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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



Exemplos de reivindicações:

Reivindicação 1 (independente)
Composição farmacêutica caracterizada por
compreender os compostos A e B em um veículo 
fisiologicamente aceitável.

Reivindicação 2 (dependente)
Composição farmacêutica de acordo com a 
reivindicação 1 caracterizada pelo fato dos compostos 
A e B estarem presentes, cada um, numa 
concentração variando de 0,5 a 5%.

Reivindicação 3 (independente interligada)
Uso da composição farmacêutica como definida na 
reivindicação 2 caracterizada pelo fato de ser na 
fabricação de um medicamento.



Exemplos de reivindicações:
Reivindicação 1 (independente)
Composto caracterizado por ter a fórmula estrutural I e seus sais 
farmaceuticamente aceitáveis.

Reivindicação 3 (independente interligada)
Processo para produção de uma composição farmacêutica 
caracterizado por compreender misturar o composto de acordo 
com a reivindicação 1 com um adjuvante farmaceuticamente
aceitável.

Reivindicação 2 (dependente)
Composto de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por ser 
para uso em terapia.



novidadenovidade

atividade inventivaatividade inventiva

Invenção principal
(composto)(composto)

Invenções Acessórias
(composição farmacêutica, uso, processo)

suficiência descritivasuficiência descritiva



Invenção Principal

Invenção Secundária

Novo composto químico 
MedicamentoMedicamento

Reivindicações de PRODUTOS

ProcessoProcesso

A + BA + B CC DD
11 22

ComposiçãoComposição



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

fórmula estrutural

nomenclatura oficial da IUPAC

1 - Herbicida caracterizado por ter a fórmula estrutural (A).

1 - Herbicida caracterizado por ser o ácido 2-etanoato-
benzóico.

(A)



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

1 - Composto farmacêutico caracterizado por ser o composto 5-
metoxi-2-(((4-metoxi-3,5-dimetilpiridil)metil)sulfinil)benzimidazole.

(I)

nomenclatura oficial da IUPAC

1 – Composto farmacêutico caracterizado por ter a fórmula 
estrutural (I)

fórmula estrutural



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

1 - Agente preventivo de deteriorização de alimentos a base de leite
caracterizado por ser um análogo de cumarina de formula geral (I), 

onde R1 é um átomo de H, um grupo hidroxil ou um grupo metoxi; 
R2 é um átomo de hidrogênio ou um grupo hidroxil, sendo que
R1 e R2 não são átomos de hidrogênio.



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

1 – Agente preventivo de desbotamento/descoloração de cor caracterizado 
por compreender como seu agente ativo pelo menos um composto 
selecionado do grupo consistido de:
(i) um ou vários análogos de cumarina representados pela formula geral (I)

onde R1 é um átomo de hidrogênio, um grupo hidroxil ou um grupo metoxi; 
R2 é um átomo de hidrogênio ou um grupo hidroxil, sendo que R1 e R2 
não são átomos de hidrogênio;
(ii) um glicosídeo do(s) análogo(s) de cumarina de (i); e

(iii) um extrato de planta contendo (i) e/ou (ii).



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

1 – Composto caracterizado por ter a fórmula geral A

onde X é um grupo alquil alifático.

2 - Composto de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por ser 
o composto (1R,3R)N-(3-hidroxi-1-hidroximetil-3-fenilpropil)
alcaneamidas tendo estrutura estérica representada 
pela seguinte fórmula

(A)



Reivindicações de PRODUTOS

Definição de um composto químico:

1 – Reagente de marcação caracterizado por compreender um composto 

tendo um esqueleto 2,2’:6’,2”-tripiridina ou um esqueleto 
2,6-dipirazolopiridina e tendo um grupo de ligação capaz de se ligar a 

uma substância a ser marcada.

2 – Reagente de marcação de acordo com a reivindicação 1 
caracterizado pelo fato do composto ser um composto representado 

pela fórmula geral (I)

onde R é um grupo aril, um grupo aril tendo um substituinte ativo, 
um grupo heterocíclico ou um grupo heterocíclico tendo um substituinte 
ativo.



