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Carne produzida in vitro pode chegar em 2050 

 

Muitas especulações sobre a necessidade de alimentos para um futuro próximo certamente exigirão das indústrias um grande avanço em novas tecnologias. 

Um investigador do International Livestock Research Institute, no Quenia, disse que pode ser necessário ter que se produzir carne em tanques para alimentar a população 
em 2050, que se estima em nove bilhões de pessoas. Leia mais. 

 

NOTÍCIAS 

P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 

http://noticias.portugalmail.pt/artigo/20100816/carne-produzida-vitro-pode-chegar-em-2050


 

» Butantã inicia teste para curar papilomatose 
» Consumo de leite por adultos é “reabilitado” 
» Alurabiffa® é a solução da Merial Saúde Animal para proteger o rebanho contra 
a Raiva bovina 
» Nova opção de poedeiras: a poedeira comercial Embrapa 031 produz até 310 
ovos castanhos por ano 
» Salmão pode ser o primeiro animal transgênico aprovado para consumo 
humano 
» Decisão sobre comercialização de salmão transgênico é adiada 
 

 Foto: AFP 
O salmão transgênico (atrás) foi alterado geneticamente para crescer mais rápido 

 

» Touros Montana à disposição nas fazendas de todos os criadores 
» USP pesquisa distrofia muscular em cães da raça golden retriever – 
especialistas observam comportamento dos animais, evolução da doença e 
caminhos para a cura 
» Vírus da raiva tem variante seqüenciada  
» Braskem amplia pesquisas na área de biotecnologia 
» Laboratório grava desenvolvimento de embriões de animais em 3D 
» A Genômica aplicada aos rebanhos bovinos 
» Antibióticos promotores do crescimento aprovados 
» Limeira inova em campanha de vacinação anti-rábica 
» Biodiesel de gordura animal torna produção mais sustentável 
» Controle do carrapato deve ter ação duradoura e abrangente 
» Professor da Unipar palestra no Encontro Paranaense de Genética 
» Pfizer Saúde Animal Brasil no congresso IPVS 2010 
» Nutrition for Tomorrow Alliance é o primeiro modelo de co-marketing do Brasil 
» Marcadores moleculares para docilidade na raça nelore será destaque da 
Intervet/Schering-Plough durante Expogenética 2010 
» Microcápsulas artificiais comunicam e cooperam como células 
» Fábrica de clones no norte do Paraná 
» Tocantins faz lançamento mundial de raças bovinas com tecnologia avançada 
» Cooperação entre Embrapa e Itaipu: rede de laboratórios para geração e 
utilização de biogás 
» Fazer um clone de animal campeão deixou de ser um sonho na pecuária bovina 

 

» Nutrição animal representa 2/3 dos custos dos bovinos em confinamento 
» AquaFair fecha ciclo de palestras destacando nutrição, genética e segurança 
alimentar 
» Produção de molusco é reduzida na Ilha Grande 
» Com o tema A Carne e o Leite na Mesa dos Brasileiros, congresso disseca a pecuária 
capixaba e visa a integração dos criadores da pecuária de corte e leite no Estado 
» PorkExpo Otimismo no consumo de proteína animal em 2011 
» A Tortuga, empresa pioneira em nutrição e saúde animal, recebe o troféu A Granja do 
Ano na Expointer, como Destaque 2010 no setor de Nutrição Animal 
» Melhoramento de cabras 
» Nutrição animal em alta em Mato Grosso 
» Premix orienta produtores de Mococa sobre a importância do manejo nutricional para 
a qualidade do leite 
» UEM abre vagas para Pós-Graduação em Genética e Melhoramento 
» Laboratório de inseminação artificial será instalado no interior do Sertão 
Pernambucano 
» O desafio de criar suínos com sanidade 
» Epagri desenvolve métodos para engorda de peixe 
» Paraná mantém vacinação contra aftosa 
» Brasil e Venezuela assinam acordos para produção de sementes e erradicação da 
aftosa 
» Soluções em diagnóstico de doenças animais 
» Produtores gaúchos começam a pensar na retirada da vacina contra aftosa 
» Touros da Agropecuária Jacarezinho confirmam superioridade genética no Sumário 
Aliança Nelore 2010 
» CRV Lagoa Embryo fecha parcerias e passa a oferecer embriões das raças Gir 
Leiteiro e Jersey  
» Marcos Vinícius Silva ministra palestra sobre o uso de marcadores moleculares 
genéticos 
» Doutor em melhoramento genético apresenta novo marcador 
» Castração suína pode ser abolida 
» Novo suíno light: carne magra e sem o gene do estresse 
» Eco-porco: primeiro suíno capaz de digerir o fitato por conta própria 
 

