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Prospecção tecnológica na área de biotecnologia: Uma abordagem baseada em rotas 

tecnológicas 

 

Resumo 

 

A prospecção tecnológica é a disciplina que trata das atividades de busca e predição de 

tecnologias de interesse, sendo uma importante ferramenta para empresas e governos. Já o 

campo da biotecnologia consiste de um dos mais férteis quanto à produção acadêmica e 

industrial, tendo impacto alto na economia mundial. O presente trabalho focou na intersecção 

destes dois assuntos, utilizando a disciplina de análises de redes sociais como intermediária. 

Entre os objetivos buscados estavam sugerir modificações no modelo de classificação de 

patentes biotecnológicas, descrever a distribuição destas patentes quando agrupadas em redes, 

e desenvolver uma metodologia de prospecção tecnológica com base nas rotas de 

desenvolvimento tecnológico presentes nas redes de patentes. As sub-áreas escolhidas para o 

foco do estudo foram as da biotecnologia agrícola (vegetal) e purificação de água, sendo 

descritas com base em suas características patentárias. Entre os resultados estão uma nova 

proposta de aperfeiçoamento de classificação de patentes biotecnológicas, uma nova 

metodologia para representações de redes de patentes com base em algoritmos de 

modularidade propostos por Blondel et al. (2008), sendo esta demostrada nos temas 

estudados. Por fim, o algoritmo SPLC proposto por Hummon e Doreian (1989) foi adaptado 

de ferramenta para identificação de rotas de desenvolvimento de maior relevância para redes 

tecnológicas, para uma ferramenta prospectiva de uso em redes de patentes de grande porte. 

Para a aplicação da ferramenta deste tipo de rede, um plug-in para software de análise de 

redes sociais foi desenvolvido, com funcionalidades adicionais que agregam ao algoritmo 

original. As rotas de desenvolvimento tecnológico geradas são passíveis de análises 

prospectivas posteriores. Não foram encontrados registros de estudos semelhantes na 

literatura. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Palavras-chaves: Prospecção tecnológica; Biotecnologia; Rotas tecnológicas; 

Technology forecasting in biotechnology: A technological route based approach 

 

Abstract 

 

Technological forecasting is the subject that tackles the activities of search and 

prediction of technological innovation, and is considered an important tool for both 

companies and governments. As for the field of biotechnology, it is one of the richest in terms 

academic and industrial production, and possess a high impact in the world economy. This 

study focused in the intersection between this two subjects, using social network analysis as 

the bridge them. Amongst the objectives was the suggestion of changes in in the classification 

of biotechnological patents, the description of patents when these are grouped in networks, 

and the development of a new technological forecasting methodology based on the 

development routes present in the patent networks. The biotechnology subjects this study 

focused were plant agriculture and water purification, and their description was elaborated 

based on their patent characteristics. The results range from a new proposition to the 

enhancement of the current biotechnological patent classification, to a new method for patent 

network representation based on the modularity algorithm proposed by Blonde et al. (2008), 

which was demonstrated in the studied subjects. The last result was related to the SPLC 

algorithm proposed by Hummon and Doreian (1989) which was adapted from a tool of 

identification of the most relevant technological development routes, to a technological 

forecasting tool which can be used in large sized patent networks. For the application of this 

tool in such networks, a plug-in to a social network software was developed, with added 

functionalities that enhance the original algorithm. The generated technological development 

routes of the studied subjects can be used for future forecasting analysis. There has not been 

found any study similar to this in the literature. 
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1. Introdução 

Um grande desafio para investidores e pesquisadores, é saber qual linha de pesquisa é 

a mais promissora para atingir um objetivo. Como exemplo é possível citar a atual corrida 

energética: com o objetivo de encontrar uma alternativa mais limpa para combustíveis fósseis, 

diversos grupos de pesquisa de diferentes áreas têm investido seu tempo e recursos, na 

esperança de entrarem no seleto grupo responsável pela mudança da matriz energética. 

Porém, muitas linhas de pesquisa foram gradativamente se mostrando inviáveis por diferentes 

fatores, e abandonadas com o tempo. E assim, à medida que novos grupos de pesquisa se 

juntavam aos temas predominantes, estes se tornavam mais fortes, e mais bem descritos, 

gerando o quadro atual com poucos concorrentes em condições reais de apresentar uma 

alternativa viável aos combustíveis fósseis (WUSTENHAGEN; MENICHETTI, 2012). 

Partindo da situação descrita, os grupos de pesquisa que desde o início investiram nas 

alternativas que posteriormente se mostraram mais promissoras tiveram uma vantagem 

temporal sobre os outros, além da economia de recursos.  

Devido aos altos níveis de competitividade dos mercados em campos que envolvem 

pesquisa e desenvolvimento, o tema da prospecção tecnológica, tem sido explorado de modo 

que, múltiplas técnicas foram desenvolvidas, sendo algumas mais utilizadas que outras, na 

busca das alternativas mais promissoras (MISHRA; DESHMUKH; VRAT, 2002). Estas 

técnicas utilizam as informações dos bancos de dados de patentes mundiais, publicações 

científicas, e crescimento de vendas de mercados, de modo a cruzar informações e extrapolar 

tendências futuras (GEISLER, 2002).  

O processo de previsão tecnológica inclui também a comparação de dados não 

quantitativos sobre os temas abordados, como análises sociológicas, histórico do mercado 

estudado, e acontecimentos que afetem os níveis de investimento em pesquisa na área em 

questão. O motivo da análise de fatores externos, sociais e econômicos, para a predição de 

pesquisas pode ser explicado pelo que Nelson e Winter (1977) chamam de união de fatores 

“technological push” (inovação tecnológica) e condições ambientais que geram o “market 

pull” (demanda dos consumidores), sendo a união dos dois fatores geradora de uma pesquisa 

promissora na área de prospecção tecnológica. 

Dentre as fontes de dados mencionadas acima,  destacam-se as patentes, pois além de 

possuírem grande volume de dados, constituem a mescla entre a inovação tecnológica e 

aplicação no mercado, pois considerando o custo de se gerar e manter uma patente, infere-se 

que o pesquisador possui expectativa de ver sua invenção se materializar em um produto ou 
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processo, mesmo que este não seja seu principal motivo ao patentear. Outros pontos a favor 

da utilização de dados de patentes são o maior número de publicações na literatura com 

técnicas que descrevem e utilizam este tipo de dados, facilidade de aquisição dos mesmos e o 

grau de novidade de tecnologias recém-patenteadas (na fronteira da inovação). É estimado 

que em determinados temas, em torno de 70% das informações de inovações científicas 

somente estão presentes nesses documentos (BLACKMAN, 1995; WORLD 

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), 2013). 