Composto caracterizado por ter a fórmula

onde:  R1 e R1’ são, independentemente, alquila C1-6 ; 
R6 é amino ou acilamino; R6’ é CH2OC(O)R8, 
CHO ou ciano; R8 é alquila C1-6; e Xe Y significa   

O ou S, bem como seus sais 
farmaceuticamente aceitáveis.

centro ativocentro ativo

antianti--proliferativoproliferativo

Reivindicações de PRODUTOS

Composto Químico - Fórmula “Markush””

Reivindicação ou estrutura Markush é uma reivindicação com 
múltiplas entidades químicas “funcionalmente equivalentes”
permitidas em um ou mais partes de um composto.



Reivindicações de PRODUTOS

�������� Produto pelo processo:

- Composto farmacêutico 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 tão somente por um processo novo.  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.)



Reivindicação 2:
Composição herbicida caracterizada por conter o
composto como definido pela reivindicação 1.

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

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

Reivindicações de PRODUTOS



Composto X para tratar a doença  Y, W, e Z, 
caracterizado por ter a fórmula estrutural ...

Composto para tratar a doença D caracterizado por ter o 
peso molecular de W e o espectro de IR, conforme a 
fig.1.

Composto de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado por ser para tratar a doença Y.

Composto caracterizado por ter a fórmula X para tratar 
a doença Y. 

Reivindicações de PRODUTOS



Composto caracterizado por ter a fórmula X para tratar a 
doença Y.

XX

Composto X caracterizado por ser para tratar a doença 
Y.

SIMSIM

NÃONÃO

Reivindicações de PRODUTOS



Composições medicamentosas

1a situação: a invenção está na utilização de um corante 
em qualquer composição farmacêutica

"Composição farmacêutica caracterizada por
compreender um corante associado a um ou mais 
ingredientes farmaceuticamente ativos"

2a situação: a invenção está na utilização do corante em 
qualquer composição farmacêutica, mas o estado de 
técnica revela que tal adição já é conhecida para 
determinados corantes (ou classe de). 

"Composição farmacêutica caracterizada por
compreender o corante X ou Y associados a um ou 
mais ingredientes farmaceuticamente ativos (ou outro 
texto que implique na existência de mais um 
componente)"



3a situação: a invenção está na utilização do corante em 
qualquer composição  farmacêutica, mas apenas em uma 
determinada faixa de concentração do corante. 

"Composição farmacêutica caracterizada por
compreender de x % a y % de um corante associado a um 
ou mais ingredientes cosmeticamente ativos"

4a situação: a invenção está na utilização do corante, mas 
direcionada para uma determinada composição 
farmacêutica com elementos ativos e não ativos bem 
definidos, inclusive em suas faixas de concentração. 

A reivindicação deverá conter todos estes elementos 
definidos (quali e quantitativamente).

Composições medicamentosas



Composições definidas por sua forma de

aplicação ou ação

Reivindicações deste tipo não são precisasnão são precisas, 

causando uma indefinição quanto a matéria 

protegida, devendo ser rejeitadas.

Além disto, no caso em que a referida 

aplicação/ação se relacionar à área médicaà área médica,

a proteção recairá também sobre um

método terapêuticométodo terapêutico, indo contra o que determina

a LPI em seu Art. 10 (VIII).



Reivindicações de COMPOSIÇÃO

1 – Linimento endérmico branqueador caracterizado por

conter um extrato de uma planta da família Solanaceae, 

gênero Solanum, onde a planta da família Solanaceae, 

gênero Solanum, é a jurubeba (Solanum paniculatum) e 

onde o extrato da planta da família Solanaceae, gênero 

Solanum, é de cerca de 0,0005% a 10,0% p/p na mistura. 

Preparação dermatológica tendo atividade supressora sobre 
a produção de melanina e uma atividade supressora sobre 
atividade de tirosinase – EP0919218B1



- Composição farmacêutica caracterizada porcaracterizada por conter o 

produto X.

