
REDIGINDO O RELATÓRIO DESCRITIVO DE UM PEDIDO DE PATENTE 

 

O relatório descritivo é constituído dos seguintes tópicos, na ordem de 

apresentação indicada a seguir: 

 
Título (1) 

Campo da Invenção (2) 

Fundamentos da invenção e Estado da técnica (3) 

Sumário da Invenção (4) 

Descrição da abordagem do problema técnico (5) 

Listagem de figuras (6) 

Descrição detalhada da Invenção (7) 

Exemplos, se necessário (8) 

 

(1) Comece pelo título. Ele deve ser objetivo, claro e preciso. 

 

(2) Em seguida, faça uma declaração sobre o campo técnico (campo da 

invenção) relacionado à sua invenção. 

 

(3) Cite as informações de cunho básico e descreva o estado da arte ou da 

técnica preexistente, o qual deve fornecer informações para que as pessoas 

possam entender, buscar ou examinar a sua invenção, evidenciando o(s) 

problema(s) com que os inventores se defrontaram naquela área e como 

ele(s) era(m) resolvido(s).  

 

(4) Definir os objetivos da invenção para resolver o(s) problema(s) 

encontrados no estado da técnica.  

 

(5)  Descreva como o problema técnico foi abordado pelo inventor e a 

solução técnica encontrada pelo mesmo em função do estado da técnica, 

descrevendo de forma clara, a solução proposta para o problema existente, 

evidenciando as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica, 



ressaltando a novidade e o efeito técnico alcançado. Descreva ainda os 

materiais, finalidades de uso e metodologias envolvidas na invenção, bem como 

todas as alternativas possíveis relacionadas à mesma (por ex., se uma peça pode 

ser feita de diversos materiais ou de diferentes formas, defini-los) e as condições 

preferenciais para o desenvolvimento da invenção.  

 

(6) Se houver desenhos (figuras, esquemas, gráficos, etc), faça uma lista das 

figuras, dando número a elas (Figura 1, Figura 2, etc...), seguido de uma breve 

descrição de cada uma, no que as mesmas ilustram. Lembre-se de se referir aos 

desenhos na descrição detalhada a ser feita no relatório descritivo e use as 

mesmas referências numéricas para cada elemento. 

 

(7) Descreva a invenção em detalhes suficientes para reprodução da mesma 

por um técnico da arte. Para um aparelho ou produto, descreva cada parte, 

como eles ficam juntos, como trabalham juntos. Para um processo, descreva cada 

etapa, os reagentes utilizados e as variáveis de processo, evidenciando o que 

você modificou e o resultado final.  Para um composto, inclua a fórmula química, a 

estrutura e/ou o(s) processo(s) que poderia(m) ser usado(s) para fabricá-lo. 

 

(8) Se necessário, deve ser fornecido pelo menos um exemplo de 

concretização da invenção.   

 


