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RESUMO 

 

O processo de produção de fertilizantes sintéticos requer grande quantidade de 

energia e gera consigo uma quantidade considerável de emissões de gases do efeito 

estufa (GEE) motivadores para o aquecimento global. O trabalho objetiva, com base 

em séries históricas de dados de 1994 a 2016, elencar informações no âmbito das 

patentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos para a produção de 

biofertilizantes, perpassando por temas como o aquecimento global, mudanças 

climáticas e fontes alternativas de energia com base no conceito de economia circular. 

A abordagem metodológica e as etapas de investigação são promovidas por meio de 

uma pesquisa exploratória e descritiva: levantamento bibliográfico e documental; 

listagem de Tecnologias Verdes baseada no Inventário publicado pela Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); acesso a base de dados de publicações 
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de patentes de biofertilizantes (Código IPC C05F) por meio do sistema de busca da 

ferramenta Patent Vantage Point; e tratamento e análise dos resultados. A totalidade 

de publicações de patentes de biofertilizantes pesquisadas relaciona-se à fabricação 

de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e 

borracha sintética em formas primárias, seguida por classificações associadas à 

fabricação de máquinas. Os resultados das séries históricas são analisados para os 

seguintes perfis: Japão, Europa, Estados Unidos, Coréia, Índia e Brasil. Constatou-se 

uma forte presença do Japão, quase que praticamente exclusiva, quanto à publicação 

de patentes associadas à utilização de resíduos para a produção de fertilizantes. 

Palavras-chave: Biofertilizantes, Prospecção Tecnológica, Planejamento Energético 

 

 

ABSTRACT 

 

The process of producing synthetic fertilizers requires a large amount of energy and 

generates a considerable amount of greenhouse gas (GHG) emissions that motivate 

global warming. Based on historical data series from 1994 to 2016, the objective of this 

work is to list information on patents related to waste management for the production 

of biofertilizers, covering topics such as global warming, climate change and alternative 

sources of energy based in the concept of circular economy. The methodological 

approach and the stages of investigation are promoted through an exploratory and 

descriptive research: bibliographical and documentary survey; list of Green 

Technologies based on the Inventory published by the World Intellectual Property 

Organization (WIPO); access to the database of patent publications of biofertilizers 

(IPC Code C05F) through the search system of the Patent Vantage Point tool; and 

treatment and analysis of results. The totality of biofertilizer patent publications 

surveyed relates to the manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen 

compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms, followed by classifications 

associated with the manufacture of machines. The results of the historical series are 

analyzed for the following profiles: Japan, Europe, the United States, Korea, India and 

Brazil. There was a strong presence of almost exclusive Japan in relation to the 

publication of patents associated with the use of waste for the production of fertilizers. 

Keywords: Biofertilizers, Technological Prospecting, Energy Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo moderno os fertilizantes sintéticos sustentam o crescimento 

populacional e espera-se que a produção de fertilizantes aumente nas próximas 

décadas de modo a alimentar uma população mundial crescente.  

Dados de 1998 apresentados por Gunnar Kongshaug evidenciam que o 

processo de produção de fertilizantes consome 1,2% da energia mundial e representa 

1,2% das emissões de gases do efeito estufa motivadores para o aquecimento global, 

sendo 93% deste consumo associados aos fertilizantes a base de nitrogênio, 

especialmente para a produção de amônia (YUAN, 2014). 

A persistência do fertilizante a base de nitrogênio no solo é menor que os 

fertilizantes a base de fósforo e potássio, o que faz com que a necessidade de 

produção deste insumo seja maior. São fontes combustíveis para a sua produção o 

gás natural, a nafta, o gás de refinaria, o óleo pesado e o carvão mineral (FRANCO E 

SARAIVA NETO, 2008). 

O processo produtivo exigido para a produção de fertilizantes requer um grande 

volume energético e gera consigo uma quantidade considerável de emissão de gases 

promotores do efeito estufa, que apenas tende a crescer com o crescimento 

populacional.  

O trabalho objetiva, com base em séries históricas de dados de 1994 a 2016, 

elencar informações no âmbito das patentes relacionadas ao gerenciamento de 

resíduos para a produção de biofertilizantes, perpassando por temas como o 

aquecimento global, mudanças climáticas e fontes alternativas de energia. 