 
Por: Rafael Alves 
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» A ovelha Dolly está viva na forma de quatro clones 

ECONOMIA 
 

» Pfizer compra King Pharmaceuticals por US$ 3,6 bilhões 
» Animais atingem média de R$ 10,5 mil no 10° Leilão Elite de Touros Jovens da 
Embrapa, em Goiânia 
» Leilão Mata Velha fica valorizado em mais de R$ 15 milhões na Expoinel 2010 - 
Comercialização promovida por Jonas Barcellos em Uberaba é a mais rentável do 
ano 

» Produção industrial cresce em quase todos os setores 
» Canadá e Uruguai garantem expressão internacional no Pavilhão Internacional 
da Expointer 
» IV Leilão Virtual PAINT alcança R$ 631 mil de faturamento e touro Gurka é 
vendido por R$ 72 mil 
» Tecnologia comprova ganho de peso em bovinos de corte e conseqüente ganho 
econômico na produção 
» Preparo de campeões requer investimento alto de criadores 
» Produzir e exportar, mas com eficiência: Paraná possui 25% da produção 
agropecuária do país 
» Concorrência acirrada no mercado da febre aftosa 
» Brasil mira padrão da UE para rações 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

» Governo simplifica importação de produtos veterinários - Medida deverá reduzir pela 
metade o trabalho de análise dos produtos 
» Mato Grosso do Sul: Deputado Estadual Rigo pede medidas para combater a mosca 
do estábulo, apontando as usinas de cana como as principais responsáveis pela 
proliferação 
» Ministro Celso Amorim e ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália aprimoram 
relações bilaterais 
» Empresa de economia mista cuidará da ZPE 
» Programa paulista de estudo da biodiversidade ganha versão federal. É o primeiro 
esforço em financiamento para colocar em prática o Sistema Nacional de Pesquisa em 
Biodiversidade 
» Processo de fiscalização de produtos agropecuários é simplificado 
» Portugal: Ministro da Agricultura inaugura Banco Português de Germoplasma Animal 
» Indefinições sobre vacina contra a raiva preocupam veterinários 
» Indústria e ONGs travam a guerra do salmão transgênico 
» Qualidade do leite do Paraná é destaque em seminário realizado pela Secretaria da 
Agricultura 
» Cães e gatos terão que esperar liberação do Ministério da Saúde para receber vacina 
antirrábica 
» Pecuaristas de Mato Grosso e Bolívia renovam união de esforços contra a aftosa 
» O compromisso do Brasil para acesso aos recursos genéticos no território nacional 
 

OUTRAS NOTÍCIAS 

» GB: carne e leite de gado clonado sem riscos para consumo 
» Walmart estreia programa de rastreabilidade 
» Sanidade em foco 
» Ao completar 25 anos, Assuvap é homenageada pela Agroceres PIC e 
Agroceres Multimix 
 

 