Adicionalmente, patentes citam em sua descrição de estado da técnica (resumo sobre 

em que se baseou a patente), estudos científicos e outras patentes, o que permite uma maior 

riqueza de informações sobre o desenvolvimento da tecnologia descrita. Ao se interconectar 

estas patentes por meio das citações realizadas pelas mesmas, é possível então ter, com 

relativa acurácia, uma linha de desenvolvimento da tecnologia em questão (CARPENTER; 

NARIN; WOOLF, 1981; MICHEL; BETTELS, 2001). Entretanto, para a obtenção de 

resultados mais completos, é necessário que o pesquisador responsável pela interpretação e 

realização dos dados resultantes da pesquisa com patentes possua algum grau de 

conhecimento das tecnologias a serem pesquisadas, seus aspectos regulatórios, e da 

metodologia a ser empregada na análise. 

O valor da geração do painel de informações sobre o desenvolvimento natural das 

patentes, ou rota tecnológica, está em sua capacidade de informar de modo satisfatório sobre 

todo o desenvolvimento de uma tecnologia. Isso permite identificar quais patentes geraram 

outras patentes, tornando possível visualizar quais rotas de desenvolvimento de produtos 

foram mais promissoras, já que deverão ser mais longas, mais citadas, e centrais.  

Assim, a construção deste encadeamento das patentes por meio das suas respectivas 

citações, criando uma espécie de caminho crítico da tecnologia, pode ser entendido como uma 

rota tecnológica. 

Devido à grande evolução da capacidade de processamento que os softwares voltados 

à análise de redes sociais obtiveram nos últimos anos, os mesmos podem ser utilizados para 

traçar rotas tecnológicas, uma vez que os parâmetros utilizados nestes softwares são passíveis 

de alterações, visando representar os elementos das rotas tecnológicas. Outro ponto na 

metodologia de traçar rotas tecnológicas, é que as mesmas se baseiam nas citações feitas pelas 

patentes, o que previne que tecnologias recentes sejam menos consideradas em relação às 

mais antigas, que possuíram mais tempo para receberem mais citações. 

As rotas tecnológicas geradas podem então ser mais profundamente exploradas, sendo 

outras ferramentas prospectivas utilizadas para medir fatores como probabilidade de sucesso 
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científico e comercial das tecnologias selecionadas e seu ciclo de vida, entre outros fatores 

que afetem direta ou indiretamente o desenvolvimento da mesma. Como exemplo é possível 

citar as análises de curvas em S, Gompertz e Fisher-Pry (para medição de ciclo de vida e 

competição), além de sistemas dinâmicos e matrizes de impacto cruzado (para medição da 

probabilidade de certos eventos relacionados às tecnologias ocorrerem). Porém, tais análises 

exigem uma amostragem de especialistas de cada área tecnológica, que geram uma pré-

seleção de tecnologias, além de auxiliarem na estipulação de probabilidades de avanços 

científicos e ocorrência de interações positivas ou negativas com a sociedade (ROPER et al., 

2011). 

Dentre os campos de pesquisa onde mais patentes foram depositadas, destaca-se o da 

biotecnologia, sendo o mesmo altamente inovador, devido tanto às perspectivas de retorno, 

quanto ao aumento do conhecimento na área (GARTLAND et al., 2013). A análise das rotas 

tecnológicas mais promissoras das patentes geradas na área da biotecnologia poderia então se 

tornar uma ferramenta útil na predição de quais áreas devem ser alocados recursos.  

Técnicas de prospecção e descrição baseadas em interações entre temas de estudos de 

patentes (a partir de temas de depósitos por código IPC) em sua maioria baseada em dados de 

coletados por text minning de documentos de patentes estão presentes na literatura (HSUEH; 

WANG, 2009; JUN, 2012; XU et al., 2013; YOON; PARK, 2004), porém não foram 

encontrados estudos focando na prospecção tecnológica baseados na geração de rotas 

tecnológicas de patentes em redes de grande porte.  

Partindo desses pressupostos, foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: Como, 

a partir de uma análise dos depósitos das patentes, identificar as rotas tecnológicas de maior 

importância em setores da biotecnologia?  

Para responder a esta pergunta de pesquisa, formulou-se o seguinte objetivo geral: 

Identificar as rotas tecnológicas mais relevantes em uma seleção de campos da biotecnologia, 

a partir das citações realizadas pelas patentes depositadas nos bancos de patentes 

internacionais. 

Como objetivos específicos estão: 

a) Sugerir melhorias no modelo de classificação das patentes biotecnológicas a partir dos 

temas em áreas similares, e descrever a distribuição de patentes dentro dos subgrupos em que 

serão realizados os estudos subsequentes. 

b) Com base em dados patentários, analisar as áreas da biotecnologia em que serão realizados 

os estudos, com o intuito de obter maior familiaridade com os temas que as rotas geradas 

descreverão. 
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c) Desenvolver metodologia de prospecção tecnológica e distinguir as rotas de 

desenvolvimento tecnológico mais promissoras de cada agrupamento de biotecnologia 

estudado. 
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2 Fundamentação teórica 

Devido à multidisciplinaridade do trabalho realizado, e com o intuito de facilitar a 

compreensão de dados utilizados durante a pesquisa, foi necessário dividir a fundamentação 

teórica em cinco partes. A primeira parte trata da propriedade intelectual, abordando seu 

desenvolvimento histórico e o posicionamento brasileiro, abordando o que é patenteável e 

estatísticas de patentes. Em seguida, na segunda parte, apresenta-se o conceito de 

biotecnologia, suas áreas de maior interesse e seu impacto na sociedade, com destaque à 

biotecnologia no Brasil. A terceira parte busca conciliar as duas partes anteriores, e é 

denominada propriedade intelectual e biotecnologia. Nela são abordados os parâmetros que os 

escritórios de patentes no mundo seguem quanto ao patenteamento em biotecnologia, o papel 

que a biotecnologia tem tomado no mercado atual, o impacto das legislações no custo da 

pesquisa, e a atual posição brasileira quanto a patentes biotecnológicas. 