 

2. FERTILIZANTES E O SETOR ENERGÉTICO 

A Figura 1 apresenta a projeção de crescimento populacional mundial e o 

respectivo consumo de fertilizantes para o ano de 2050, conforme projetado por 

Alexandratos e Bruinsma (2012). 
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Figura 1 - Projeção da população mundial e do respectivo consumo de fertilizantes para o ano de 

2050. (ALEXANDRATOS e BRUINSMA, 2012) 

  

De forma geral, há 02 (dois) principais insumos que contribuem para a 

produtividade da colheita: fertilizantes e pesticidas. A dependência de fertilizantes 

químicos pode resultar em grandes perdas na qualidade do solo e da água, bem como 

impactos para a microflora e fauna (BARMAN e outros, 2017).  

O setor de fertilizantes é estratégico para o país, já que o Brasil não tem 

produzido o suficiente para a sua demanda interna, com a necessidade de importação 

de fertilizantes, dependente assim de fatores e insumos externos. Esta demanda é 

responsável por cerca de um terço do déficit da indústria química (NETTO E DIAS, 

1984 apud MENDES JUNIOR e BUENO, 2015; DA COSTA, E SILVA, 2012). 

 

O Brasil conta com uma significativa produção de fertilizantes. Entretanto sua 
capacidade produtiva é insuficiente para atender a sua demanda. Em 2015, a 
demanda total de fertilizantes foi de 30,2 milhões de toneladas, das quais 13,7 
milhões representavam o total de macronutrientes primários. Apesar de ser o 
quarto maior consumidor no mundo, o uso de fertilizantes por hectare no Brasil 
ainda não se equipara ao praticado em outras grandes regiões produtoras no 
mundo, como Europa, Estados Unidos e China, encontrando-se em patamares 
inferiores (CRUZ, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2017). 

 

Devido a esse fato, é um componente essencial para a busca por uma 

agricultura sustentável e para o alcance de uma máxima produtividade de cultivo por 

meio do fornecimento de nutrientes necessários às plantas através de fertilizantes 

(BRENTRUP e PALLIÈRE, 2008; MENDES JUNIOR e BUENO, 2015). 



5 

 

 

3. BIOFERTILIZANTES COMO OPORTUNIDADE 

O escopo biofertilizantes foi estabelecido após uma análise do mercado 

mundial de fertilizantes: o relatório Global Biofertilizer Market 2016-2020 estima uma 

taxa de crescimento anual para o mercado global de biofertilizantes de 13,9% até o 

ano de 2020, com previsão de alcance de US$ 1,66 bilhões até 2022 e uma produção 

acima de 1.200 quilo toneladas em 2024. Tais valores se devem especialmente à 

demanda pelo mercado por produtos com certificação orgânica e pela exigência de 

uma maior produtividade por área de cultivo (BUSINESS WIRE, 2018; GLOBAL 

MARKET INSIGHTS, 2018). 

O termo cunhado de biofertilizantes refere-se ao fertilizante que dispõe, em 

sua composição, de microrganismos vivos, dentre elas bactérias e fungos, que 

contribuem para a fertilidade do solo por meio da fixação do nitrogênio atmosférico, 

da solubilização do fósforo, do potássio, do zinco e de outros macro e micro nutrientes 

para um melhor desenvolvimento dos fito-hormônios e absorção de nutrientes 

necessários ao crescimento das plantas (BARMAN e outros, 2017; IAEA, 2018). 

Dados referentes à aplicação de biofertilizantes no Paquistão revelam a 

promoção de uma economia de em média 50% de fertilizantes a base de nitrogênio e 

fósforo, um aumento de 20% a 30% da produção de uma variedade de culturas, a 

melhoria da estrutura e da fertilidade do solo para uma agricultura sustentável, a 

redução de doenças nascidas do solo e a redução dos riscos ambientais de 

fertilizantes químicos e pesticidas (IAEA, 2018). 

Por meio da reutilização dos resíduos como matéria-prima para a composição 

dos biofertilizantes, tem-se o decréscimo da quantidade de matéria orgânica disposta 

em lixões e aterros, com benefícios para a agricultura e para o fechamento do ciclo 

de nutrientes. São exemplos de fontes de insumo para os biofertilizantes: os resíduos 

de colheita, resíduos de matadouro, os resíduos sólidos municipais, excretas de 

humanos, gado, porcos, aves, bodes e ovelhas.  

Há também uma minimização das emissões de gases do efeito estufa, da 

contaminação de corpos d’água e dos impactos ambientais. Gera, consigo, benefícios 

econômicos quanto a oportunidades de renda e disponibilidade de fontes de energia 

com um menor custo, já que disponibiliza para as plantas os nutrientes já presentes 

no solo e na atmosfera (NGUMAH e outros, 2013).  

