
Resumo 
A tecnologia se trata de uma régua 

eletrônica que determina o tamanho 

e/ou massa molecular de 

macromoléculas. O equipamento  

não necessita de digitalizar a imagem 

e consequentemente sem uso de 

computador, sendo assim de maneira 

rápida, precisa e barata.  
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Solução 
A medição por captação de imagens 

apresenta preço elevado devido aos 

equipamentos e software requeridos e é 

complexo. Já o método manual é 

impreciso e são necessárias 

aproximadamente 2 horas para fazer as 

medições, enquanto o custo de 

produção da régua é baixo e realiza a 

medição em aproximadamente 5 

minutos, após, no máximo 12 toques no 

teclado.  

Desafios e objetivo 
Os métodos de análises críticas, patologia e medicina forense estão a cada dia mais 

refinados e a todo momento são encontradas novas moléculas que podem indicar a 

existência ou a possibilidade de desenvolvimento de patologias. Isto indica que os 

métodos de eletroforese tendem a ser cada vez mais utilizados. Neste tipo de análise 

muitas vezes é fundamental determinar o tamanho e/ou massa molecular da 

molécula em estudo para a sua correta identificação e/ou caracterização, mas os 

métodos são caros e/ou imprecisos.  
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Oportunidades  
A tecnologia possui patente e está na 

fase de produto ou protótipo avançado. 

Não existe produto similar no mercado e 

ele poderá reduzir a necessidade de 

importação de equipamentos e 

softwares. Ele facilitará a realização de 

alguns exames de forenses e trará 

impacto ambiental positivo por diminuir 

a demanda de equipamentos e os 

produtos associados.  

 

 

Público-alvo 
Centros de pesquisas, Universidades, 

Laboratórios de análises clínicas, Setores 

de biotecnologia e farmacêutico, 

Empresas de outros setores que realizam 

pesquisas em biotecnologia, como a 

agroindústria, por exemplo.  