A quarta parte aborda de forma geral, vários métodos de prospecção tecnológica, e 

discute o método a ser utilizado na etapa de construção de uma pesquisa tecnológica. A parte 

seguinte, a quinta, denominada análise de redes sociais e rotas tecnológicas, está subdividida 

em três sessões: características das redes sociais, considerações sobre a utilização de patentes 

nas rotas tecnológicas, e utilização de redes sociais para construção de rotas tecnológicas. 

Inicialmente apresenta-se ao leitor conceitos básicos sobre a análise de redes sociais e em 

seguida apresenta-se os pontos positivos de se usar dados patentários na análise de redes 

sociais. E por fim, demonstra-se que a utilização de análises de redes sociais em patentes vem 

a ser uma alternativa viável para a análise das rotas tecnológicas. 

 

2.1 Propriedade intelectual 

O direito real de propriedade romano já definia o termo ius utendi, fruendi et abutendi, 

como sendo o direito de usar um bem, obter rendimento dele e dele dispor, o que de certo 

modo, afeta não somente o direito direto sobre o bem, como indiretamente todos os sujeitos 

que devem respeitar o direito do dono original (SILVEIRA, 2005). 

Partindo deste conceito, tornam-se compreensíveis as definições das leis de 

propriedade intelectual, que cobrem bens, os quais são imateriais. Estas leis, para estimular a 

atividade inventiva, avanço tecnológico e a divulgação de novas tecnologias, oferecem via 

Estado, o monopólio ao proprietário da patente ou modelo de utilidade, tornando-o dono 

exclusivo dos mesmos por um determinado período de tempo. 
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         O principal motivo da concessão de direitos de propriedade intelectual é o estímulo à 

invenção por meio da redução dos riscos do inventor, via uma proteção contra cópias que 

poderiam indevidamente retirar sua posição no mercado. Apesar de existirem críticas 

(STIGLITZ, 2004) quanto à validade do sistema atual, já que impõe custos à sociedade, e 

pode causar impedimento de melhorias mais rápidas em produtos, a necessidade do estímulo à 

inovação ultrapassa tais argumentos (BESEN; RAKIND, 1991). Além disso, o preço arcado 

pelo monopólio é pago pelo bem-estar gerado pela invenção, uma vez que quanto maior for o 

interesse do público, maior será o retorno à sociedade, e maior será o valor pago pela 

sociedade devido às distorções na livre concorrência causadas pela patente.  

O primeiro país a acolher leis de proteção intelectual foi à Inglaterra via seu estatuto 

de monopólios de 1623, pelo qual a coroa concedia um monopólio de quatorze anos ao 

primeiro inventor. Em seguida outros países aprimoraram o conceito da propriedade 

intelectual, com destaque à França (1674), Estados Unidos (1787), e Alemanha (1877). 

Outros países usaram estes modelos como base para implantar suas próprias leis, sendo que 

todas evoluíram com o tempo (KHAN; SOKOLOFF, 2004). O Brasil foi o quarto país a 

conceder direitos de propriedade intelectual via o Alvará de 28 de abril de 1809 de Don João 

VI.  

À medida que outros países adotaram suas próprias leis de proteção intelectual, com o 

intuito de estimular as inovações nacionais, foi se mostrando necessário um acordo 

internacional que diminuísse o trabalho e o risco de se exportar produtos para mercados 

externos. Assim surgiu em 1883 a Comissão da União de Paris (CUP), que com sucesso foi 

capaz de estabelecer regras ainda vigentes e adotadas atualmente por 175 países. A CUP visa 

quatro pontos principais: tratamento nacional, prioridade unionista, territorialidade e 

independência dos direitos (WIPO, 2012). 

a) Tratamento nacional: estabelece que depositantes em países estrangeiros gozem dos 

mesmos direitos que locais  

b) Prioridade unionista: estabelece que um depósito em um país seja reconhecido por 

outro caso requerido no período de seis meses (para desenhos industriais e marcas) 

ou doze meses (no caso de patentes e modelos de utilidade).  

c) Territorialidade: Estabelecia que cada patente vigora somente para os países em 

que foi depositada. 

d) Independência dos direitos: Patentes aprovadas em um país não necessariamente 

devem ser aprovadas em outro. 
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O PCT (Tratado de cooperação de patentes), de 1970, foi outra ferramenta 

desenvolvida para facilitar o depósito simultâneo em múltiplos países signatários do mesmo. 

Atualmente, 146 países incluindo o Brasil são signatários deste tratado (INSTITUTO 

NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI), 2012). Com o aumento do 

número de depósitos de patentes, foi inaugurado em 1974 o Centro Internacional de 

Documentação Patentária (INPADOC), cuja principal atribuição era a de coletar e catalogar 

famílias de patentes. Estas famílias seguiam o principio de prioridade estendida, sendo 

agrupadas a partir de quais números de prioridade possuíam em comum, sendo estes números 

referentes aos documentos depositados cuja data de prioridade de depósito se usa para 

referenciar e proteger documentos subsequentes (tendo um limite de 12 meses após o depósito 

do documento original).  

Como consequência, documentos distribuídos em diferentes escritórios de patentes, 

em razão de terem sido depositados em outros países ou estão em outro documento por 

tratarem de modificações no documento original, são agrupados em famílias já que tratam da 

mesma invenção, reduzindo a redundância na busca por tecnologias. É preciso ressaltar que o 

princípio da prioridade estendida é abrangente, agrupando documentos que possuem ao 

menos um número de prioridade em comum. Pode haver a ocorrência de mais de um número 

de prioridade devido a uma série de fatores, como por exemplo, mais de uma invenção ser 

registrada como originadora de outra invenção dentro do período de 12 meses (LINGUA, 

2005).  

Atualmente o INPADOC está sob a jurisdição do Escritório Europeu de Patentes 

(EPO), que constitui a instituição com maior abrangência, coletando informações de mais de 

80 escritórios de patentes (PATENT INFORMATION USERS GROUP (PIUG), 2007). 

