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Lei da Propriedade Industrial
Lei 9.279, de 14/05/1996

Lei 10.196 de fevereiro de 2001
“Art. 229-C – A concessão de patentes para produtos e processos 

farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA.”
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de recolhimento, outros...de recolhimento, outros...

Folha de rosto do depósito Folha de rosto do depósito -- Formulário 1.01     Formulário 1.01     
(Disponível na Internet)(Disponível na Internet)

Deve conter os dados do pedido/titularDeve conter os dados do pedido/titular



Composto (produto) Biológico = Composto (produto) Químico

ATO NORMATIVO 
127/97

LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS BIOLÓGICAS
Subitem 16.3

WIPO ST 23 (WIPO ST 25)

Reivindicações de PRODUTOS

Cada sequência biológica ensinada deverá ser identificada 
por um código (SEQ ID No 1, SEQ ID No 2, etc.)



RELATÓRIO DESCRITIVORELATÓRIO DESCRITIVO

PedidoPedido
de de 

PatentePatente

TÍTULO

Precisar o setor técnico a que se 
refere a invenção.

Descrever o estado da técnica ⇔⇔⇔⇔ citação 
de problemas técnicos existentes.

Definir os objetivos da invenção ⇔⇔⇔⇔

vantagens em relação ao estado da técnica.

Descrever de forma concisa, clara e suficiente, o 
objeto do pedido de patente, evidenciando o efeito 
técnico alcançado - Art. 24/LPI.

Referir-se a uma única invenção ou a um grupo de 
invenções → conceito inventivo - Art. 22/LPI.

- Ressaltar a melhor forma de execução.
- Indicar a aplicação industrial quando esta 
não estiver explícita na descrição.



Pedido
de 

Patente
Reivindicações

A invenção é definida pelas reivindicações.

As reivindicações definem a matéria para a qual 
a proteção patentária é solicitada.

Base legal da proteção patentária.



Função das reivindicações:

Para o Escritório de Patente:

Saber para qual matéria objeto de proteçãomatéria objeto de proteção
deverá ser feita a pesquisa 
do estado da técnica.

Para o Requerente:

Determinar o escopo de exclusividade.

Para o Público:

Estabelecer a fronteira entre 
monopólio privadomonopólio privado e 
domínio públicodomínio público.



Reivindicações:

Art. 41

A extensão da proteção conferida pela patente será
determinada pelo teor das reivindicações, 

interpretado com base no relatório descritivo e nos 
desenhos.

Art. 25

As reivindicações deverão ser fundamentadas no 
relatório descritivo, caracterizando as 

particularidades do pedido e definindo, de modo 
claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Interpretado
como

acréscimo
de matéria



Reivindicações:

A matéria definida numa reivindicação deve 
ser interpretada com base no relatório 
descritivo e aos desenhos (Art. 41/LPI).

É a reivindicação que determina o alcance 

da proteção seja:

- numa infração, 

ou

- num processo de nulidade.



PedidoPedido
de de 

PatentePatente

Modificações no Pedido de Patente

- Retificações de erros datilográficos 
ou de tradução.

- Correções de irregularidades formais.

- Modificações de conteúdo. 

Modificações do quadro reivindicatório: 

- Espontâneas – prazo até o requerimento do exame (art.    
32).

- Decorrentes de exame técnico.

Ambas estão limitadas pelo conteúdo inicialmente 
revelado no pedido.



- Reivindicação independente:
É aquela que define componentes específicos da invenção 

ou criação em seu conceito integral.

- Reivindicação dependente:
Incluem características de outra(s) reivindicação(ões) 

anterior(es) e definem detalhamentos destas características e/ou
características técnicas adicionais, definindo precisamente a 
dependência a esta(s) reivindicação(ões);

Para fins de interpretação, não necessitam 
ser lidas com outras reivindicações.

Devem ser lidas em conjunto com a 
reivindicação qual são dependentes.



Estruturação: clareza de expressão.

Regras das reivindicações:

Termo de transição

Onde são listadas as características técnicas da 
invenção de forma ordenada e lógica; parte onde a 

invenção é de fato pleiteada.

Assinala se a invenção é um produto, 
composição, dispositivo, processo ou uso.

