
Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de
Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

29409161903369737

25/06/2019
870190058751
15:24

Número do Processo: BR 10 2019 013186 1

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
FILHO

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 48031918000124

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Quirino de Andrade, 215

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 01049-010

País: Brasil

Telefone: 11 56270217

Fax: 11 56270103

Email: auin@unesp.br

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 25/06/2019 às
15:24, Petição 870190058751

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 1/21



Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de
Utilidade (54):

APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO DE
AMOSTRAS POR VIA ÚMIDA

Resumo: A presente invenção consiste de aperfeiçoamento em frasco de
digestão de amostras por via úmida que emprega tubos de digestão
de quartzo fechados e aquecimento condutivo que possibilita a
rápida decomposição de amostras botânicas, alimentícias, clínicas,
ambientais e similares. A tecnologia desenvolvida conta com frasco
de digestão de quartzo, sistema de vedação do frasco e sistema de
alívio de pressão para abertura do frasco, permite a análise de
elementos que se encontram em baixas concentrações nas amostras
ao reduzir os valores do branco analítico e promove maior segurança
para o analista durante a abertura do frasco após a digestão.
1Figura a publicar:

Dados do Procurador

Nome ou Razão Social: Renan Padron Almeida

Procurador:

Numero OAB:

Numero API:

CPF/CNPJ: 33778301896

Endereço: Rua Joaquim Antunes 819

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 05415012

Telefone: 1156270570

Fax:

Email: renan.padron@unesp.br

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 25/06/2019 às
15:24, Petição 870190058751

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 2/21



Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 3

Nome: ALAN LIMA VIEIRA

CPF: 09682794650

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Estudante de Pós Graduação

Endereço: Rua Prof. Francisco Degni, 55

Cidade: Araraquara

Estado: SP

CEP: 14800-060

País: BRASIL

Telefone:

Fax:

Email:

Inventor 2 de 3

Nome: JOSÉ ANCHIETA GOMES NETO

CPF: 04500819827

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Professor do ensino superior

Endereço: Rua Prof. Francisco Degni, 55

Cidade: Araraquara

Estado: SP

CEP: 14800-060

País: BRASIL

Telefone:

Fax:

Email:

Inventor 3 de 3

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 25/06/2019 às
15:24, Petição 870190058751

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 3/21



Nome: KELBER DOS ANJOS DE MIRANDA

CPF: 81795890720

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Professor do ensino superior

Endereço: Cidade Universitária de Dourados, Rodovia Itahum, Km 12 s/n

Cidade: Dourados

Estado: MS

CEP: 79804-970

País: BRASIL

Telefone:

Fax:

Email:

NomeTipo Anexo

Comprovante de pagamento de GRU 200 GRU 1   29409161903369737.pdf

Comprovante de pagamento de GRU 200 Comprovante GRU 1   369737.pdf

Procuração Proc e Posse 07-2018.pdf

Relatório Descritivo 19AUINXX - Relatorio Descritivo.pdf

Reivindicação 19AUINXX - Reivindicações.pdf

Desenho 19AUINXX - Desenhos.pdf

Resumo 19AUINXX - Resumo.pdf

Documentos anexados

Acesso ao Patrimônio Genético

Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção
não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético
Brasileiro,  o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e
verdadeiras.

Declaração de veracidade

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 25/06/2019 às
15:24, Petição 870190058751

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 4/21



[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 02/04/2019 15:15:56

 
 

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o

sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 200-Pedido nacional de

Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT 

 
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

00190.00009 02940.916196 03369.737170 5 78760000007000

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO  CPF/CNPJ: 48031918000124
RUA QUIRINO DE ANDRADE 215, SAO PAULO  -SP   CEP:01049010

29409161903369737 29409161903369737 01/05/2019 70,00

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910     

2234-9 / 333028-1

00190.00009 02940.916196 03369.737170 5 78760000007000

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

02/04/2019 29409161903369737 DS N 02/04/2019

29409161903369737 17 R$

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. 
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. 
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n
o campo Número de Referência na emissão do pagamento. 
Serviço: 200-Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de
 Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO CPF/CNPJ: 48031918000124
RUA QUIRINO DE ANDRADE 215,
SAO PAULO-SP CEP:01049010

