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RELATÓRIO DESCRITIVO 

PATENTE DE INVENÇÃO DE....(TÍTULO) 

[001] Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com numeração 

sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como 

por exemplo [003] ou [008], etc.  

 

CAMPO DA INVENÇÃO (descrição da área ou campo de aplicação) 

[002] Breve resumo. Descreve-se em poucas palavras (em um ou dois parágrafos) o 

objeto da invenção e, de forma não exaustiva, a finalidade deste objeto, deixando claro 

o campo de aplicação industrial. 

 

ESTADO DA TÉCNICA (utilizar TABELA anexo II) 

[003] Histórico da tecnologia relacionada com o objeto da invenção, como outras 

patentes encontradas como resultado das buscas, descrevendo em linhas gerais, os 

produtos e/ou processos que existem atualmente no mercado na mesma área do invento, 

mencionando os problemas técnicos que eles apresentam.  

[004] Citar documentos, artigos científicos, patentes ou qualquer outra fonte conhecida. 

[005] Em média, um parágrafo para cada patente encontrada, ou podem ser agrupadas 

as patentes ou fontes semelhantes.   

 

DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO (Defesa da patente) 

[006] Descrever de forma sucinta a solução tecnológica que a presente invenção visa 

resolver, apresentando todos os objetos presentes nesta solução que se deseja proteger. 

[007] Deixar bem claras as vantagens que serão obtidas com a utilização deste invento 

em relação ao que foi descrito no estado da técnica. 

[008] Descrever o "Ato Inventivo". 

[009] As tabelas, fórmulas químicas estruturais e equações matemáticas quando 

inseridas no texto devem ser identificadas e vir acompanhadas de suas legendas. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS (quando houver) 

[010] TODAS as legendas e informações necessárias para descrição de cada desenho, 

fluxograma, diagrama, esquema gráfico, imagens e quaisquer outras representações 
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gráficas, assim como seus cortes, vistas, esquemas de circuitos e diagramas em bloco 

devem estar relacionadas e descritas somente no Relatório Descritivo.  

[011] As figuras devem estar em um documento separado (Desenhos).  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[012] Este segmento é considerado o cerne de um pedido de patente. Deve descrever o 

objeto da invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira a 

diferenciar ao máximo sua invenção das já existentes. 

[013] Deve apresentar todas as etapas necessárias para o desenvolvimento da invenção. 

[014] Descrever o invento, detalhando como os vários elementos constituintes estão 

interligados). Listar todos os materiais, condições, intermediários.   

[015] Pode ainda apresentar exemplos ilustrativos das formas factíveis da invenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