Cada reivindicação independente é consistida de 03 partes:

Preâmbulo +  CARACTERIZADO PORCARACTERIZADO POR +   parte caracterizante



Linguagem em reivindicações:

O uso do termo “compreendido de” 
ou (“...por’’) ou (“...pela”) numa reivindicação 

amplia o escopo de proteção da mesma. 

Exemplo 1: 
Ácido nucléico caracterizado por ser compreendido 
da sequência de nucleotídeos SEQ ID No 1. 

Termo 
aberto

Exemplo 2:
Composição caracterizada por estar compreendida 
pelos compostos A, B e C.

A + B + C ⇒⇒⇒⇒ Consiste na combinação de A + B + C 
e mais qualquer outro composto.



Linguagem em reivindicações:

Exemplo 1: 
Ácido nucléico caracterizado por ser consistido pela
sequência de nucleotídeos SEQ ID No 1. 

O uso do termo “consistido de” ou (...por) ou (...pela) 
numa reivindicação limita a invenção em 

suas características técnicas.

Exemplo 2:
Composição caracterizada por estar consistida pelos
compostos A, B e C.

A + B + C ⇒⇒⇒⇒ Consiste somente na combinação de A + B + C

Invenção: Composição constituída A + B + C

Parâmetro Infrator: Composição constituída de A + B + C + D
D é neutra
D confere efeito novo

Termo 
fechado



Linguagem em reivindicações:

O uso do termo “consistido essencialmente de” ou 
(“...por’’) ou (“...pela”) exclui componentes

adicionais não especificados que poderiam afetar as 
características do produto da invenção

Exemplo 1: 
Ácido nucléico caracterizado por ser consistido 
essencialmente da sequência de nucleotídeos SEQ ID 
No 1. 

Exemplo 2:
Composição caracterizada por ser consistida 
essencialmente pelos compostos A, B e C.

A + B + C ⇒⇒⇒⇒ Consiste essencialmente na combinação de A + B + C 
mas também de A + B + C + D se D não for de importância vital 

para a dita combinação.

Termo parte 
aberto, parte

fechado



Linguagem em reivindicações:

Uso de termos indefinidos:

Julgamento subjetivo  versus  julgamento objetivo.

-- “substancialmente”“substancialmente”

-- “a maior parte”“a maior parte”

-- “tal como”“tal como”

-- “cerca de”“cerca de”

-- “aproximadamente”“aproximadamente”

Deve ser evitado o uso de termos indefinidos na 
estruturação das reivindicações que induzam 

terceiros a especular sobre os limites de proteção 
da matéria definida pelas reivindicações.

-- “por exemplo”“por exemplo”

-- “mais ou menos”“mais ou menos”

-- “quando requerido”“quando requerido”

-- “e/ou”“e/ou”

-- “uma quantidade suficiente”“uma quantidade suficiente”

-- “uma quantidade “uma quantidade sinergísticasinergística””



Categorias Básicas Categorias Básicas 
de de 

ReivindicaçõesReivindicações

Reivindicações
relacionadas a OBJETOSOBJETOS

(produtos, compostos,
composições, aparelhos, 

máquinas,dispositivos, etc.)

Reivindicações de ATIVIDADESATIVIDADES
(Processos, usos, aplicações, 

métodos, etc.)



novidadenovidade
atividade inventivaatividade inventiva

Invenção principal
(variantes de amilase )(variantes de amilase )

Invenções Acessórias
(uso das variantes de amilase)

suficiência descritivasuficiência descritiva



Invenção Principal

Invenção Secundária

mutantes de protease
(ex: subtilisina) 

Reivindicações de PRODUTOS

Processo de seleção dos mutantesProcesso de seleção dos mutantes
com atividade enzimática alteradacom atividade enzimática alterada

A + BA + B CC DD
11 22

Material de Material de 
limpezalimpeza

Reivindicação Independente

Reivindicação dependentes



Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo
de utilidade

As invenções são 
patenteáveis, 

mas as descobertas não.

Lei 9.279/96Lei 9.279/96

I  - descobertas (revelação ou 
identificação de um fenômeno 
da natureza);



Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo
de utilidade

VIII – Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos,     
bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicação no corpo humano ou animal;

NÃO SÃO PATENTEÁVEISNÃO SÃO PATENTEÁVEIS

Lei 9.279/96Lei 9.279/96



Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo
de utilidade

IX - O todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive 
o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os 
processos biológicos naturais.

