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Resumo 

Em 2016 passa a vigorar, na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima, 

o Acordo de Paris. Aprovado por 195 países, incentiva a formulação de estratégias de adaptação aos cenários de 

mudanças climáticas, buscando tecnologias para reduzir as emissões de GEE e empenhando esforços para um 

desenvolvimento sustentável. O processo de produção de fertilizantes sintéticos consome grande quantidade de 

energia e gera consigo uma considerável quantidade de emissões de GEE motivadores para o aquecimento global. O 

tratamento de dados patentários, ferramenta de inteligência competitiva, permite nortear os stakeholders quanto à 

superação de desafios e investimentos tecnológicos. O trabalho objetiva, com base em séries históricas de dados, 

elencar informações no âmbito das patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para a produção de 

biofertilizantes. O Questel Orbit e o Patent Vantage Point são as ferramentas selecionadas para o monitoramento de 

tendências por meio análise de publicações de patentes e para prospecção tecnológica em diversos bancos de dados 

estruturados. A abordagem metodológica e de investigação são promovidas através de uma pesquisa exploratória e 

descritiva: levantamento bibliográfico e de legislações; listagem de Tecnologias Verdes baseada no Inventário 

publicado pela OMPI; acesso a base de dados de publicações de patentes e tratamento e análise dos resultados. Os 

resultados são analisados para: Japão, Europa, EUA, Coréia, Índia e Brasil. Explora aspectos que possam contribuir 

para a ampliação do alcance de tais resultados, os desafios a serem superados e as oportunidades proporcionadas 

pelas tecnologias de produção de biofertilizantes diante das mudanças nos cenários nacional e internacional. 
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Aderência 

Valida uma produção para o PROFNIT, visto que os produtos deverão apresentar origens nas atividades oriundas 

das linhas de pesquisas/atuação e projetos vinculados a estas linhas.  

No contexto da inovação, as patentes com enfoque no gerenciamento de resíduos para a produção de biofertilizantes 

apresentam-se como reflexo do desenvolvimento tecnológico em favor da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, motivo que justifica a análise de dados técnicos e científicos inerentes ao tema. 

 

Impacto 

Relaciona-se com as mudanças causadas pelo produto técnico/tecnológico no ambiente em que o mesmo está 

inserido. 

A Bioeconomia, associada a iniciativas relacionadas a Agroenergia e produção orgânica, apresenta-se como um dos 

temas priorizados para o setor do agronegócio. Sendo a fruticultura de culturas como a banana, laranja, mamão, 

coco, uva, manga, morango, maçã, ameixa e abacaxi um dos segmentos de destaque no Estado da Bahia, aí se 

encontra uma grande oportunidade. Destaque para Itaberaba, Chapada Diamantina, Vale do São Francisco, Baixo Sul 

e Sudoeste baianos. 

 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação  

PROFNIT 

 

    

 

Uma das modalidades levantadas para difusão do conceito de Tecnologias Verdes para o desenvolvimento 

tecnológico e econômico no caminho da sustentabilidade, com incentivos a inovação nos negócios, refere-se ao 

SEBRAETEC, promovido pelo SEBRAE. 

O SEBRAETEC objetiva ampliar o acesso dos pequenos negócios a serviços especializados e customizados na área 

de inovação, com a aproximação dos pequenos negócios aos prestadores de serviços tecnológicos. Para tal 

finalidade, o SEBRAE elencou as soluções em temáticas: design; produtividade; propriedade intelectual; qualidade; 

inovação; sustentabilidade; serviços digitais, com subsídios de até 70% do valor da consultoria. 

Outro potencial Edital passível de propositura de novas soluções refere-se ao Edital de Credenciamento de 

Propriedade Intelectual, também do SEBRAE/BA, para casos mais específicos, onde o Prestador de Serviço detém 

de um produto de sua Propriedade Intelectual." 

 

Aplicabilidade 

Faz referência a facilidade com que se pode empregar a produção técnica/tecnológica a fim de atingir seus 

objetivos específicos para os quais foi desenvolvida.  

Com base no TCC ora formatado, novas propostas de soluções destinadas ao público poderão ser apresentadas e 

recomendadas à Unidade de Gestão do Portfólio e à Coordenação de Agronegócios da Unidade de Atendimento 

Coletivo, ambas subordinadas à Diretoria Técnica do SEBRAE/BA, para apreciação.  

 

Inovação 

Definindo como a ação ou ato de inovar, podendo ser uma modificação de algo já existente ou a criação de algo 

novo.  

As patentes denominadas Patentes Verdes incorporam o conceito de Tecnologias Verdes, as quais direcionam o 

desenvolvimento tecnológico e econômico no caminho da sustentabilidade, com incentivos a inovação nos negócios. 

Dentre os temas relacionados pela WIPO, Instituição de referência na temática, tem-se o gerenciamento de resíduos, 

seja para a produção de energia, seja para a produção de fertilizantes. 

 

Complexidade 

Está associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento de 

produtos técnico-tecnológicos.  

Potenciais parceiros para a implementação destas ações no Estado da Bahia incluem o SEBRAE, a FAEB/ SENAR, a 

SEAGRI, o MAPA, a SDR, a SECTI, a FAPESB, Instituições de Nível Superior, Instituições de Crédito (BNB, 

Desenbahia), NIT, Prefeituras Municipais e Órgãos de diferentes esferas públicas (municipal, estadual e federal), 

bem como a esfera privada. 

Ainda, a disseminação de editais e iniciativas nacionais e internacionais, a exemplo do Innovation Awards Groupe 

Roullier, uma competição mundial para estímulo a projetos relacionados a nutrição de plantas e do solo, demonstram 

o quanto o tema se encontra em voga no momento atual. 

 

Produtos Tecnológicos Gerados 

Lista de produtos técnico-tecnológicos gerados pelo mestre ao longo de seu mestrado. 

Elaboração de artigos originais e publicações tecnológicas., Dissertação. 