 

01/05/2019

2234-9 / 333028-1

29409161903369737

70,00

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 5/21

https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/login.jsp?url=pagamento/867-892.jsp?codT%3D1%26dataPagamento%3D02%2F04%2F2019%26valorDocumento%3D7000%26valor%3D7000%26desconto%3D0%2C00%26juros%3D0%2C00%26campo1%3D00190%26campo2%3D00009%26campo3%3D02940%26campo4%3D916196%26campo5%3D03369%26campo6%3D737170%26campo7%3D5%26campo8%3D78760000007000%26tipoCodigoBarras%3D1
https://aapj.bb.com.br/aapj/liemp.bb?codigoTransacao=867&data=02042019&campo1=00190&campo2=00009&campo3=02940&campo4=916196&campo5=03369&campo6=737170&campo7=5&campo8=78760000007000&valorDocumento=7000&valor=7000&valorDesconto=000&valorJurosMulta=000


17/04/2019 Internet Banking

https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_DETALHE_SEG_VIA.asp?txtEntidade=0033&txtCentroAlta=023… 1/1

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP   Agência: 0239  Conta Corrente: 13-002549-6

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0239-004900019792 Conta de Débito: 0239-000430023105

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 00190000090294091619603369737170578760000007000

No. compromisso banco: 1030412000100004 No. compromisso
cliente: 369737/DS1 101009853

Nome/Razão Social do
Beneficiário Original: INPI - INST. NACIONAL DE PROPR

Nome/Razão Social do Pagador
Efetivo: FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENT

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 57.394.652/0001-75

Valor Nominal: 70,00

Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00

Data de Vencimento: 25/04/2019

Data de Pagamento: 15/04/2019

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB15042019900137935

Autenticação: 11CBC4E75875912E49D7DD2

 

Valor a Pagar: 70,00
 

 

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 
0800 726 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
0800 762 7777 
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
 
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriado. 
0800 726 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 
 

 
 

Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 6/21

javascript:window.close();
javascript:onPrint()


Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 7/21



Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 8/21



Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 9/21



Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 10/21



Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 11/21



Petição 870190058751, de 25/06/2019, pág. 12/21



1 / 5 

“APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO DE AMOSTRAS 

POR VIA ÚMIDA” 

Campo da Invenção 

[0001] A presente invenção descreve um aperfeiçoamento em frasco 

de digestão de amostras por via úmida para realizar a decomposição de 

amostras botânicas, alimentícias, clínicas, ambientais e similares, em sistema 

fechado, sendo este aquecido em bloco digestor. 

[0002] A tecnologia desenvolvida conta com frasco de digestão de 

quartzo, sistema de vedação do frasco e sistema de alívio de pressão para 

abertura dos frascos. 

 

Antecedentes da Invenção 

[0003] O sistema de digestão de amostras por via úmida com 

aquecimento condutivo em frasco fechado, sob a patente BR1020130228249, 

possui um bloco de alumínio (aquecido por resistência elétrica) para a 

inserção individual da base dos tubos de vidro borossilicato a fim de 

promover o aquecimento condutivo para digestão das amostras. O fechamento 

do frasco é feito através de uma tampa de teflon, pino de teflon com um 

o’ring de fluoroelastomero e uma tampa de baquelite, a qual é rosqueada ao 

frasco de borossilicato. Neste sistema o frasco ainda sob pressão ao final da 

decomposição da amostra necessita ser manuseado pelo analista para realizar 

sua abertura. 

[0004] A constituição do material do frasco de digestão influencia 

diretamente as concentrações dos elementos que são lixiviados para a solução 

durante a digestão de amostras para análise inorgânica elementar (branco 

analítico) por via úmida [KRUG, F. J. Método de preparo de amostras: 

fundamentos de preparo de amostras orgânicas e inorgânicas para análise 

elementar. Piracibaba, 2010]. Em relação aos frascos de vidro borossilicato, 

digestões realizadas em frascos de quartzo resultam em brancos analíticos 
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consideravelmente menores, permitindo a determinação de elementos em 

baixas concentrações.  