É importante ressaltar o acordo de Estrasburgo de 1971, em que a classificação 

internacional de patentes (IPC) publicada em 1968 foi aderida pelos países associados (WIPO, 

2013). O IPC determina que para uma melhor classificação das categorias de patentes, as 

mesmas devem ser classificadas hierarquicamente de acordo com seções, classes, subclasses, 

grupos, e subgrupos (Figura 1). A partir de sua criação e até 2005, a cada 5 anos a 

classificação era atualizada.  Após esta data, houve um aumento na frequência, sendo cada 

nova versão indicada pelo ano e mês de sua publicação. A versão vigente quando da 

realização desta pesquisa é a 2014.01. O controle de alterações entre edições de IPC pode ser 

acompanhado pela lista de concordância de revisão (RCL), disponível no site da WIPO 

(WIPO, 2014). 
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Fonte: Retirado de Chen e Chiu (2012). 

 

Figura 1- Figura ilustrando hierarquia de classificação utilizada pelo IPC 

 

Outro acordo internacional relevante foi o TRIPS (acordo sobre aspectos comerciais 

relacionados a direitos de propriedade intelectual), proposto em 1994. Por estar vinculado à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), ele foi considerado pré-requisito para entrada na 

mesma. Alguns de seus principais pontos são: a determinação de que toda inovação passível 

de proteção deve ser aceita, com exceções restritas e visando o bem-estar público; e estímulo 

a um efetivo combate a pirataria e quebra de patentes, com edições sobre leis, e qualidade de 

combate à violação de direitos autorais e industriais nos países signatários 

(INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE (IIPA), 2004; WTO, 

1994). 

Com a assinatura pelo Brasil do acordo TRIPS, várias mudanças necessitaram ser 

realizadas no Código de Propriedade Intelectual de 1971, o qual proibia a concessão de 

patentes à produtos farmacêuticos e alimentícios, e processos farmacêuticos. Foi então 

aprovada a Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996, com alterações definidas pela lei n º 

10.196/2001. Esta lei passou a ser responsável por regulamentar as proteções de patentes, 

registro de marcas, desenhos industriais, modelos de utilidades, e indicações geográficas. 

Atendo-nos aos conceitos ligados a patentes, a lei 9.279/1996 define no capítulo 2, seção I: 

Art. 8º_ É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial. 

Art. 9º_ É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte 

deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, 

envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua 

fabricação. 

Art. 10º_ Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 

educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
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 IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 

estética; 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 

ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 

qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”  (BRASIL, 1996). 

 
 

O órgão responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema 

brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria é o 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal criada em 1970, pela lei 

nº 5.648/1970, e vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) (BRASIL, 1970; INPI, 2014).  

No caso de produtos da indústria farmacêutica, uma análise adicional prévia à análise 

do INPI é executada pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), em razão da atribuição 

pela ANVISA desta função por meio da Lei nº 10.196,2001, artigo 229-C. Esta atribuição da 

ANVISA tem sido alvo de críticas nacionais, pois vai contra os princípios do Direito 

Administrativo (de especialidade e eficiência), e também dos acordos internacionais, uma vez 

que ao acordo TRIPS em seu artigo 27.1 estabelece que as patentes sejam concedidas para 

quaisquer invenções “sem discriminação quanto ao setor tecnológico” (TRIPS, página 8, 

1994). Com a maior segurança dada por estas legislações, o número de depósitos de patentes 

se intensificou nos últimos anos (Gráfico 1). Porém, ao se considerar que em 2010, 88,1% dos 

depósitos no escritório brasileiro eram de não residentes, e confrontar os números totais de 

depósitos com os números dos cinco países que mais depositaram (Gráfico 2), fica claro que o 

país encontra-se aquém da posição desejada no campo de propriedade intelectual (WIPO, 

2013).  

Fonte: Retirado de WIPO (2013). 

Gráfico 1- Tendência de depósitos de patentes excluindo os cinco maiores escritórios 
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Fonte: Retirado de WIPO (2013). 

Gráfico 2- Tendência de depósitos de patentes 

 

2.2 Biotecnologia 

 Segundo o texto da Convenção de Diversidade Biológica das Nações Unidas de 1992, 

é entendido por biotecnologia qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, 

organismos vivos, ou derivados dos mesmos, para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica (UNITED NATIONS (UN), 1992). A definição dada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) trata a biotecnologia 

como a aplicação da ciência e tecnologia para organismos vivos, assim como partes, produtos, 

e modelos dos mesmos, para alterar materiais vivos ou não vivos para a produção de 

conhecimento, bens e serviços (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT (OECD), 2014). 

A partir destas definições fica claro que a biotecnologia esteve presente na história 

humana desde o início da civilização, devido à perícia de nossa espécie em utilizar elementos 

do meio onde vive para melhorar sua qualidade de vida. Organismos têm sido usados na 

panificação, fermentação de bebidas, produção de queijos, tratamentos de doenças, durante 

milhares de anos, mesmo quando a própria existência dos mesmos era desconhecida. A 

utilização de organismos vivos, seus compostos ou processos biológicos dos mesmos 

obedecem a um ciclo que se retroalimenta, pois, à medida que novos organismos são 

prospectados, mais fenômenos causados pelos mesmos são observados, e um maior 

conhecimento das áreas de aplicação destes fenômenos fica difundido para a população, o que 

estimula a busca de novos organismos ou processos. 

A biotecnologia e a tecnologia de informação são as duas indústrias que mais 

cresceram no século XXI e muitos consideram estes campos como os de maior probabilidade 

para desenvolvimento financeiro e tecnológico nos próximos anos (GARTLAND et al., 

2013).  No caso da biotecnologia, além de estar fortemente presente nas áreas de ciências 



13 

 

médicas, farmacêuticas, agrícolas, zootécnicas e industriais, acompanha o também 

relativamente recente campo de tecnologias de proteção ambiental.  A razão para este 

crescimento e crença de que a biotecnologia é uma área de grande importância comercial, é 

que ela permite gerar produtos novos ou novos processos para produtos já conhecidos. 