O custo mais acessível dos fertilizantes biológicos apresenta-se como uma 

grande vantagem quando comparado ao fertilizante tradicional. As dificuldades, por 



6 

 

outro lado, encontram-se nos altos custos iniciais de investimento, na baixa 

conscientização sobre os benefícios do uso de fertilizantes biológicos pelos 

agricultores, no tempo de validade restrito dos biofertilizantes, nas necessidades de 

treinamento de aplicadores e de pesquisas relacionadas às especificidades de cada 

tipo de cultivo (BUSINESS WIRE, 2018; BARMAN, 2017). 

 

4. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, PATENTES E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA 

O cenário de globalização exige um acompanhamento imediato, célere, de 

um sem número de informações às quais a sociedade encontra-se exposta. Um 

conhecimento dado como sólido pode se tornar obsoleto com a mesma velocidade 

em que surge. O conhecimento torna-se moeda de troca e a inovação, uma estratégia 

de diferencial competitivo. 

A prospecção tecnológica, como um processo sistemático de coleta, 

tratamento e análise de dados possui este caráter informacional, de fornecimento de 

conhecimentos para processos de tomada de decisão por diferentes organismos de 

uma sociedade. Permite estabelecer padrões estatísticos, quantitativos e qualitativos, 

e apresentar oportunidades de transferência tecnológica, ou seja, de 

compartilhamento de conhecimentos voltados para a melhoria da competência 

tecnológica de um país, estado, empresa e instituições de ensino. 

Assim, a prospecção tecnológica é um aspecto da aplicação de inteligência 

competitiva, e o respectivo tratamento de dados patentários permite orientar as partes 

interessadas quanto aos grandes players do mercado, a direção adotada pelas 

empresas, em que países estão se preocupando em depositar patentes, dentre outras 

atitudes, guiando assim negócios e políticas públicas. 

 

O monitoramento por meio de patentes tem-se mostrado potente ferramenta 
e um instrumento bastante eficaz no apoio à tomada de decisão tendo em 
vista seu conteúdo informacional, que permite identificar tecnologias 
relevantes, parceiros, nichos de mercados para atuação, inovações 
incrementais e movimentos da concorrência, tais como investimentos, gestão 
de processos, gestão de produtos, novas linhas de P&D, fusões e aquisições, 
dentre outras (CANONGIA, PEREIRA e ANTUNES, 2002). 

 

A patente, como um ativo de propriedade intelectual, pode servir como um dos 

norteadores para investimentos em processos, produtos, serviços, marketing e 

aspectos organizacionais, pilares da inovação. 
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O incremento de patentes nacionais que favoreçam o meio ambiente, 

disseminadas no mercado, concorre no maior acesso às tecnologias manejo de 

resíduos e de produção de energia alternativa como forma de inovação. Colabora, 

assim, para que o país possa alcançar as metas estabelecidas nas Contribuições 

Nacionalmente Determinadas e, por conseguinte, estabelecidas no Acordo de Paris. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

É realizado um levantamento bibliográfico de publicações, artigos, capítulos 

de livros por meio: da ferramenta de Pesquisa Qualis Periódicos, da Plataforma 

Sucupira, do Portal de Periódico CAPES; da SciELO; do Google Scholar; da Science 

Direct; de sites Institucionais e de Eventos. 

O Patent Vantage Point é um software de mineração de textos – text mining – 

para descoberta de tendências em praticamente qualquer banco de dados de texto 

estruturado. A ferramenta utiliza um dicionário de palavras afins (tesauros) para 

agrupar autores, instituições e termos mediante o NLP – Natural Language 

Processing.  

Após o levantamento do Inventário de Tecnologias Verdes publicado pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), estabeleceu-se o escopo da 

busca patentária. Primeiro realizou-se uma pesquisa com o termo biofertilizer, 

referente à busca para biofertilizantes. Após a obtenção dos resultados de publicações 

de patentes, foi realizado um tratamento dos dados por instituições, autores e termos. 

A ação seguinte foi a de cruzamento dos referidos dados com os anos. Este 

é o ponto forte do Patent Vantage Point, o de permitir realizar análises exatas pois 

primeiro se realiza a limpeza dos dados antes de se proceder o seu cruzamento. 

