. BR 10 
2014 023116 1 

Processo de purificação de extrato de jambu, 
extrato purificado assim obtido, composição 
anestésica e bioadesivo contendo extrato purificado 
de jambu; e usos. BR 10 2014 022486 6

Dispositivo portátil para ensaios de envelhecimento 
por luz ultravioleta; e uso do dispositivo portátil para 
ensaios de envelhecimento por luz ultravioleta para 
a análise de materiais poliméricos. BR 10 2014 
019793 1

ONCOLOGIA

Síntese de novos derivados 

3-(ACRIDIN-9-IL)-N-BENZILIDENO-2-CIANOACRILOHI
DRAZIDAS para o tratamento do cancêr. BR 10 2014 
016827 3 

QUÍMICA

Sistema automatizado para extração em fase sólida.

Processo e dispositivo de purificação de ácido 
clavulânico. BR 10 2014 030103 8 

Célula fechada para espectroeletroquímica e uso. 
BR 10 2014 026841 3 

Complexos  lantanídeo-ligantes; processo de 
obtenção dos complexos lantanídeo-ligantes; ligantes 
derivados do ácido dipicolínico; e, usos dos 
complexos lantanídeo-ligantes. BR 10 2014 025660 1 

Dispositivos microfluidicos e seu uso. BR 10 2014 
024587 1 

Cartucho para dispersão da matriz em fase sólida, 
sistema para dispersão da matriz em fase sólifda, 
uso ndo sistema e do cartucho e processo de 
dispersão da matriz em fase sólida. BR 10 2014 
024585 5 

Dispositivos do tipo leds poliméricos com a camada 
fixa, método de produção de dispositivos do tipo 
leds poliméricos emissores de cores diversas, e uso 
dos dispositivos. BR 10 2014 024348 8

Dispositivo de expectrometria de absorção atômica; 
e célula de atomização eletrotérmica com duplo 
filamento de tungstênio. BR 10 2014 024187 6 

Composição para liberação controlada de 
carcinógeno e uso. BR 10 2014 023118 8 

Método de obtenção de eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado, eletrodos de óxido de 
cobre nanoestruturado e seu uso. BR 10 2014 
021474 7

Processo de interesterificação enzimática, 

composição lipídica interesterificada, seus usos, 
composição farmacêutica, produto alimentício e 
composição cosmética. BR 10 2014 020266 8 

Micropartículas de alginato com hidróxidos duplos 
lamelares encapsulados e seu uso. BR 10 2014 
017843 0 

Sondas fluorogênicas, processo para a produção de 
sondas fluorogênicas, uso das mesmas e 
compostos orgânicos. BR 10 2014 015963 0 

Equipamento de Fluortescência de uma molécula só 
e seu uso. BR 10 2014 009246 3 

SAÚDE HUMANA E BEM ESTAR

Método estimador de difusão de problemas 
ecológicos. BR 10 2014 030637 4 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Método para recuperação de segredos encriptados 
com criptografia visual por alinhamento automático 
em dispositivos móveis

Método de detecção de vivacidade de impressões 
digitais usando redes convencionais. BR 10 2014 
030832 6 

Dispositivos e método para amplificação 
quasi-linear. BR 10 2014 030636 6 

Método para caracterização de lasers. BR 10 2014 
030635 8 

Dispositivo automatizado de liberação controlada. 
BR 10 2014 027015 9 

Método e sensor para bufferização de imagens e 
seus usos. BR 10 2014 026839 1 

Método de criptografia visual para 
compartilhamento de segredos múltiplos; e uso. BR 
10 2014 024588 0 

Método de estimação de deslocamento de fase. BR 
10 2014 024586 3 

Método para paralelizar um loop de programa com 
dependência loop-carried. BR 10 2014 023779 8

Método para classificação multiclasse em cenários 
abertos e usos do mesmo. BR 10 2014 023780 1 

Método para classificação automática de visões do 
coração a partir de ecocardiogramas. BR 10 2014 
011059 3 

Mátodo para a reconstrução tridimensional 
integrando a atividade biológica de frutos e usos. BR 
10 2014 023117 0

Rede óptica para multiplexação e divisão de 
comprimento de onda (WDM) empregando laser 
multimodo com travamento por injeção e uso. BR 
10 2014 018890 8 

Método e sistema de movimentação de um 
elemento eletromecânico. BR 10 2014 018508 9 

Dispositivo de interface neural interativa, dispositivo 
de interação, sistema de comunicação neural e 
usos. BR 10 2014 017148 7

Sistema para otimizar a relação entre custos de 
carregamento e transporte de cargas em navios 
atracados. BR 10 2014 015749 2 

Método de segmentação de íris, método de 
autenticação biométrico e sistema de autenticação 
biométrico. BR 10 2014 012954 5 

Método para determinar uma topologia de rede 
virtual e seus usos. BR 10 2014 011989 2 

Dispositivo para medição dimensional de peças; 
sistema de análise e inspeção de peças; método de 
controle deminsional automatizado; e usos. BR 10 
2014 009460 1 

TECNOLOGIAS VERDES

Processo de epoxidação verde de composdto 
insaturado. BR 10 2014 017842 2 
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