Os inúmeros processos e técnicas biotecnológicas podem ser agrupados da seguinte 

forma: (a) processos biotecnológicos das áreas agrícolas e zootécnicas - são denominados 

biotecnologia verde, (b) processos relacionados à medicina e a saúde -  são chamados de 

biotecnologia vermelha, (c) de aplicação a ambientes marinhos ou aquático -  denominados 

biotecnologia azul, e (d) aplicações industriais, de energias alternativas e de proteção do meio 

ambiente - biotecnologia cinza ou branca (ambas as denominações são encontradas) 

(KAFARSKI, 2012). A área de biotecnologia vermelha merece destaque por estar 

gradativamente substituindo o modo como são pesquisados e desenvolvidos os fármacos. As 

vantagens vão de ganhos em custos, tempo e maior diversidade de moléculas, que combinadas 

geram uma melhor perspectiva de pulverização da indústria, já que a pesquisa no setor 

permite a entrada de microempresas interessadas em desenvolver moléculas para as empresas 

maiores (DIMASI; GRABOWSKI, 2007). O Brasil recebe destaque neste setor, 

principalmente devido a seu potencial humano (REZAIE et al., 2008), e tem apresentado 

crescimentos de 10% ao ano no mercado consumidor nacional de fármacos nos últimos anos, 

sendo que atualmente ocupa a sétima posição entre os maiores mercados consumidores 

farmacêuticos, tendo a previsão de ocupar o sexto lugar mundial até 2015 (CAMPBELL, 

2011). No gráfico 3 está representada a ascensão das vendas do setor. Outro ponto importante 

é que a participação de empresas brasileiras no mercado saltou de 33% em 2003 para 47% em 

2011. Este crescimento atípico pode ser explicado pelo grande aumento de linhas de 

financiamento público para desenvolvimento nesse setor e pela maior penetração dos 

genéricos no mercado (CASTRO, 2012; PALMEIRA FILHO et al., 2012). 

 
Fonte: Retirado de Palmeira Filho et al. (2012), com base nos dados da IMS Health e Sindusfarma. 
Gráfico 3- Crescimento do volume de vendas anual do Mercado farmacêutico entre 2003 e 2011 
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Os processos biotecnológicos mais comumente utilizados nas indústrias (biotecnologia 

branca) são os processos fermentativos. Isso se dá devido à possibilidade de produzir 

compostos de interesse em grande escala por meio do metabolismo de microrganismos, 

geneticamente modificados ou não (STANBURY, 1995). Uma amostra dos diferentes 

produtos feitos a partir destes processos é apresentada na tabela 1. Os produtos da 

fermentação variam de células, metabolitos e enzimas microbianas, além da modificação de 

compostos adicionados e produtos recombinantes, de origens diferentes da microbiana como, 

por exemplo, hormônios humanos. Complementarmente, aumentos consideráveis de 

eficiência com auxílio de moléculas como as enzimas biocatalísticas tornam os processos 

como os fermentativos mais sustentáveis e econômicos (Tabela 2). 

 

Tabela 1- Lista de alguns produtos bem estabelecidos do setor biotecnológico produzidos via fermentação 

 
Fonte: Retirado de Gavrilescu e Chisti (2005). 

 

Tabela 2- Comparação entre via biotecnológica e convencional para a produção de Cephalexina 

 
Fonte: Retirado de Demain (2000). 

 

Recentemente foi criada a divisão denominada biotecnologia azul, sendo possível citar 

entre seus exemplos mais notáveis os peixes, que têm sido geneticamente modificados para 

apresentarem enzimas que permitam viver em ambientes mais frios e/ou ganhar peso mais 

rapidamente (DEVLIN et al., 2001). Peixes geneticamente modificados podem também ser 
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usado para detecção de substancias na água (NERBERT et al., 2002), e alguns peixes foram 

modificados para apresentarem bioluminescência (NATIONAL UNIVERSITY OF 

SINGAPURE, 2000).  

No campo da biotecnologia verde, as mudanças ocorridas graças à introdução de 

organismos geneticamente modificados (OGM) correspondem a um mercado de 15 bilhões de 

dólares, adicionalmente à outras tecnologias, como defensivos agrícolas, biofertilizantes e 

inoculantes, têm garantido a segurança alimentícia global, pois os mesmos aumentam 

significativamente a produtividade dos cultivares e oferecem ferramentas para adaptar 

culturas a mudanças climáticas ou a ambientes desfavoráveis (FEDOROFF, et al., 2010). É 

estimado que somente os OGMs, geraram 98,2 bilhões de dólares (metade do valor em 

redução de custos e a outra metade no aumento de 328 milhões de toneladas na produção 

anual), além da redução de 473 milhões de quilogramas de pesticidas lançadas na lavoura e 

diminuição de 23 milhões de toneladas de CO2 liberadas na atmosfera. Para produzir a 

mesma quantidade de alimentos, caso a adesão aos OGMs não tivesse ocorrido, é estimado 

que fossem necessários 108.7 milhões de equitares adicionais áreas agricultáveis, o que 

afetaria drasticamente ecossistemas por todo o mundo (BROOKES; BARFOOT, 2011).  

Outra utilização da biotecnologia na área agrícola é a produção de artrópodes 

geneticamente modificados. O início desta prática se deu com ácaros que danificavam 

morangos, para que estes predassem outros ácaros, sendo este ramo de pesquisa também 

utilizado em lagartas (genes de mortalidade) entre outros (RIFKIN, 1998). No Brasil, a 

empresa eleita como mais inovadora em 2012 (Bug Agentes Biológicos) utilizou vespas e 

ácaros no combate de pragas agrícolas, sendo a única brasileira a ser selecionada como 

startup tecnológica pioneira no World Economic Forum de 2014 (WEC, 2014). Animais 

geneticamente modificados que são mais produtivos ou que crescem mais rapidamente têm 

também recebido destaque. Uma interconexão entre a biotecnologia agrícola e farmacêutica é 

voltada a produção de medicamentos ou vacinas a partir de plantas ou partes provenientes de 

animais como sangue, urina, leite, ovos, sêmen ou seda, transformando estes organismos em 

biofábricas, estando esta tecnologia em fase experimental. A utilização dessas técnicas poderá 

reduzir o custo de produção de certas moléculas, especialmente no caso de mamíferos ao 

produzir proteínas de interesse para saúde humana (HOUDEBINE, 2000). Outros pontos de 

intersecção da biotecnologia agrícola com áreas diversas de interesse comercial são os da 

produção de biocombustíveis, plásticos biodegradáveis, e mineração (sendo a relação desta 

última devido ao interesse tanto na redução dos níveis de metano quanto na separação de 

minerais) (RIFKIN, 1998). 
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Ainda no tema da biotecnologia verde, é importante ressaltar o papel de destaque do 

Brasil nesta área, com grande produção científica em reprodução animal e vegetal, controle 

biológico e conversão de biomassa. Entretanto, os Estado Unidos continuam a ser os 

primeiros nessas e na maioria das outras áreas envolvendo processos biotecnológicos 

(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI), 2008).   