» Governo proíbe vacina contra raiva que matou animais 

 
Agência Estado/ Globo Rural 

 
» FINEP concede R$ 60 milhões para infraestrutura de pesquisa em universidades 
federais – UFPR e UTFPR estão entre as contempladas no país 
» Antecipe a ração do seu plantel avícola» Alemanha detecta foco de Influenza Aviária 
de baixa patogenicidade 
» Agroceres PIC realiza Encontro de Gestão Logística e Atendimento ao Cliente 
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http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=2427
http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=2427
http://www.aviculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/antecipe-a-racao-do-seu-plantel-avicola,20101126135517_T_144,20081118090848_V_206.aspx
http://avisite.com.br/noticias/default.asp?codnoticia=11593
http://avisite.com.br/noticias/default.asp?codnoticia=11593
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/agroceres-pic-realiza-encontro-de-gestao-logistica-e-atendimento-ao-cliente,20101130083758_C_809,20081118093812_F_643.aspx


Tela do pintor naif Henry Vitor, nascido em Guaxupé (MG) em 1939. Radicado em São 
Paulo (SP) 

 

» Projeto vai beneficiar espécies que estão ameaçadas de extinção 
» Tambaqui e pacu na merenda escolar de município paulista  
» Levantamento da gripe aviária no Pantanal aumenta 
» Nos braços da mãe: filhote de tamanduá-bandeira está sendo comemorado em 
Paraopeba, Minas Gerais 
» Vacinação contra aftosa é prorrogada em cinco estados 
» Aquicultura ganha laboratório interinstitucional de sanidade 
» Novo método de aplicação de ferro diminui estresse e perdas na suinocultura 
» Oeste de Santa Catarina pode ter Indicação Geográfica para Suínos 
» Diagnóstico para a Suinocultura 
» Leitão ideal, um programa para manter a suinocultura de SC entre as melhores 
do mundo 
» Senadora Katia Abreu reforça apoio da CNA às Federações em evento da 
Famasul 

 

» Canadá detecta vírus da Influenza Aviária em criação de perus 
» Aves sem salmonela 
» Poedeira 051: Linhagem produtiva e econômica 

 

 
 
» Pfizer lança Poulvac E. Coli no Brasil 
» O empreendedor da porteira – personalidade de destaque à frente da Ourofino 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

 

» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT - Com o objetivo de Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio da associação 
entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas, além de dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas 
nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para 
apreciação (fluxo contínuo). 
 
» 3º Latin America Course and Workshop Embrionic Stem Cells as a Model System for Embryonic Development - O Consulado Geral Britânico em São Paulo, em 
parceria com o MRC Centre for Regenerative e o Institute for Stem Cell Research da Universidade de Edinburgh, o Wellcome Trust Center for Stem Cell Research da 
Universidade de Cambridge e a Universidade Autônoma do México promovem o 3º Latin America Course and Workshop Embrionic Stem Cells as a Model System for 
Embryonic Development. . Data limite para inscrições 15.12.2010. 
 
 Edital MCT/CNPq/FNDCT Nº 71/2010 – Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em Ciências do Mar - Promover a formação ou consolidação de 2 (dois) Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) em Ciências do Mar, com foco na Plataforma Continental Brasileira de Norte a Sul, em temas que abordem pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em grandes equipamentos e infraestrutura; valorização dos recursos vivos; conhecimento dos fundos marinhos: geodiversidade e 
biodiversidade, mapeamento da biodiversidade marinha; papel dos oceanos nas mudanças climáticas; capacitação e formação de recursos humanos; avaliação e 
monitoramento de políticas públicas de proteção ecológico-social; difusão e transferência de conhecimentos à sociedade, dentro do Programa criado pela Portaria MCT Nº 
429, de 17 de julho de 2008. Data limite para submissão de propostas 20.12.2010. 
 