- Composição para o tratamento da doença Y 

caracterizada porcaracterizada por conter o produto X.

- Composição caracterizada porcaracterizada por conter o produto X para 

uso no tratamento da doença Y.

- Composição na forma de (tablete, gel, solução injetável, 

etc.) caracterizada porcaracterizada por conter o produto X para uso no 

tratamento da doença Y.

Composições medicamentosas



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



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



Reivindicações de PROCESSOS

Métodos terapêuticos: são aqueles que implicam 
na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau 
funcionamento do corpo humano ou animal, ou 
alívio de sintomas de dor, sofrimento e 
desconforto, objetivando restabelecer ou manter 
suas condições normais de saúde.

NÃO SÃO PATENTEÁVEISNÃO SÃO PATENTEÁVEIS



Métodos de diagnóstico: 
(1) examinar o paciente observando, apalpando e auscultando

várias partes do seu corpo
(1) submeter o paciente a diversos testes clínicos 
(2) comparar os dados obtidos nestes testes com valores 

normais, observando os desvios significativos, e atribuir os 
desvios a um determinado estado patológico – fase médica dedutiva..

Patenteáveis
por não serem conclusivos

Não patenteável
por ser conclusivo

São aqueles que diretamente concluem quanto ao estado de 
saúde de um paciente como resultado da técnica utilizada.

Reivindicações de PROCESSOS



Métodos operatórios ou cirúrgicos- todo método que 
requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa  
invasiva do corpo humano  ou  animal (por exemplo  
implantação de embriões fertilizados artificialmente, 
cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc). 

Todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma 
etapa invasiva do corpo humano ou animal (requer a 
participação de um médico cirurgião).

Reivindicações de PROCESSOS

NÃO SÃO PATENTEÁVEISNÃO SÃO PATENTEÁVEIS



Reivindicações de método terapêutico

-- Tratamento de câncer caracterizado por ser com o produto 
definido pela reivindicação 1.

- Uso do produto X caracterizado por ser no tratamento 
de câncer.

-- Produto X caracterizado por ser usado no tratamento de 
câncer.

-- Uso do produto X caracterizado por ser como medicamento.

- Produto Y caracterizado por ser administrado a um 
indivíduo com câncer.

- Uso do composto W caracterizado por ser como adjuvante 
ou imunoestimulante (pode ser aceita se restrita para fins 
não terapêuticos tal como na produção de anticorpos em 
animas para fins experimentais).



Reivindicações de PROCESSOS

1 - Processo para a preparação de p-xileno caracterizado 

por compreender a reação de tolueno com um agente de 

metilação, sob condições de metilação, na presença de 

um catalisador zeolítico.

zeólita

Metanol

∆ , P



Reivindicações de PROCESSOS

1 - Composto caracterizado por ser aRS, 1´S(-)N-(1´-
metil-2´-metoxietil)-N-cloroacetil-2,6-dimetil-anilina

2 - Uso do composto como definido pela 
reivindicação 1 caracterizado por ser para preparar 
um herbicida.

1 - Composto caracterizado por ter a estrutura:

2 – Uso do composto como definido pela reivindicação 1

caracterizado por ser na fabricação de um herbicida

Processo

Processo

Produto

Produto



Reivindicações de PROCESSOS

1 - Processo de extração de polifenóis tipo catequinas a 
partir de potentillas caracterizado por compreender 
as seguintes etapas:

(a) a planta é tratada com um solvente orgânico polar, puro 
ou em mistura com água;

(b)O extrato obtido em (a) é evaporado até a secura a uma 
temperatura de, no máximo, 60oC;

(c) O resíduo da evaporação da etapa (b) é misturado em 
água e a solução aquosa assim obtida é extraída com um 
solvente miscível em água  capaz de dissolver os 
polifenóis oligoméricos tipo catequinas;

(d)A solução orgânica da etapa (c) é evaporada até a secura, 
a uma temperatura de, no máximo, 60oC.



-- Uso do produto X caracterizado por ser na 
preparação de um medicamento para tratar a doença 
Y.