Indo além da classificação acima, é possível também dividir a biotecnologia pelos 

processos chaves que cada pesquisa emprega, como por exemplo, engenharia genética, 

proteica, metabólica e de bioprocessos (GAVRILESCU; CHISTI, 2005). Tal divisão torna 

claro que o conhecimento sobre uma linha de pesquisa não depende somente do objeto de 

estudo, mas também das ferramentas utilizadas para a manipulação dos mesmos. Já a OCDE 

divide a biotecnologia dentro das subáreas temáticas que ela julga principais em termos de 

abrangência: DNA/RNA, proteínas e outras moléculas, engenharia de culturas de células e 

tecidos, técnicas de processos biotecnológicos, vetores de DNA e RNA, bioinformática e, 

nanobiotecnologia (OECD, 2014). 

Em estudo no ano de 2008, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI), com auxílio de um painel de especialistas, ao analisar os principais setores da 

biotecnológica, elegeu as áreas de fronteira de cada setor biotecnológico, sendo organizadas 

por importância estratégica nacional. Ao analisar o quadro 1, fica evidente o quanto as áreas 

da genômica, pós-genômica, proteômica e nanobiotecnologia são importantes para múltiplos 

setores de atuação. 
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Fonte: Retirado de ABDI (2008). 

Quadro 1 – Áreas de fronteira dos diferentes setores biotecnológicos em ordem de importância estratégica para o 

Brasil 

 

No mesmo estudo, cada um desses setores biotecnológicos e suas respectivas áreas de 

fronteira se correlacionam a um ou mais tópicos de destaque, de modo a tornar os temas 

relativos às áreas de fronteira de maior interesse econômico/social para o Brasil mais 

explícitos. Abaixo estão os tópicos de destaque presentes nos cinco setores (ABDI, 2008). 

Em medicina e saúde foram identificados: diagnóstico, terapia celular, biomateriais, 

nanobiomateriais, insumos bioativos, processos minimamente invasivos e bancos de 

criopreservação. 

Em biofármacos destacam-se: biofármacos e marcadores baseados na genômica, 

plataformas de produção de biofármacos/microssistemas voltados à saúde, produtos a base de 

ácidos nucleicos, bioprospecção, além de software e bancos de dados. 

Na agroindústria se sobressaem: biotecnologia azul, biorreatores, reprodução assistida, 

biotecnologia florestal, coleta e conservação de germoplasma, plantas resistentes a estresses, 

organismos geneticamente modificados e melhoramento de plantas para resistência a secas e 

doenças. 

No setor de energia, os tópicos de destaque foram: pré-tratamento de biomassa com 

ênfase em resíduos lignocelulósicos, produção de enzimas hidrolíticas, fermentação de 

produtos de hidrólise de biomassa, produção de biodiesel por microalgas/palmáceas, produção 

de hidrogênio, produção de hidrocarbonetos e álcóois, entre outros. 
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No setor de meio ambiente, destacam-se: tratamento de águas, efluentes gasosos, e de 

resíduos sólidos, ferramentas de bioinformática, bioprospecção do patrimônio genético, 

análise da diversidade biológica, aproveitamento de resíduos, controle biológico de pragas, 

tecnologias de fitossanidade e bancos de germoplasma. 

Adicionalmente aos tópicos mencionados no estudo da ABDI (2008), há novas 

tendências como análises de transcriptoma e epigenética que têm trazido uma ampla gama de 

possibilidades de produtos e processos em todas as já mencionadas áreas da biotecnologia 

(GARTLAND et al., 2013), mostrando o quão dinâmico é este tema. 

Com relação às empresas biotecnológicas, segundo Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento e Associação Brasileira de Biotecnologia (CEBRAP; BRBIOTEC, 2011), 

embora atualmente o Brasil as apresente relativamente bem distribuídas entre as diferentes 

áreas de estudo, existe uma concentração na área da saúde humana, onde 39,7% das empresas 

atuam. Com 14,3% e 13,1% das empresas estão respectivamente os temas de saúde animal e 

reagentes, e com 9,7% das empresas estão tanto o tema agricultura quanto o tema meio-

ambiente. Entretanto, somente 40% de todas as empresas haviam depositado patentes. Tal 

dado é reforçado pelo fato, segundo a lista da OCDE sobre as empresas de biotecnologia 

dedicadas a P&D nesta área, do Brasil não ter entrado na lista dos 28 países com mais 

empresas com produtos e processos voltados à biotecnologia e/ou realizam P&D na mesma 

(OECD, 2013). Pelos dados Do estudo da OECD (2013), o número de empresas brasileiras 

dedicadas à biotecnologia era de 71, contra 2744 americanas e 2075 europeias. Além disso, 

71% destas empresas possuíam 50 ou menos funcionários, algo que indica uma 

predominância de pequenas empresas, mostrando que o Brasil ainda tem muito 

desenvolvimento a ser realizado no ramo da biotecnologia (BEUZEKOM; ARUNDEL, 

2009). Os números relativos à quantidade de empresas dedicadas a biotecnologia foram 

atualizados em um estudo em conjunto entre a PricewaterhouseCoopers (PWC) e Biominas 

Brasil (2011), apresentando, 101 empresas, sendo os dados cruzados por Igarashi (2014), o 

que totalizando 135 empresas. 

 

2.3  Propriedade intelectual e biotecnologia 

A primeira patente biotecnológica (BOARD OF TRUSTEES, 1979), concedida em 

1980, deu origem a uma das primeiras indústrias biotecnológicas a Genentech (atualmente 

uma subsidiária da empresa Roche), e possivelmente a biotecnologia como conhecemos. Nela 

os pesquisadores patentearam o primeiro método de recombinação de DNA, o qual consistia 

de recortar fitas de DNA com auxílio de enzimas de restrição, e inseri-lo em plasmídeos, algo 
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fortemente explorado pelo mercado já que transformava bactérias em “bio-fábricas” de 

moléculas de alto valor agregado ou de difícil aquisição (RUSSO, 2003). 