SIMSIM

NÃO SÃO NÃO SÃO 

PATENTEÁVEISPATENTEÁVEIS

Lei 9.279/96Lei 9.279/96



Lei 9.279/96Lei 9.279/96

Produtos químicos que possuam 
correspondentes de ocorrência natural, 
mesmo que obtidos sinteticamente ou de 
forma recombinante, não são 
patenteáveis. 

Produtos químicos que possuam 
correspondentes de ocorrência natural e 
que tenham sido modificados em sua 
identidade (tipo mutação pontual, adição, 
quimeras de ácido nucléico ou de 
proteínas), são passíveis de serem 
patenteados, desde que: 

(1) a modificação introduzida seja dotada de 
atividade inventiva e 

(2) os produtos químicos resultantes das 
modificações também não sejam 
encontrados como tais na natureza.

No entanto,



Art. 18 Art. 18 –– Não são patenteáveisNão são patenteáveis:

Lei 9.279/96Lei 9.279/96

I - O que for contra a moral, bons costumes, 
segurança, ordem e saúde públicas;

II - Matérias relativas à transformação do núcleo 
atômico;

NÃO SÃO NÃO SÃO 

PATENTEÁVEISPATENTEÁVEIS



Art. 18 Art. 18 –– Não são patenteáveisNão são patenteáveis:

Lei 9.279/96Lei 9.279/96

I - O que for contra a moral, bons costumes, 
segurança, ordem e saúde públicas;

Processos para clonagem de seres humanos.

Processos para modificação da identidade genética 
das células germinativas dos seres humanos.

Uso de embriões humanos com propósito 
industrial ou comercial.

Processos para modificar a identidade genética dos animais 
que possam causar sofrimento para os mesmos sem nenhum 
benefício médico substantivo para o homem ou animal, bem
como os animais resultantes dos ditos processos.



Art. 18 Art. 18 –– Não são patenteáveisNão são patenteáveis:

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e 
que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único.Parágrafo único. Para fins desta Lei, microorganismo transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que 
expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie 
em condições naturais.

NÃO SÃO PATENTEÁVEIS
SIMSIM

Lei 9.279/96Lei 9.279/96



LEI DE CULTIVARESLEI DE CULTIVARES

Lei 9.456, de 25 de abril de 1997Lei 9.456, de 25 de abril de 1997

(Obtenções Vegetais ou Variedades Vegetais)(Obtenções Vegetais ou Variedades Vegetais)

Art. 2Art. 2oo A proteção dos direitos relativos à propriedade 
intelectual referente a cultivar se efetua mediante a 
concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, 
considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única 
forma de proteção de cultivares e de direito que poderá 
obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de 
reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. 

Prazo de proteção de 15 anos, a partir da data de concessão, excPrazo de proteção de 15 anos, a partir da data de concessão, excetuadas etuadas 
as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as áas videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores rvores 
ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu portaornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta--enxerto, para as quaisenxerto, para as quais
a duração será de 18 anos. a duração será de 18 anos. 



Reivindicações de PRODUTOS

MetMet ArgArg LysLys TyrTyr TrpTrp GlyGly
AUGCGUAAAUACUGGGGUAUGCGUAAAUACUGGGGU

Em reivindicações de produto, o mesmo pode ser 
definido de três maneiras:

(I) Pela estrutura: 
- No campo químico, pela formula empírica, pela fórmula 
estrutural ou por nomes quimicamente aceitáveis;
- No campo biológico, pela seqüência de aminoácidos ou pela 
seqüência de nucleotídeos (Listagem de Sequências – SEQ ID No).



Reivindicações de PRODUTOS

(II) Pelas suas características físicas ou químico-físicas. 

(III) Pelas suas características biológicas. 

Produto tem que ter IDENTIDADE QUÍMICA = CARACTERÍSTICA



Reivindicações de PRODUTOS

1 – Extrato aquoso de Pogostemon cablin caracterizado pelo
dito extrato ter um perfil de HPLC selecionado da Fig. 2A ou da 
Fig. 2B ou de um perfil HPSEC selecionado da Fig. 4A ou da 
Fig. 4B, sob condições onde os picos nos perfis de HPLC ou de 
HPSEC são eluidos em relação ao pico de acetaminofen.