[0005] Dessa forma, a fim de prover uma tecnologia para o frasco de 

digestão de amostras capaz de estender a possibilidade de se analisar 

elementos que se encontram em baixas concentrações nas amostras ao reduzir 

os valores do branco analítico e promover maior segurança para o analista 

durante a abertura do frasco após a digestão, é objeto da presente invenção um 

frasco de digestão de quartzo contendo sistema de vedação e sistema de alívio 

de pressão para abertura. 

 

Breve Descrição das Figuras 

[0006] A Figura 1 apresenta a representação esquemática do frasco de 

quartzo para digestão de amostras por via úmida em sistema fechado. 

[0007] A Figura 2 apresenta detalhamento da ferramenta para abertura 

da válvula do sistema de alívio de pressão. 

 

Descrição da Invenção 

[0008] O aperfeiçoamento em frasco de digestão de amostras por via 

úmida, objeto da presente invenção, compreende um tubo de digestão (10) de 

corpo cilíndrico de quartzo dotado de uma abertura superior com aba (11), 

dito tubo (10) que recebe na abertura superior uma tampa de teflon com 

o’ring de elastômero perfluorado (12) para vedação seguido da sobreposição 

de uma trava superior de alumínio com rosca interna (13) que se fixa à rosca 

externa da trava inferior de alumínio com rosca externa (14) para manter a 

tampa de teflon inserida no frasco de quartzo mesmo com o aumento da 

pressão interna durante o procedimento de digestão. A trava inferior de 

alumínio com rosca externa (14) contém um anel de teflon (15) em seu 

interior para distribuir a pressão uniformemente, conferindo maior resistência 

ao tubo de digestão (10). 
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[0009] A tampa de teflon (12) apresenta em sua parte inferior uma 

parede de fina espessura, que é expandida antes de sua introdução no tubo de 

digestão (10) com o auxílio de um expansor de teflon (16). Os gases 

produzidos durante a digestão da matéria orgânica pressionam a dita parede 

de fina espessura da tampa de Teflon (12) contra a parede interna do tubo de 

digestão (10), impedindo o escape dos gases. 

[00010] A tampa de teflon (12) apresenta em sua parte superior uma 

válvula (20) de teflon em forma de parafuso que permite o alívio da pressão 

interna do tubo de digestão (10) causada pelos gases da digestão. A válvula 

(20) é aberta pelo analista com o auxílio da ferramenta para abertura da 

válvula (21), evitando-se o manuseio do frasco sob pressão. A ferramenta 

para abertura da válvula (21) é introduzida pelo orifício da placa de proteção 

de policarbonato (22) e encaixada na parte superior da tampa de teflon e, 

através do giro no sentido anti-horário, alivia a pressão interna do frasco de 

digestão de quartzo. Após o alívio da pressão interna do tubo de digestão (10), 

a tampa de policarbonato (22) é removida e o tubo de digestão (10) é aberto.  

[00011] O procedimento de digestão utilizando a tecnologia 

desenvolvida para o frasco de quartzo foi avaliado através da 

decomposição/análise dos materiais certificados 8414 Bovine Muscle Powder, 

1577b Bovine Liver (National Institute of Standards and Technology, NIST) e 

BCR 186 Pig Kidney (Institute for Reference Marerials and Measurements, 

IRMM). A eficiência de decomposição das amostras foi avaliada em função 

dos teores de carbono e das concentrações dos analitos presentes nos 

digeridos, que foram comparadas com os valores certificados. 

[00012]  Os três materiais de referência certificados foram digeridos 

em triplicata utilizando o sistema de digestão de amostras por via úmida com 

aquecimento condutivo em frasco fechado (BR1020130228249) equipado 

com 14 frascos de quartzo de acordo com o seguinte procedimento: 200 mg 

do material foram pesados diretamente nos frascos de digestão de quartzo e, 
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em seguida, 2 mL de HNO3 15 mol L
-1

 e 1 mL de H2O2 30% (m/m) foram 

adicionados. Os frascos foram fechados e o seguinte programa de 

aquecimento foi utilizado: (1) 20 a 220 ºC, rampa de 30 min; (2) 220ºC, 

patamar de 15 min; (3) 30 min de resfriamento até 60 ºC. Após o término da 

digestão, os digeridos foram diluídos para 20 mL com água desionizada. 