- Uso do produto X caracterizado por ser na 
preparação de um medicamento para tratar a doença 
Y, tratamento este que consiste em tal e tal.

Fórmula suíça

- Uso do produto X caracterizado por ser no 
tratamento da doença Y.

- Processo de tratar a doença Y caracterizado pela
administração do produto X (ou composição 
contendo o produto X).

Invenções de SEGUNDO USO



Invenções de USO

Invenções de PROCESSO

Uso do composto X caracterizado por ser para
preparar um medicamento para tratar a  doença Y.

Processo para preparar um medicamento para 
tratar a doença Y caracterizado por usar

o composto X.



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.



Terapêutico versus não terapêutico

1 - Tratamento cosmético:
Quando puramente cosmético da pele e do cabelo é 
patenteável.

Método de proteger a pele pelo simples bloqueio de 
radiação UV não é considerado terapia, mas se o método 
induz efeitos 
fisiológicos, é considerado terapêutico.

Método de prevenção do envelhecimento da pele é 
considerado inseparável dos efeitos terapêuticos sobre a 
pele, não sendo patenteável.

2 – Remoção de parasitas:
Métodos de tratamento para prevenção de infestação de 
parasitas internos (ou de parasitas externos), é 
considerado 
terapêutico.



Terapêutico versus não terapêutico

3 – Cuidado oral:
Método para remoção da placa dental ou da prevenção da 
formação da placa dental são considerados terapêuticos e 
portanto não patenteáveis.

4 – Obesidade e redução de peso:
Método de redução de peso por razões puramente 
cosméticasincluindo supressão do apetite, é patenteável.

5 – Contraceptivo e tratamento da infertilidade:
Método contraceptivo é patenteável por não ser 
considerado terapia (salvo contenha um elemento 
terapêutico).

Método de tratamento da infertilidade (incluindo fertilização 
in vitro) é considerado terapêutico e, portanto, não 
patenteável.



Invenções de SEGUNDO USO

(i) um novo usonovo uso, como medicamento, de um um produtoproduto
jjáá conhecidoconhecido com uso fora do campo médico 
(primeiro uso médico)

(i) um novo usonovo uso médico de um produto jproduto jáá conhecidoconhecido
como medicamento (segundo uso médico).

Produto
conhecido

Novo uso
(segundo uso)

O mecanismo de ação do medicamento envolvido no tratamento 
da segunda doença deve ser completamente distinto do 
envolvido no tratamento da primeira doença.



MISTURAS DE EXTRATOS DE PLANTAS 
(CISSUS, VERNONIA, BRILLANTAISIA) E SEUS USOS

(MEDEX SCIENTIFIC (UK) LIMITED) – adaptado de EP1212070 )

1 – Composição herbal, caracterizada por compreender 

pelo menos um extrato de uma ou mais plantas selecionadas 

de uma ou mais das famílias de plantas Cissus, Brillantaisia e 

Vernonia, em conjunto com um ou mais compostos inibidores 

de amilase e/ou um ou mais materiais ligantes de gordura.

Invenção principal - produto

2 – Composição de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato do material ligante de gordura ser 

quitosana ou um seu derivado.

3 – Composição de acordo com 1 ou 2, caracterizada por

compreender extrato de pelo menos duas plantas 

selecionadas de uma ou mais das famílias de plantas Cissus, 

Brillantaisia e Vernonia.



3 – Composição de acordo com 1 ou 2, caracterizada por
compreender ainda um ou mais oxidantes.

4 – Composição de acordo com a reivindicação 3, caracterizada pelo
fato do oxidante ser vitamina A, vitamina E ou vitamina C.

5 – Composição de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 
5, caracterizado pelo fato do extrato da planta ser derivado das 
folhas, raízes e/ou caule das plantas.

6 – Composição de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 
6, caracterizado pelo fato que um ou mais dos extratos de planta ter 
sido obtido por um processo de extração aquosa ou álcool aquosa.