Reivindicações de PRODUTOS

1 – Uso de uma quantidade terapeuticamente efetiva de um extrato aquoso de 
Pogostemon cablin onde o dito extrato tem um perfil de HPLC selecionado da 
Fig. 2A ou da Fig. 2B ou de um perfil HPSEC selecionado da Fig. 4A ou da Fig. 
4B sob condições onde os picos nos perfis de HPLC ou de HPSEC são 
eluidos em relação ao pico de acetaminofen caracterizado por ser na 
produção de um medicamento para o tratamento ou prevenção de infecções 
por H. influenzae em um humano, a ser administrado oralmente ou 
nasalmente.



Reivindicações de PRODUTOS

1 – DNA caracterizado por compreender uma seqüência de 
nucleotídeos codificadora para o polipeptídeo (a) ou (b):
(a) um polipeptídeo consistido de uma seqüência de aminoácidos 

idêntica representada pela SEQ ID No 2; ou
(b) um polipeptídeo consistido de uma seqüência de aminoácidos 

derivada de uma seqüência de aminoácidos representada pela 
SEQ ID No 2 por deleção, substituição, ou adição de um ou de 
uma pluralidade de aminoácidos e tendo atividade biológica 
equivalente às funções do polipeptídeo (a).



Reivindicações de PRODUTOS

1 – Peptídeo tendo afinidade por uma imunoglobulina e/ou 

por um imunocomplexo caracterizada por compreender a 
sequência de aminoácidos representada pela SEQ ID No 1.



Reivindicação 1 (independente)
Composição imunogênica caracterizada por compreender o 

peptídeo A (SEQ ID No 1), o peptídeo B (SEQ ID No 2) e um 
adjuvante, em um veículo fisiologicamente aceitável.

Reivindicação 2 (dependente)
Composição imunogênica de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizada pelo fato dos peptídeos A e B estarem 
presentes, cada um, numa concentração variando de 0,5 a 
5,0 mg/ml.

Reivindicação 3 (interligada)
Uso da composição imunogênica como definida pelas 
reivindicações 1 e 2, caracterizada pelo fato de ser na 
fabricação de uma vacina.

Exemplos de reivindicações:



Exemplos de reivindicações:

Reivindicação 1
Variante de enzima subtilisina caracterizada por ser consistida da 
sequência de aminoácidos definida pela SEQ ID No 1 onde o 
aminoácido da posição 55 foi substituído por Arg ou Lys e o 
aminoácido da posição 115 foi substituído por Asp ou Glu .

Reivindicação 2
Variante de enzima subtilisina de acordo com a reivindicação 1 
caracterizada pelo fato do aminoácido da posição 55 ser Arg e o 
aminoácido da posição 115 ser Glu.

Reivindicação 3
Variante de enzima subtilisina de acordo com as reivindicações 1 
ou 2 caracterizada por ter adicionalmente uma modificação 
qualquer nas posições de aminoácidos 15, 25 ou 33.



Exemplos de reivindicações:

Reivindicação 4
Composição detergente caracterizada por ser compreendida por 
uma variante de enzima subtilisina como definida por qualquer 
uma das reivindicações 1 a 3.

Reivindicação 5
Processo para identificação de uma variante de enzima subtilase
tendo atividade de limpeza melhorada em detergentes 
caracterizada por compreender 
(a)  introduzir uma mutação no DNA codificador de uma enzima 
subtilase como definido pela SEQ ID No 2 em uma ou mais 
posições correspondentes da seqüência de aminoácidos definida 
pela SEQ ID No 1;
(b) transformar uma cepa de Bacillus com o dito DNA mutado;
(c) selecionar cepas produtoras de tais variantes de enzima 
subtilase;
(d) recuperar a dita variante de enzima subtilase e
(e) testar a dita variante para atividade de limpeza melhorada em 
detergentes.



Reivindicações de PRODUTOS

�������� Produto pelo processo:

- DNA recombinante caracterizado por ser obtido pelo 
processo definido pela reivindicação 1.

