
Resumo

Trata-se a presente invenção de um 

polipeptídeo quimérico e o seu gene 

quimérico codificante, compostos 

pela fusão de fragmentos de 

sequências oriundas de diferentes 

espécies de plantas e que 

possibilitarão a produção de plantas 

transgênicas, as quais terão o sistema 

de defesa inato melhorado para 

resistir aos fitopatógenos, permitindo o 

controle racional e efetivo contra os 

invasores em agricultura.
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Solução e Aplicações

O invento contribui com o reforço das 

defesas genéticas naturais de plantas, 

isto é, torna a planta apta a promover a 

melhoria de seu sistema de defesa inato 

e resistência a fitopatógenos, além de 

poder atuar diretamente sobre um 

organismo invasor. Portanto, a planta 

desenvolverá seus próprios recursos de 

defesa contra os patógenos, reduzindo o 

uso de agrotóxicos em plantações e 

fornecendo uma abordagem defensiva 

racional e efetiva. A inserção do gene 

pode trazer rendimentos estáveis para o 

produtor. Há ganhos econômicos, na 

saúde do consumidor, meio ambiente e 

no aspecto social, agregando valor e 

reduzindo custos e tratos culturais para o 

agronegócio.



Público-alvo
Esta invenção atende, potencialmente, o setor produtivo agrícola mundial.
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Oportunidades 

Há um interesse no Licenciamento da 

tecnologia para empresas. No entanto, 

parcerias estratégicas também são 

consideradas, bem como 

financiadores para maiores 

desenvolvimentos da tecnologia.

Breve resumo em inglês

The present technology is a Chimeric 

Polypeptide expressed in plants in 

order to make them more resistant 

against pathogens and agricultural 

invasive species.
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Desafios e objetivo

Esta invenção tem como perspectiva a transformação de qualquer cultivar ou espécie 

de plantas e será aplicada para a produção de sementes ou partes de planta usadas 

com a finalidade de reprodução assexuada. A tecnologia de obtenção do modelo 

transgênico e testes de validação de sua eficiência já estão estabelecidos. Porém, 

ainda será necessário passar pelas etapas de avaliação agronômica e análises de 

biossegurança em campo. Nesse sentido, parceiros estratégicos podem ser também 

considerados.
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