[00013] Os elementos Na (Sódio), Ca (Cálcio), K (Potássio), Mg 

(Magnésio), P (Fósforo), S (Enxofre), Cu (Cobre), Fe (Ferro), Mn 

(Manganês) e Zn (Zinco) foram determinados nos digeridos dos três materiais 

de referência certificados por espectrometria de emissão óptica com plasma 

acoplado indutivamente (ICP OES). Os valores determinados e certificados 

estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados do ICP OES (média ± desvio padrão) para Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, 

Mg, Na, P e S (mg kg-1) em materiais de referência certificados digeridos (n = 3).  

 
Pig kidney Bovine Liver Bovine Muscle 

  Certificado Determinado  Certificado Determinado  Certificado Determinado  

Cu 31,9 29,0 ± 0,1  160 148 ± 2  2,84 2,42 ± 0,05  

Fe 299 284 ± 1  184 180 ± 1  71,2 66 ± 2  

Mn 8,5 9,0 ± 0,1  10,5 10,5 ± 0,1  0,37 nc  

Zn 128 124 ± 1  127 120 ± 1  142 132 ± 1  

Ca 295 292 ± 8  116 124 ± 4  145 140 ± 2  

K 12600 13006 ± 74  9940 9885 ± 49  15170 14455 ± 126  

Mg 829 858 ± 20  601 600 ± 5  960 936 ± 12  

Na 7100 7279 ± 55  2420 2245 ± 17  2100 1960 ± 20  

S nc 8552 ± 6  7850 7505 ± 75  7950 7405 ± 74  

P 12200 11920 ± 170  11000 11682 ± 219  8360 8145 ± 136  

nc = não certificado 

 

[00014] Os elementos As (Arsênio), Cd (Cádmio), Cr (Cromo), Mo 

(Molibdênio), Pb (Chumbo) e Se (Selênio) foram determinados nos digeridos 

dos três materiais de referência certificados empregando um espectrômetro de 

massas com plasma acoplado indutivamente com dois separadores de massas 

quadrupolos e câmara de reação octopolo (ICP-MS/MS). Os valores 
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determinados e certificados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados do ICP-MS (média ± desvio padrão) para As, Cd, Cr, Mo, Pb e Se 

(mg kg-1) nos materiais de referência certificados digeridos (n = 3).  

  Elementos (mg kg
-1
) 

CRM   As Cd Cr Mo Pb Se 

Pig kidney Certificado 0,063 ± 0,009 2,71 ± 0,15 nc nc 0,306 ± 0,011 10,3 ± 0,5 

 
Determinado 0,058 ± 0,003 2,58 ± 0,07 0,058 ± 0,004 3,2 ± 0,1 0,31 ± 0,01 10,2 ± 0,3 

Bovine liver  Certificado 0,05* 0,50 ± 0,03 nc 3,5 ± 0,3 0,129 ± 0,004 0,73 ± 0,06 

 
Determinado 0,046 ± 0,003 0,46 ± 0,02 0,22 ± 0,01 3,70 ± 0,1 0,133 ± 0,005 0,80 ± 0,03 

Bovine 
Muscle 

Certificado 0,009 ± 0,003  0,013 ± 0,011 0,071 ± 0,038 0,08 ± 0,06 0,38 ± 0,24 0,076 ± 0,010 

 
Determinado 0,0097 ± 0,0003 0,013 ± 0,001 0,074 ± 0,003 0,073 ± 0,003 0,36 ± 0,01 0,078 ± 0,002 

nc = não certificado; *Valor de referência. 
 