DESTAQUES FIEP 

» Serviços Técnicos e Tecnológicos 
 
» Fomento e Desenvolvimento 
 
» Pós-Graduação – Gestão de Recursos Humanos para a Indústria 

» C2i inaugura Laboratório de Criatividade - Espaço desenhado em parceria com SESI, 
SENAI e IEL está disponível para empresas, colaboradores e instituições de pesquisas 
 
» FIEP apresenta campanha pela reforma tributária para bancada federal 

 

http://www.odistrital.com.br/materia-edicao/inaugurado-primeiro-banco-de-germoplasma-de-animais-selvagens-da-america-latina
http://www.d24am.com/amazonia/meio-ambiente/tambaqui-e-pacu-na-merenda-escolar-de-municipio-paulista/7280
http://www.anastacionoticias.com.br/index.php?pagina=noticias-ver&codigo_noticia=23880
http://globoruraltv.globo.com/GRural/0,27062,LTO0-4370-343273,00.html
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http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI192207-18079,00-VACINACAO+CONTRA+AFTOSA+E+PRORROGADA+EM+CINCO+ESTADOS.html
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25294:aquicultura-ganha-laboratorio-interinstitucional-de-sanidade&catid=47:cat-saude&Itemid=328
http://www.nuvital.com.br/?opt=noticias&act=ler&id=8
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/oeste-pode-ter-ig-em-suinos,20101130092524_P_247,20081118090826_T_203.aspx
http://www.genetiporc.com/pt/noticias/Diagnostico_para_a_suinocultura.shtml
http://www.agromundo.com.br/?p=17221
http://www.agromundo.com.br/?p=17221
http://www.agromundo.com.br/?p=17218
http://www.agromundo.com.br/?p=17218
http://avisite.com.br/noticias/default.asp?codnoticia=11624
http://www.aviculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/aves-sem-salmonela,20101203100242_R_844,20090604121419_X_732.aspx
http://www.aviculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/linhagem-produtiva-e-economica,20101203100103_R_257,20081118090848_V_206.aspx
http://www.aviculturaindustrial.com.br/PortalGessulli/WebSite/Noticias/pfizer-lanca-poulvac-e-coli-no-brasil,20101123124334_K_988,20081118093828_H_824.aspx
http://exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0030/noticias/o-empreendedor-da-porteira
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2352-chamada-publica-mecmdicmct
http://www.escellslatinamerica.org/index.php
http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/071.htm
http://www.fiepr.org.br/FreeComponent9438content68720Page1.shtml
http://www.fiepr.org.br/fiepr/fomentoedesenvolvimento/
http://www.fiepr.org.br/emailmkt/sesi/100707posgraduacao/101122gestaorh/index_abrh.html
http://www.c2i.org.br/News11883content117519.shtml
http://www.c2i.org.br/News11883content117519.shtml
http://www.fiepr.org.br/fiepr/News95content118381.shtml


 
 

» BNDES promove encontro para avaliar os avanços dos Objetivos do Milênio 

 
» Empresas paranaenses podem desenvolver pesquisas na China 

 
» Capacitação em Negociações Coletivas Sindicais - Para representantes dos sindicatos 
vinculados a FIEP e para representantes das indústrias que querem estar capacitados 
no gerenciamento de negociações e mediações coletivas e intersindicais. 

 

EVENTOS – 2010/ 11 

NACIONAIS 

 
» Workshop sobre Tópicos Avançados de Física: Abordará o tema “Modelagem 
Matemática de Sistemas Biológicos” 
- 05 a 10 de dezembro de 2010, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana 
(UNILA), Foz do Iguaçu - PR 
 
» I SBBEAP – Simpósio Brasileiro de Bem-Estar de Animais de Produção  
- 8 e 9 de dezembro de 2010, na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/Esalq) 
 
» Global Forum America Latina  
- 3 a 5 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu 

INTERNACIONAIS 
 

» 60th Western Poultry Disease Conference and ACPV Workshop 
- 20 a 23 de março de 2011, Sacramento – Califórnia (EUA) 
 
» 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases 
- 12 a 15 de junho de 2011, Barcelona – Espanha 
 
» 2º Congresso da OIPORC 
- 21 a 24 de junho de 2011, Lisboa - Portugal 

 

 

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (http://www.inpi.gov.br/) 
 