- Composto químico caracterizado por ser obtido pela reação    
A com B.

São passíveis de proteção apenas em casos extremos, onde o dito
composto não pode ser definido de outra forma e em que processo
em si seja suficientemente preciso de forma a evitar ambiquidades
quanto ao que se está protegendo. 

Um produto já conhecido do estado da técnica não pode ser reivindicado por ser 
produzido por um novo processo.  O dito processo novo não torna o dito 
produto novo, salvo alguma modificação tenha sido introduzida no tal produto 
que possa permitir a distinção do mesmo do que já existe no estado da técnica 
(por ex, nova estrutura cristalina, menos água associada, etc.)



Composto (produto) Biológico = Composto (produto) Químico

DNA recombinante caracterizado por ser um vetor de 
expressão compreendido do DNA definido 
pela SEQ ID No 5 associado a um promotor viral.

DNA recombinante caracterizado por ser consistido do DNA 
definido pela SEQ ID No 5.

Proteína de fusão caracterizada por compreender a 
sequência definida pela SEQ ID No 6 em fusão com a 
sequência de aminoácidos definida pela SEQ ID No 8.

Proteína recombinante caracterizada por ser
consistida da SEQ ID no 6. 

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Reivindicações de PRODUTOS



Composto (produto) Biológico = Composto (produto) Químico

- Seqüência de DNA caracterizada por
codificar a proteína X;

- Proteína caracterizada por apresentar 
a atividade Y;

- Plasmídeo caracterizado por ser o 
pWn (designação dada pelo próprio 
inventor).

Exemplos de 
reivindicações que 
NÃO atendem ao 

Art. 25 da LPI:

Reivindicações de PRODUTOS



Composto (produto) Biológico = Composto (produto) Químico

Proteína recombinante caracterizada por ter a seqüência 

de aminoácidos SEQ ID No 2. 

Reivindicações de PRODUTOS

É patenteável

Distinta da
natural



Composto (produto) Biológico = Composto (produto) Químico

Se naturais, não são concedidos
Art 10-IX/LPI

Se modificados – são concedidos

Se policlonais, não são concedidos
Art 10-IX/LPI

Se monoclonais, são concedidos
quando caracterizados pelos 
seus respectivos hibridomas.

Reivindicações de PRODUTOS



Reivindicação 2:
Composição imunogênica caracterizada por conter o 
produto como definido pela reivindicação 1.

Reivindicação 3: 
Medicamento caracterizado por conter o composto como 
definido pela reivindicação 1.

Reivindicação 1 (principal):
Produto caracterizado por ter a fórmula estrutural X.

Reivindicações de PRODUTOS



Reivindicações de PROCESSOS

Definem:

a. o material de partida, o produto obtido e o 
meio de se transformar o primeiro no 
segundo;

b. as diversas etapas necessárias a se atingir o 
objetivo proposto; ou

c. (no caso de “uso”) o material a ser usado e o   
objetivo do uso.

A + BA + B CC DD11 22



Reivindicações de PROCESSOS

Nem todos os métodos de tratamento do corpo 
humano ou animal são excluídos; somente 

aqueles que estão inseridos nos termos 
“terapia” e “cirurgia”.  Adicionalmente, 

reivindicações de métodos de diagnóstico são 
rejeitadas apenas quando realizadas diretamente 

no corpo humano ou animal.



1 – Diluente para estocagem criogênica de espermatozóides 
bovinos, caracterizado pelo fato de consistir em pelo menos 
um fosfolipídeo, vitamina A acompanhada de um emulsificador, 
pelo menos um antioxidante e pelo menos um poliol, tal diluente 
não compreendendo nenhuma substância de origem animal.

DILUENTE PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE 
ESPERMATOZÓIDES DE BOVINOS 
(IMV TECHNOLOGIES (FR) - EP1051907)

2 – Diluente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
pelo fato que o oxidante é um aminoácido tendo propriedades 
antioxidantes.

3 – Diluente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
pelo fato que o antioxidante é um peptídeo antioxidante.

4 – Diluente de acordo com a reivindicação 2, caracterizado 
pelo fato que o aminoácido com propriedades antioxidantes
é a taurina.