Após este sucesso inicial, o crescimento do número de patentes biotecnológicas 

continuou de maneira exponencial, chegando ao ponto de membros da OCDE temerem que o 

próprio sistema de patentes fosse entrar em colapso (OECD, 2002). Tal temor, não foi 

confirmado, mas o número e a abrangência de patentes biotecnológicas têm recebido atenção 

especial por parte dos especialistas da área. Os motivos principais para tal temor é o exercício 

de práticas anti-competitivas e restrição dos processos de pesquisa, e o patenteamento de 

elementos biológicos não modificados. Quanto a este último temor, cada escritório de 

patentes possui uma visão sobre quais produtos ou processos podem vir a ser patenteados. 

O United States Patent and Trade Office (USPTO apud DAL POZ, 2006 p. 155) alega que: 

 
[...] genes não são encontrados isolados na natureza; formam parte de uma molécula 

denominada DNA; cada gene pode ser comparado a uma parte de um composto X, 

formado por partes menores, A, B e C. Se uma destas partes for descoberta e isolada 

por meio de trabalho intelectual, então ela pode ser patenteada, já que não existe 

sozinha na natureza. Se o composto B for isolado, e se alguma utilidade tecnológica 

for alcançada para ele, poderá ser patenteado, porque a atividade intelectual humana 

buscou seu isolamento e utilidade. 

 

Tal compreensão é compartilhada por outros escritórios de patentes tais como o 

Europeu, Japonês e Australiano (DAL POZ, 2006) sendo que Mayerhoff et al. (2007) 

compara o conteúdo que pode vir a ser patenteado em cada país (Quadro 2): 

Matéria Brasil Austrália China Europa EUA Índia Japão 

Descoberta        

Material isolado da natureza        

Microorganismo isolado        

Microorganismo transgênico        

Célula humana        

Célula animal        

Variedade animal        

Animal transgênico        

Processo de produção de animais não essencialmente biológico        

Célula vegetal        

Planta transgênica        

Variedade vegetal        

Processo de produção de plantas não essencialmente biológico        

Método terapêutico        

Nota: Processos caracterizados como animais não incluem humanos. Em cinza material patenteável. Em branco, 

não patenteável.  

Fonte: Adaptado de Mayerhoff  et al. (2007). 

Quadro 2- Representação de critérios de patenteabilidade de produtos e processos biotecnológicos dos países 

estudados 
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Por mais que tal interpretação estimule a investigação por novos elementos no 

material genético dos organismos, disfunções têm surgido de tal prática. Em um estudo 

publicado pela revista científica Science, foi demonstrado que 20% do genoma humano se 

encontrava patenteado nos Estados Unidos, e 63% destas patentes eram de propriedade de 

empresas privadas (JENSEN; MURRAY, 2005). Devido a novas tendências tecnológicas, 

como o diagnóstico genético, o tema de patenteamento de genes foi novamente colocado em 

foco e julgamentos recentes, obtendo veredito contrário ao patenteamento de genes idênticos 

aos encontrados naturalmente. Nestes, foi decidido que somente os genes artificialmente 

isolados por técnicas de cDNA, poderiam ser patenteados, o que permite a execução de 

diagnósticos genéticos e pesquisas científicas relacionadas a genes de interesse, antes 

impedidas por impasses legais (MEARS, 2013). Outra característica do escritório USPTO que 

afeta diretamente o patenteamento de pesquisas científicas é a utilização do critério de 

primeiro a inventar em detrimento do critério primeiro a depositar. Apesar da alegação de que 

tal critério auxilie pequenos inventores que não possuem recursos para depositar a tempo suas 

invenções o principal impacto gerado é na redução da velocidade da pesquisa mundial, já que 

grandes empresas podem gerar tecnologias e somente registra-las quando algum concorrente 

tiver interesse de fazer o mesmo, o que adia a divulgação do conhecimento à sociedade, e gera 

redundância em pesquisas realizadas por empresas (DAL POZ; SILVEIRA; ASSAD, 2004). 

Outro ponto de conflito é entre a convenção de diversidade biológica (CDB) e o 

acordo TRIPS (Quadro 3). A CDB foi assinada em 1992 no Rio de Janeiro, por 183 países, 

mas ratificada por apenas 168. Após novos esforços o número de países associados 

atualmente é de 194 sendo exceções o Vaticano, Andorra, e os EUA (CONVENTION ON 

BIOLOGICAL DIVERSITY (CDB), 2014). Ela visava atender os anseios de países com 

grande biodiversidade e visava regulamentar as normas de uso e conservação de material 

natural, as formas de cooperação e incentivos entre coletores do material natural e 

pesquisadores, e estabelecer as responsabilidades dos países para implementar a CDB. Já o 

TRIPS, possui como um de seus focos principais o tratamento igualitário entre os depósitos 

de patente, independente do tema em que este foi realizado, não possuindo regras especiais 

para depósitos realizados a partir de biodiversidade local. 
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CDB TRIPS CONFLITO 

O acesso aos recursos 

biológicos deve estar 

condicionado ao consentimento 

prévio informado do país de 

origem. Também requer 

aprovação e participação das 

comunidades locais 

Não exige O CDB outorga aos Estados 

capacidades jurídicas para enfrentar a 

biopirataria. 

O TRIPS possui uma visão distinta de 

biopirataria 

Os Estados têm direitos 

públicos soberanos sobre seus 

recursos biológicos 

Os recursos biológicos têm que 

estar sujeitos a direitos privados de 

propriedade intelectual. A 

concessão de licenças obrigatórias, 

de interesse nacional, deve ser 

restringida. 

A soberania nacional supõe que os 

países tenham direito de proibir 

depósitos sobre seres vivos. O TRIPS 

abre espaço para concepção mais 

ampla do tema. 

A utilização dos recursos 

biológicos assim como de 

conhecimentos tradicionais, 

deve dar-se com base na divisão 

equitativa dos benefícios 

Não prevê nenhum mecanismo de 

compartilhamento 

A CDB permite que cada Estado 

nacional crie uma base legal para que 

os países em desenvolvimento possam 

reivindicar participação nos benefícios. 