7 – Composição de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 
6, caracterizado pelo fato do ou de cada um dos extratos ser 
preparado de um ou mais das seguintes famílias de plantas: Cissus
sp., Billantaisia sp. e Vernonia sp.

8 – Composição de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo
fato de compreender uma mistura de extratos derivados tanto de 
Cissus sp quanto de Vernonia sp.



COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO 
PARTHENIUM INTEGRIFOLIUM OU PARTES DA MESMA 

OU UM EXTRATO OU UM SEU COMPONENTE, USO DE TAL 
MATERIAL DE PLANTA PARA PREPARAÇÃO DE CERTOS 

MEDICAMENTOS E MÉTODO PARA PREPARAR UM EXTRATO 
DE PARTHENIUM INTEGRIFOLIUM

(MORTEM SLOTH WELDNER (DK) – EP1007067)

1 – Extrato de Parthenium integrifolium, caracterizado por ser 
obtido pela extração da planta ou partes da mesma com um 

solvente orgânico miscível em água ou uma mistura do mesmo 
com água. Não patenteável, Art. 10/IX/LPI.

Invenção principal - produto

2 – Extrato de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por

ser obtido pela extração com um solvente orgânico miscível em água 
selecionado do grupo consistido de acetona, metil etil cetona, etil cetona 
ou alcanóides tendo de 1 a 4 átomos de carbono.
3 – Composição farmacêutica caracterizada por, compreender um extrato 

de Parthenium integrifolium de acordo com a reivindicação 1 ou 2 e um 
excipiente farmaceuticamente aceitável.
4 – Uso de um extrato de Parthenium integrifolium de acordo com a 
reivindicação 1 ou 2, caracterizado por ser na preparação de um 

medicamento para tratamento ou prevenção de doenças inflamatórias 
ou autoimunes.

Patenteável



AGENTE NEMATICIDA E MÉTODO PARA O 
BIO-CONTROLE DE NEMATÓDEOS

CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CU) – EP0774906

1 – Processo para o bio-controle de nematódeos, caracterizado por
contatar o solo, uma planta ou uma semente com uma quantidade 
efetiva de um agente nematicida, o dito agente sendo uma cultura 

obtida de Corynebacterium paurometabolum cepa C-924 ou um 
metabólito derivado da dita cepa, obtido naturalmente, 
recombinantemente ou sintetivamente em um meio apropriado.

Invenção principal - processo

2 – Processo de acordo com a reivindicação  1, caracterizado pelo

fato do agente nematicida ser usado para o controle efetivo de 
Radopholus similis e Meloidogyne incógnita em plantas.

3 – Processo de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado 

pelo fato do agente nematicida compreender uma cultura de 
Corynebacterium paurometabolum cepa C-924, que é adicionada 
para uma concentração entre 106 e 107 unidades formadoras de 
colônias (CFU) por ml de meio, que é aplicado no solo afetado a 

cada três meses de aproximadamente 14 l por ha.



4 – Uso de um agente nematicída caracterizado por ser para a 
fabricação de uma composição veterinária para o controle de 
zoonematódeos, onde o dito agente nematicídico é uma cultura 
obtida de Corynebacterium paurometabolum cepa C-924, ou um 

metabólito derivado da dita cepa, obtida por via natural, 
recombinante ou sintética, em um meio apropriado.

5 – Uso de acordo com a reivindicação 4 caracterizado pelo fato do 

agente nematicída ser usado para a fabricação de uma composição 
veterinária para o controle efetivo de zoonematódeos Haemonchus
ssp. e Trichostrongylus ssp. em animais.

6 – Cultura de Corynebacterium paurometabolum caracterizado pelo
fato da dita cultura ser da cepa C-924 de Corynebacterium
paurometabolum ou de qualquer mutação derivada da mesma que 
seja ativa contra nematódeos.

7 – Cultura de acordo com a reivindicação 6 caracterizada pelo fato 
de conter entre 106 e 107 unidades formadoras de colônias (CFU) 
por ml de meio de cultura.