O trabalho apresenta, assim, os resultados do acesso a base de dados de 

patentes relacionadas à produção de biofertilizantes por meio do sistema de busca 

avançada de patentes da ferramenta Patent Vantage Point. Os resultados das séries 

históricas são analisados individualmente, para os seguintes perfis: Japão, Europa, 

Estados Unidos, Coréia, Índia e Brasil. Constatou-se uma forte presença do Japão, 

quase que praticamente exclusiva, quanto à publicação de patentes associadas à 

utilização de resíduos para a produção de fertilizantes, entre o período de 1994 a 

2016. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No âmbito da reutilização de resíduos para a produção de fertilizantes, grande 

parte dos resultados apresentaram-se relacionadas à Fabricação de produtos 

químicos básicos, fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha 

sintética em formas primárias com o código de classificação IPC C05F, seguido pelo 

código de classificação IPC B09B. 

Conforme relação constante no Inventário World Intellectual Property 

Organization (WIPO) (2017b), a codificação IPC C05F corresponde a biofertilizantes 

não cobertos pelas subclasses C05B e C05C, a exemplo de fertilizantes provenientes 

de resíduos ou rejeitos.  A codificação IPC B09B corresponde a disposição de 

resíduos sólidos. 

A Figura 6 relaciona os principais perfis com publicações de patentes neste 

âmbito: Japão, Europa, Estados Unidos, Coréia, Índia e Brasil para dados coletados 

até o ano de 2016 e encaminhados pela Universitat Politècnica de València (UPV). 

 

 

Figura 2 – Número de Publicações de Patente x Ano coletados por meio da ferramenta Patent 

Vantage Point relacionadas à Produção de Biofertilizantes. (Elaborada pelos autores, 2017, dados 

gerados pelo Patent Vantage Point) 

 

Dentre os países relacionados na Figura 2, constatou-se uma forte presença 

do Japão, quase que praticamente exclusiva, quanto à publicação de patentes 

associadas à utilização de resíduos para a produção de fertilizantes (Código IPC 

C05F) entre os anos de 1994 a 2007.  
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A partir do ano de 2002 verificou-se que o Japão ainda se mostra predominante 

nesta área de atuação, porém com grande queda até o ano de 2007, a partir daí 

apresentando-se com um número de publicações próximo ao de outros países, como 

a Coréia. Ainda, verificou-se que a Europa está sempre presente, apesar do baixo 

número evidenciado, com publicações de patentes desde o ano de 1994 até 2007. 

A partir de 2006, tanto o Brasil quanto a Coréia passaram a publicar patentes 

na área de utilização de resíduos para a produção de fertilizantes. Contudo, é 

interessante verificar que, enquanto outros países apresentaram um decréscimo de 

publicações nesse período, o Brasil, em oposição, superou o Japão e os outros países 

entre os anos de 2007 e 2008. 

A Coréia apresentou um bom ritmo de publicação de patentes a partir de 2011 

e, no ano de 2013, atingiu um nível de publicações equivalente ao Japão, com queda 

a partir daí. 

A partir de 2008, a Índia surgiu no cenário, com publicação de patentes entre o 

ano de 2008 e 2016, com um pico de publicações no ano de 2012. 

É possível verificar a partir da Figura 6 que 2002, 2007 e 2012 apresentaram-

se como anos de relevância para o cenário de fertilizantes provenientes de resíduos. 

No âmbito do presente trabalho não são analisadas as potenciais razões 

políticas e econômicas que podem ter impactado nos resultados verificados, sendo 

esta uma oportunidade para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 

O Quadro 1 relaciona as principais classificações associadas às publicações 

de patente japonesas, europeias, estadunidenses, coreanas e brasileiras para o no 

âmbito dos biofertilizantes. 

 

Item Principais Classificações 
Número de 

Publicações 
% 

1 
Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de 
nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias 

1952 100,00 

2 Fabricação de outras máquinas para fins especiais 169 8,66 

3 
Fabricação de outras máquinas de uso geral não classificadas em 
outra parte 

155 7,94 

4 Fabricação de máquinas agrícolas e florestais 149 7,63 

5 
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações 
farmacêuticas 

140 7,17 

6 Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos 115 5,89 

7 Fabricação de pesticidas e outros produtos agroquímicos 104 5,33 

8 
Fabricação de outras máquinas para fins especiais não classificadas 
em outra parte 

73 3,74 

9 Fabricação de produtos alimentícios 49 2,51 
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Item Principais Classificações 
Número de 

Publicações 
% 

10 Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados 29 1,49 

11 Fabricação de outros equipamentos de transporte 12 0,61 

12 
Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e 
navegação; relógios e relógios 