A pesquisa das patentes foi realizada diretamente no site do INPI através de palavras-chave. Para maiores detalhes em caso de interesse, copie e cole o número da patente 
diretamente na área de pesquisa do site INPI. Todos os documentos de patentes publicados na Base de Dados do INPI a partir de agosto de 2006 estão disponíveis 

integralmente. A base disponibiliza patentes ainda entre os anos de 1982 e 1999. Os documentos digitalizados estão hospedados no site do Escritório Europeu de Patentes 
(informações INPI) 

 
Nº Patente Depositante Inventor Título 
PI0902383-6 IFP (FR) Abdelhakim Koudil / Karin Barthelet / Laurent 

Bournay 
Método de acompanhamento da perfuração de camada de 
adsorvente em um processo de produção de ésteres 
alquílicos a partir de óleo vegetal ou animal e de um 
monoálcool alifático 

C10801105-2  Korth Rfid Ltda. (BR/SP 
 

Nelson Luis Margarido / Aguilar Selhorst Junior / 
Carlos Gustavo de Camargo Ferraz Machado 

Brinco de identificação de animais com sistema de 
armazenagem e aplicação de substâncias cicatrizantes 
e/ou repelente e/ou anti-séptica e/ou antibacteriana 

PI0805625-0 Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 
(BR/RJ) 

Márcio de Figueiredo Portilho / Alexander 
Rangel Bastos 

Catalisadores heterogêneos para a transesterificação de 
triglicerídeos e métodos preparatórios dos mesmos 

PI0805178-0 Carlos Ernesto Covalski (BR/SC) Carlos Ernesto Covalski Mini-Usina de Biodiesel por processo contínuo de 
transesterificação 

http://www.sesipr.org.br/ProductService9447content102409.shtml
http://www.sesipr.org.br/News62content118458.shtml
http://www.redeinovacao.org.br/sobreinovacao/noticias/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=210
http://www.unindus.org.br/ProductService9449content115896.shtml
http://www.planetauniversitario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18416:workshop-sobre-topicos-avancados-de-fisica&catid=30:conferias-e-simps&Itemid=66
http://www.planetauniversitario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18416:workshop-sobre-topicos-avancados-de-fisica&catid=30:conferias-e-simps&Itemid=66
http://www.sbbeap.com.br/
http://www.globalforum.com.br/
http://www.cevs.ucdavis.edu/confreg/index.cfm?confid=503
http://www.emerging2011.com/
http://www.suinicultura.com/oiporc11/
http://www.inpi.gov.br/
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes


PI0804793-6 Precon Industrial S.A. (BR/MG) Alexandra Ancelmo Piscitelli Mansur / Otávio 
Luiz do Nascimento 

Processo de tratamento de fibras de origem vegetal ou 
animal, processo de fabricação de compósitos de 
fibrocimento, bem como as fibras e os compósitos de 
fibrocimento assim obtidos 

PI0803991-7 M.S.B. Indústria e Comércio Ltda 
(BR/PR) 

Juraci Luciano da Silva Processo de obtenção de cartucho de polipropileno 
cilíndrico e compacto para absorção e retenção de 
petróleo, seus derivados, óleos de origem animal ou 
vegetal e demais hidrocarbonetos insolúveis em água e 
produto resultante 

PI9300625-0 Centro de Ingenieria Genetica Y 
Biotecnologia (CU) 

Roger Rubiera Chaplen / Manuel Rodríguez 
Valle / Raquel Montesinos Segui / Manuel 
Valdés Rodríguez / Carlos Octavio Cordovés 
Céspedes / Armando Rafael Camacho Fuentes / 
Mario Pablo Estrada García / Viviana Falcón 
Cama / Manuel L. Penichet Padro / Ricardo 
Bringas Pérez / Giselle Sánchez García / Jose 
Alberto Cremata Alvarez / José de Jesus de La 
Fuente García / Luis Saturnino Herrera Martínez 
/ Ricardo Leonardo Lleonart 

Processo para a produção de um antígeno particulado de 
carrapato em levedura Pichia pastoris, microorganismo 
transformado, antígeno e preparado vacinal 