Invenção principal - produto



5 – Diluente de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 
pelo fato que o peptídeo antioxidante é glutationa.

6 – Diluente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
pelo fato que inclui ainda um esterol.

7 – Diluente de acordo com a reivindicação 6, caracterizado 
pelo fato que o esterol é o colesterol.

8 – Diluente de acordo com qualquer uma das reivindicações 
6 e 7, caracterizado pelo fato que inclui ainda ciclodextrinas 
para solubilizar esterol.

9 – Diluente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
pelo fato que o poliol é o glicerol.

10 – Diluente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
pelo fato que inclui ainda sais e carboidratos.



11 – Processo para preparar o diluente de acordo com a
reivindicação 1, caracterizado pelo fato de incluir as 
seguintes etapas:
(a) Preparar uma dispersão de pelo menos um fosfolipídeo

na forma de partículas em pelo menos um poliol a uma 
temperatura suficiente;

(b) Agitar a dispersão da etapa (a) para micronizar tais 
partículas de fosfolipídeo;

(c) Deixar a dispersão obtida na etapa (b) em repouso por 
um período de pelo menos 12 h para estabilização da 
emulsão obtida;

(d) Preparar uma fase aquosa incluindo pelo menos um 
aminoácido tendo propriedades antioxidantes, pelo 
menos um peptídeo antioxidante e vitamina A, obtendo 
uma fase referida como a fase aquosa da etapa (d);

(e) Combinar a preparação da etapa (c) com a fase aquosa 
da etapa (d) originando uma preparação referida como a 
preparação da etapa (e); e

(f) Esterilizar a preparação da etapa (e).

Invenção acessória - processo



12 – Processo de acordo com a reivindicação 11, caracterizado
pelo fato que a esterilização na etapa (f) é realizada por radiação 
ionizante em uma dose de irradiação variando de cerca de 5 Kgy
a cerca de 20 Kgy.

13 – Processo de acordo com a reivindicação 12, caracterizado
pelo fato que a dose de irradiação é de cerca de 15 Kgy
a cerca de 20 Kgy.

14 – Processo de acordo com a reivindicação 11, caracterizado 
pelo fato que o esterol é adicionado à preparação a partir 
da etapa (d).

15 – Processo de acordo com a reivindicação 11, caracterizado 
pelo fato que carboidratos são adicionado à preparação 
a partir da etapa (d).

16 – Uso do diluente de acordo com as reivindicações 1 a 10, 
caracterizado por ser na estocagem de espermatozóides 
bovinos.

Invenção acessória - uso



PROCESSO PARA PRODUZIR ÁCIDO L-GLUTÂMICO
(AJINOMOTO Co., Inc (JP) – EP1038970)

1 – Processo para produzir ácido L-glutâmico, caracterizado por
compreender as etapas de cultivar coryneform bacterium tendo a 
capacidade de produzir ácido ácido L-glutâmico em um meio, para 
produzir e acumular ácido L-glutâmico em um meio, e coletar o ácido 
L-glutâmico do meio, onde o sistema de captação de ácido L-
glutâmico está deletado ou diminuído na coryneform bacterium, e onde 
o sistema de captação de ácido L-glutâmico é codificado pelo operon
gluABCD e onde pelo menos um dos produtos de expressão do 
operon gluABCD está deletado na coryneform bacterium. 

Invenção principal - processo

2 – Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo
fato de pelo menos gluA está deletado na coryneform Bacterium.

3 – Processo de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo
fato que todos de gluA, gluB, gluC e gluD estarem deletados na 
coryneform bacterium.



ESTERASE TERMOESTÁVEL E SEU GENE
(SUMIMOTO CHEMICAL CO (JP) – EP0969094)

1 – Esterase caracterizada por ter pelo menos uma seqüência 

parcial de aminoácidos necessária para expressar atividade esterase 

termoestável a partir da seqüência de aminoácidos mostrada pela 

SEQ ID No1 tendo qualquer uma das seguintes substituições 

de aminoácidos:

(a) substituição de aminoácido onde o aminoácido 325 da seqüência de

aminoácidos  mostrada por SEQ ID No 1 é substituído por isoleucina;

(b) substituição de aminoácido onde o aminoácido 240 da seqüência de 

aminoácidos mostrada por SEQ ID No 1 é substituído por alanina, e o 

aminoácido 288 é substituído por alanina;

(c) substituição de aminoácido onde o aminoácido 43 da seqüência de 

aminoácidos mostrada pela SEQ ID No1 é substituído por serina.