11 0,56 

13 Fabricação de veículos automóveis 7 0,36 

14 Construção de projetos de utilidade 7 0,36 

15 2 itens mais com 7 0,36 

16 Fabricação de outros produtos químicos 6 0,31 

17 4 itens mais com 5 0,26 

18 
Fabricação de instrumentos e aparelhos para medição, teste e 
navegação 

5 0,26 

19 Fabricação não classificada em outra parte 5 0,26 

20 Fabricação de outras torneiras e válvulas 4 0,20 

21 Fabricação de papel e produtos de papel 4 0,20 

22 Fabricação de cimento, argamassa e gesso 3 0,15 

23 Atividades de construção especializadas 3 0,15 

24 Fabricação de bebidas 3 0,15 

25 
Fabricação de equipamentos de refrigeração e ventilação não 
domésticos 

3 0,15 

26 Programação de computadores, consultoria e atividades relacionadas 2 0,10 

27 Fabricação de máquinas para formar metais e máquinas-ferramentas 2 0,10 

28 Fabricação de máquinas para uso geral 2 0,10 

29 Fabricação de eletrodomésticos 2 0,10 

30 Fabricação de equipamentos de comunicação 2 0,10 

31 
Fabricação de tintas, vernizes e revestimentos semelhantes, tintas de 
impressão e mástiques 

2 0,10 

32 3 itens mais com 2 0,10 

33 
Fabricação de motores e turbinas, exceto aeronaves, veículos e 
motores de ciclo 

2 0,10 

34 
Fabricação de sabão e detergentes, produtos de limpeza e polimento, 
perfumes e produtos de higiene pessoal 

2 0,10 

35 Outro fabrico 1 0,05 

36 Fabricação de tanques, reservatórios e recipientes metálicos 1 0,05 

37 Fabricação de perfumes e produtos de higiene pessoal 1 0,05 

38 Fabricação de fornos, fornos e queimadores de forno 1 0,05 

39 5 itens mais com 1 0,05 

40 Fabricação de componentes eletrônicos e placas 1 0,05 

41 Fabricação de vestuário 1 0,05 

Quadro 1 – Principais classificações associadas às publicações de patente japonesas, europeias, 

estadunidenses, coreanas e brasileiras para o Código IPC C05F. (Elaborada pelos autores, 2017, 

dados gerados pelo Patent Vantage Point) 

 

Por meio da sua análise verificou-se a totalidade de 1.952 publicações de 

patentes (100%) associadas à classificação Fabricação de produtos químicos básicos, 
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fertilizantes e compostos de nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas 

primárias, seguida por classificações associadas à fabricação de máquinas.  

Vale ressaltar que além da forte presença do segmento de fertilizantes, 

registrou-se a presença de classificações associadas aos segmentos médico e 

odontológico, farmacêutico, alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil, 

de cosméticos e bebidas.  

Tais segmentos, demonstram, desse modo, apresentar compatibilidade entre 

as oportunidades tecnológicas relacionadas. Entretanto, aquelas que realmente 

importam para os resultados da pesquisa, referentes aos biofertilizantes, referem-se 

à classificação Fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de 

nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A totalidade de publicações de patentes de biofertilizantes pesquisadas 

relaciona-se à fabricação de produtos químicos básicos, fertilizantes e compostos de 

nitrogênio, plásticos e borracha sintética em formas primárias, seguida por 

classificações associadas à fabricação de máquinas.  

Além da forte presença do segmento de fertilizantes, registra-se a presença 

de classificações associadas aos segmentos médico e odontológico, farmacêutico, 

alimentício, petrolífero, de transporte, da construção civil, de cosméticos e bebidas. 

Os biofertilizantes apresentam contribuições para o setor energético, fruto da 

promoção de um menor consumo de fertilizantes tradicionais e pesticidas. Diante de 

uma sociedade cada vez mais exigente por padrões de qualidade alimentar para 

produtos, processos e serviços e preocupada permanentemente com a saúde e com 

os riscos por ingestão de contaminantes, a agricultura orgânica apresenta um grande 

diferencial de valor agregado. O processo produtivo natural apresenta consigo uma 

redução do consumo de combustíveis fósseis e de compostos químicos utilizados no 

processo produtivo dos fertilizantes convencionais. 

Um detalhamento mais apurado das patentes ora verificadas tornará possível 

a identificação de tecnologias relevantes, inovações incrementais, nichos de mercado 

para atuação e nível maturidade tecnológica, especialmente se comparado ao número 

de artigos publicados por país. 
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