8 – Agente nematicída para controle biologicamente efetivo de 
nematódeos em plantas, caracterizado por compreender uma cultura 
contendo Corynebacterium paurometabolym cepa C-924 ou uma 
mutação derivada da dita cepa, assim como qualquer princípio ativo 

ou metabólito obtido com base da dita cepa por via natural, 
recombinante ou sintética, em um meio apropriado.

9 – Agente nematicída de acordo com a reivindicação 8 para 

controle de fitonematódeos, caracterizado pelo fato do dito meior ser 
um fertilizante, um solo pré-empacotado, um dispositivo de cobertura 
de semente, um granulado, um nebulizado, uma suspensão, ou um 
líquido ou qualquer uma das variantes indicadas, em uma forma 

encapsulada.

10 – Agente nematicída para controle biologicamente efetivo de 
nematódeos em animais, caracterizado por compreender uma 

cultura contendo Corynebacterium paurometabolym cepa C-924 ou 
uma mutação derivada da dita cepa assim como qualquer princípio 
ativo ou metabólito obtido com base da dita cepa por via natural, 
recombinante ou sintética, em um meio apropriado.



COMPOSIÇÃO HERBICIDA COMPREENDENDO UMA 
SUBSTÂNCIA ALELOPÁTICA E UM MÉTODO 

PARA USO DA MESMA
CALLIOPE (FR) – EP1110456

1 – Produto para destruir germes de sementes presentes no solo,
caracterizado pelo fato que inclui pelo menos um monoterpeno, 

escolhido do grupo consitituído por B-pineno, geraniol, citral, cineole, 
linalool e mentol.

Invenção principal - produto

2 – Processo para destruir germes de sementes, presentes no solo, 
caracterizado pelo fato de incluir tratar o solo com pelo menos um 

monoterpeno escolhido do grupo constituído por B-pinene, gerânio, 
citral, cineole, linalool e mentol.

3 – Processo para combater larvas presentes em um local e os 

germes de sementes, presentes no solo do dito local, incluindo a
aplicação nas ditas larvas de pelo menos um herbicida químico 
tendo uma ação sistêmica e que é inativado quando em contado 
com o solo, caracterizado pelo fato que inclui ainda aplicar ao solo 

do dito local o produto de destruição de germes de acordo com a 
reivindicação 1.



4 – Processo de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo
fato que o dito herbicida químico é um aminofosfonato.

5 – Processo de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo
fato que o aminofosfato é escolhido do grupo constituído por 2-
amino 4-(hidroximetilfosfinil) ácido butanóico, sal de amônio deste 
ácido, N-(fosfonometil)glicina e sais de amina, de metal alcalino, de 

amôneo e de trimetilsulfonium de N-(fosfonometil)glicina.

6 – Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 5, 
caracterizado pelo fato que o herbicida químico é constituído pelo sal 

de amôneo de 2-amino 4-(hidroximetilfosfinil) ácido butanóico e/ou o 
sal de isopropilamina de N-(fosfonometil)glicina, e pelo fato que o 
produto destruidor de germes é constituído por cineole.

7 – Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 6, 
caracterizado pelo fato que o herbicida químico é usado em conjunto 
com um veículo incluindo pelo menos um surfactante anioônico e 
pelo menos um surfactante não iônico.

8 – Processo de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo
fato que o dito surfactante aniônico é escolhido entre os sais de 
alquil sulfônico, aril sulfônico, alquil aril sulfônico e ácidos sulfônicos 

alquil aril polieter e as misturas destes sais.



9 – Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 e 8, 
caracterizado pelo fato que o que o dito surfactante não iônico é 

escolhido entre álcools de ácido graxo etoxilados e nonilfenóis
etoxilados, incluindo de 7 a 20 moles de oxido de etileno e misturas 
dos mesmos.

10 – Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 
9, caracterizado pelo fato que o dito veículo contém ainda pelo 
menos um agente de retenção de produto volátil.

11 – Processo de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo
fato que o dito agente de retenção é escolhido do grupo constituído 
por ácido undecilenico, o metil éter deste ácido e o etil éter deste 
ácido.
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