PI0804124-5  Luiz Francisco Teixeira (BR/SP) Luiz Francisco Teixeira Equipamento para sistema de craqueamento de óleo 
vegetal, de óleo de gordura animal e de óleo de fritura 
(vegetal e animal), para a produção de biodiesel 

PI0803198-3 Michel Tavares Quinteiro Milcent Assis 
(BR/SC) 

Michel Tavares Quinteiro Milcent Assis Sistema de rastreabilidade de total de suínos e bovinos 

PI0600953-0 Newton Tamassio Pégolo (BR/SP) Newton Tamassia Pégolo Processo para o melhoramento genético de precisão por 
meio de normas de reação adaptativas 

PI0409537-5 Paulo Brígido Lemos (BR/SP) Paulo Brígido Lemos Técnica de identificação de detalhe de metabolismo dos 
bovinos, de seleção, de caracterização e de composição 
racial de linhagens e melhoramento genético de bovinos, 
elevando a eficiência de linhagens funcionais dentro do 
sistema de produção de carne nas regiões tropicais 

C10301926-8 Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG 
(BR/MG) / Universidade Federal de 
Lavras - UFLA (BR/MG) 

Roberto Alves Braga Júnior / Giovanni Francisco 
Rabelo / Luiz Antônio Lima / Juliana Vilela 
Lourençoni Botega / Maurício Pinheiro de Pinho 
Machado / Rafael de Oliveira Faria 

Uso de bio-spekle laser como quantificador de atividade 
biológica – medidor de umidade, identificador de fungos 
em sementes e quantificador de atividade em sêmen 
animal ou humano 

PI9900780-0 Centro de Ingenieria Genetica Y 
Biotecnologia (CU) 

 

Jose de Jesus de La Fuente Garcia / Manuel 
Rodriguez Valle / Carlos Antonio Montero 
Espinosa / José Carlos García García / José de 
Jesús de la Fuente Garcia / Manuel Rodríguez 
Valle / Carlos Antonio Montero Espinosa  

 

Imunogene, sequência de dna, molécula recombinante de 
dna, transformante de qualquer linhagem celular, produto 
de expressão, procedimento para a produção de antígeno 
bm95 na levedura pichia pastoris, ppbma de dna 
recombinante, microorganismo transformado bma2, e, 
preparação de vacina 

 

 

Links de Interesse Público 
 
» Sociedade Brasileira de Biotecnologia - http://www.sbbiotec.org.br/ 
 

http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=778156&PesquisaPorTitulo=&PesquisaPorResumo=BIOTECNOLOGIA*ANIMAL&PesquisaPorDepositante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=777747&PesquisaPorTitulo=&PesquisaPorResumo=BIOTECNOLOGIA*ANIMAL&PesquisaPorDepositante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=792928&PesquisaPorTitulo=&PesquisaPorResumo=BIOTECNOLOGIA*ANIMAL&PesquisaPorDepositante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=
http://www.sbbiotec.org.br/


» Fundación OPTI - http://www.opti.org/ 
 
» Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – http://www.inpi.gov.br 
 
» Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.sbrt.ibict.br 
 
» Portal Brasileiro da Informação Científica – Acesso livre a periódicos, bases de dados, referenciais com resumos, patentes, teses e dissertações entre outras publicações 
de acesso público - http://acessolivre.capes.gov.br/ 
 
 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

 
Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 – institui a política de desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. 
 
Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança 
 
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 – Regula direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial. 
 
Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 – Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 
 
Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 - Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 

16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. 

 
 

O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Agrícola e Florestal é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As ideias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema FIEP. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou oraide.woehl@fiepr.org.br 

 

http://www.opti.org/
http://www.inpi.gov.br/
http://www.sbrt.ibict.br/
http://acessolivre.capes.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/biblioteca/Lei-11105.pdf
http://www81.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1996/9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm
mailto:ariane.hinca@fiepr.org.br
mailto:oraide.woehl@fiepr.org.br