Invenção principal - produto



ILE

ALA

ALA

SER

SEQ ID No 1



2 – Gene caracterizado por codificar a esterase definida 
pela reivindicação 1.

3 – Plasmídeo caracterizado por conter o gene definido 
pela reivindicação 2.

4 – Microorganismo caracterizado por conter o plasmídeo 
definido pela reivindicação 3.

5 – Processo para produzir esterase caracterizado por
compreender o cultivo do microorganismo de acordo com a 
reivindicação 4, permitir o microorganismo de produzir a 
esterase e opcionalmente isolar o microorganismo ou a 
esterase da cultura.

6 – Uso da esterase de acordo com a reivindicação 1, 
do gene de acordo com a reivindicação 2, do plasmídeo 
de acordo com a reivindicação 3 ou do microorganismo 
de acordo com a reivindicação 4, caracterizado por ser 
na produção de medicamentos, pesticidas ou intermediários.



PROTEASES DE BACILLUS
(NOVONORDISK AS (DK) – EP0809694)

1 – Protease caracterizada por ter propriedades imunoquímicas 

idênticas as da protease da cepa Bacillus sp. I612, DSM 9701, 

caracterizada adicionalmente por:

(a) peso molecular de 31 kD;

(b) pI aproximado de 8,0;

(c) pH ótimo na faixa de pH 7 a pH 9,5 (a 25°C e tendo caseína 

como substrato);

(d) temperatura ótima de cerca de 30°C e menos que 20% 

de atividade a 40°C (a pH 9,5 e tendo caseína como substrato);

a protease sendo inibida por PMSF e EDTA.

Invenção principal - produto



2 – Protease como definida pela reivindicação 1, caracterizada por
ser obtida da cepa Bacillus sp. I612, DSM 9701.

3 – Uso da protease como definida por qualquer uma das 
reivindicações 1 e 2, caracterizada por ser como uma enzima detergente.

4 – Composição detergente, caracterizada por compreender uma 
protease como definida por qualquer uma das reivindicações 1 e 2.

5 – Composição detergente como definido pela reivindicação 4, 
caracterizada por compreender adicionalmente uma ou mais de 
outras enzimas, particularmente uma amilase, uma lípase, 
uma celulase, uma peroxidase ou uma oxidase.

6 – Aditivo detergente, caracterizado por compreender uma protease 
como definida por qualquer uma das reivindicações 1 e 2 na forma de 
um granulado não pulverento, um líquido, em particular um líquido 
estabilizado, uma pasta ou uma enzima protegida.

7 – Processo de lavagem, caracterizado por compreender a adição de
uma protease como definida por qualquer uma das reivindicações 1 e 2.



8 – Processo de lavagem de acordo com a reivindicação 7, 
caracterizada por compreender a adição de uma composição 
detergente como definida por qualquer uma das reivindicações 
4 e 5.

9 – Processo de lavagem de acordo com a reivindicação 7, 
caracterizada por compreender a adição de um aditivo detergente 
como definido pela reivindicação 6.



GENES E PROCESSOS PARA O CONTROLE
DE NEMATÓDEOS EM PLANTAS

(PIONEER HI BRED INT (US) – EP1078083)

1 – Proteína isolada que confere resistência a uma planta para 
nematódeos, caracterizada por compreender:

(i) uma seqüência de aminoácidos definida pela SEQ ID No 6 ou 
SEQ ID No 8 ou

(ii) uma seqüência de aminoácidos tendo pelo menos 85% de 
identidade à seqüência de (i), a dita seqüência conferindo 

resistência a uma planta para nematódeos.

2 – Proteína isolada de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizada pelo fato da dita proteína ter pelo menos 90% de 
identidade para a seqüência definida pela reivindicação 1, parte (i).

3 – Proteína isolada de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizada pelo fato da dita proteína ter pelo menos 95% de 
identidade para a seqüência definida pela reivindicação 1, parte (i).

Invenção principal - produto
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