 

[00015] A eficiência de decomposição das amostras foi avaliada em 

função dos teores de carbono presente nos digeridos dos três materiais de 

referência certificados, sendo tais teores determinados por ICP OES. Os 

valores obtidos para carbono ficaram abaixo de 2000 mg L
-1

, considerados 

adequados para  a determinação por ICP OES [Bizzi, C. A.; Barin, J. S.; 

Garcia, E. E.; Nóbrega, J. A.; Dressler, V. L.; Flores, E. M. M. Improvement 

of microwave-assisted digestion of milk powder with diluted nitric acid using 

oxygen as auxiliary reagent. Spectrochimica Acta Part B, 66; 394, 2011]. Os 

resultados determinados para carbono nos digeridos podem ser vistos na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Teor de carbono nos digeridos (n = 3) dos materiais de referência certificados. 

CRMs 

Carbono Residual 

(mg C/100 mg amostra) 

Pig kidney 10,87 

Bovine Liver 12,17 

Bovine Muscle 12,49 
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REIVINDICAÇÕES 

1. APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO 

DE AMOSTRAS POR VIA ÚMIDA caracterizado por compreender um 

tubo de digestão (10) de corpo cilíndrico de quartzo dotado de uma abertura 

superior com aba (11), dito tubo (10) que recebe na abertura superior uma 

tampa de teflon com o’ring de elastômero perfluorado (12) para vedação 

seguido da sobreposição de uma trava superior de alumínio com rosca interna 

(13) que se fixa à rosca externa da trava inferior de alumínio com rosca 

externa (14) para manter a tampa de teflon inserida no frasco de quartzo 

mesmo com o aumento da pressão interna durante o procedimento de 

digestão. A trava inferior de alumínio com rosca externa (14) contém um anel 

de teflon (15) em seu interior para distribuir a pressão uniformemente, 

conferindo maior resistência ao tubo de digestão (10). 

2. APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO 

DE AMOSTRAS POR VIA ÚMIDA, de acordo com a reinvidicação 1, 

caracterizado pelo fato da tampa de teflon (12) apresentar em sua parte 

inferior uma parede de fina espessura, que é expandida antes de sua 

introdução no tubo de digestão (10) com o auxílio de um expansor de teflon 

(16). Os gases produzidos durante a digestão da matéria orgânica pressionam 

a dita parede de fina espessura da tampa de Teflon (12) contra a parede 

interna do tubo de digestão (10), impedindo o escape dos gases. 

3. APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO 

DE AMOSTRAS POR VIA ÚMIDA, de acordo com a reinvidicação 1, 

caracterizado pelo fato da tampa de teflon (12) apresentar em sua parte 

superior uma válvula (20) de teflon em forma de parafuso que permite o 

alívio da pressão interna do tubo de digestão (10) causada pelos gases da 

digestão. A válvula (20) é aberta pelo analista com o auxílio da ferramenta 

para abertura da válvula (21), evitando-se o manuseio do frasco sob pressão. 

A ferramenta para abertura da válvula (21) é introduzida pelo orifício da placa 
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de proteção de policarbonato (22) e encaixada na parte superior da tampa de 

teflon e, através do giro no sentido anti-horário, alivia a pressão interna do 

frasco de digestão de quartzo. Após o alívio da pressão interna do tubo de 

digestão (10), a tampa de policarbonato (22) é removida e o tubo de digestão 

(10) é aberto.  
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DESENHOS 
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FIGURA 2 
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RESUMO 

“APERFEIÇOAMENTO EM FRASCO DE DIGESTÃO DE AMOSTRAS 

POR VIA ÚMIDA” 

A presente invenção consiste de aperfeiçoamento em frasco de 

digestão de amostras por via úmida que emprega tubos de digestão de quartzo 

fechados e aquecimento condutivo que possibilita a rápida decomposição de 

amostras botânicas, alimentícias, clínicas, ambientais e similares. A 

tecnologia desenvolvida conta com frasco de digestão de quartzo, sistema de 

vedação do frasco e sistema de alívio de pressão para abertura do frasco, 

permite a análise de elementos que se encontram em baixas concentrações nas 

amostras ao reduzir os valores do branco analítico e promove maior segurança 

para o analista durante a abertura do frasco após a digestão. 
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