O TRIPS enfatiza a harmonização 

Os estados são obrigados a 

promover a conservação e o uso 

sustentável de toda a 

biodiversidade 

A proteção da saúde publica, 

segurança alimentar e interesses 

públicos em geral, se sujeitam aos 

interesses privados dos titulares das 

patentes 

As noções de segurança alimentar 

podem servir de estímulo à criação de 

barriras técnicas e de ordem sanitária 

ao comércio. Neste sentido, a CDB 

eleva os custos de transação derivados 

da bilateralidade 

Fonte: Adaptado de Dal Poz, Silveira e Assad (2004). 

 

Quadro 3- Conflitos entre CDB e TRIPS 

 

Quanto aos custos da pesquisa biotecnológica e a evolução do investimento na mesma, 

é possível ver um cenário misto. O preço de sequenciamento de material genético despencou 

nos últimos anos, assim como aumentou sua eficiência, e tal tendência foi constatada em 

outros equipamentos e insumos laboratoriais. Por exemplo, o preço do sequenciamento de um 

genoma caiu de 10 milhões de dólares em 2001 para menos de 10 mil dólares em 2013 

(NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE, 2014), decorrente dos avanços 

tecnológicos e do aumento do interesse do mercado nestes avanços, o que aumenta a demanda 

por estes insumos e equipamentos, estimulando o surgimento de empresas interessadas em 

fornecer os mesmos. Porém os custos totais das pesquisas têm aumentado (Gráfico 4). 

Embora tenha ocorrido uma redução de custos de alguns processos, outros processos ainda 

mais complexos se tornaram necessários, e projetos de estudos mais ousados têm sido 

desenvolvidos. Adicionalmente, novas ferramentas metodológicas surgem com frequência, 

criando uma demanda por insumos antes inexistente, como por exemplo, as decorrentes da 

evolução da bioinformática que auxilia o pesquisador a realizar análises complexas de dados, 

e do desenvolvimento das disciplinas da epigenética e transcriptômica, que geraram novos 

modos de encarar resultados obtidos em experimentos.  
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Fonte: Retirado de DiMasi, Hansen e Grabowski (2003). 

 

Gráfico 4- Evolução dos preços para aprovação de novos compostos no setor farmacêutico 

 

 

Enquanto as pesquisas farmacêuticas convencionais são mais baratas a princípio, as 

pesquisas biotecnológicas têm se mostrado mais rápidas, o que ao se considerar o custo de 

capital e tempo necessário para se ter o retorno do investimento, as tornam em média mais 

baratas que as pesquisas com processos convencionais (DIMASI; GRABOWSKI, 2007) 

(Gráfico 5). 

 
Fonte: Retirado de DiMasi e Grabowski (2007). 

 

Gráfico 5- Comparação do custo de desenvolvimento de produtos biotecnológicos e farmacêuticos 

 

 

A velocidade de desenvolvimento de novos medicamentos foi reduzida em razão do 

aumento do rigor na legislação para testes clínicos, e pela maior dificuldade de se romper a 

fronteira de inovação. Com isso, o tempo de desenvolvimento passou de 9.7 anos na década 

de 1990 para 13.9 anos a partir do ano de 2000, aumentando os custos da pesquisa no ramo de 

medicamentos (PAMMOLLI; MAGAZZINI; RICCABONI, 2011). No entanto, por mais 

caras que estas pesquisas sejam, seus retornos e importância estratégica justificam os grandes 

investimentos em pesquisas biotecnológicas que têm sido realizados em comparação a outros 

setores (Gráficos 6 e 7). 

O Brasil, apesar de aparecer em posições muito inferiores quando se trata de número 

de patentes biotecnológicas, encontra-se em décimo segundo lugar quando é analisada a 

proporção entre patentes biotecnológicas com o número total de patentes, sendo esta uma 
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evidência de que apesar de o país ainda estar em estágios menos avançados, possui uma 

tendência de crescimento no campo da biotecnologia (OECD, 2013). Quando se trata de 

dados relativos à abrangência das patentes, como número de depósitos via PCT, o Brasil 

apresentou no ano de 2006 o correspondente a apenas 0,3% do total de patentes 

biotecnológicas depositadas por este mecanismo, o que comparado com os outros principais 

países e união europeia, corresponde a um número muito baixo (Gráfico 8). 

 
 

Fonte: Retirado de European Commission (2014). 

 

Gráfico 6- Valores investidos (em bilhões de euros) em P&D nos diferentes ramos tecnológicos entre os anos de 

2004-2012 

 

 
Fonte: Retirado de European Commission (2014). 

 

Gráfico 7- Proporções de gastos de P&D dos três maiores investidores entre 2004-2012 

 

 

 
Fonte: Retirado de OECD (2009). 

 

Gráfico 8- Proporção de depósitos via PCT. Brasil se encontra representado pelo BRIICS (Brasil, China, Índia, 

Indonésia e Rússia), sendo a proporção exclusivamente brasileira de 0.3% 
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2.4  Métodos de prospecção tecnológica 

Conhecer a tendência tecnológica é de grande valor para grupos de pesquisa, em 

especial para grupos de pesquisa privados, sendo esta atividade geralmente feita pelo 

departamento de inteligência competitiva tecnológica destes grupos. Com este conhecimento, 

os mesmos podem obter licenças a baixos custos (depósitos feitos com baixa procura); 

depositar licenças em países que não receberam depósitos; iniciar parcerias de pesquisa; 

compreender a taxa de mortalidade ou cópia de uma tecnologia; ou modificar o rumo do P&D 

próprio (FIRAT; WOON; MADINIK, 2008).  

A prospecção tecnológica corresponde às atividades de prospecção voltadas às 

mudanças tecnológicas, e buscam descrever tendências de desenvolvimento tecnológico e 

predizer possíveis estados futuros do desenvolvimento científico e mercadológico. Segundo 

Coelho e Coelho (2003), esta predição tem como principais objetivos:  

a) Maximizar ganhos e minimizar perdas devido a acontecimentos internos ou externos a 

organização. 

b) Orientar a alocação de recursos.  

c) Identificar e avaliar oportunidades ou ameaças no mercado.  

d) Orientar o planejamento de pessoal, de infra-estrutura, ou recursos financeiros.  

e) Desenvolver planos administrativos, estratégias ou politicas incluindo a analise de risco. 

f) Auxiliar a gestão de P&D.  

g) Avaliar novos processos ou produtos. 

Os métodos de prospecção tecnológica podem ser divididos em 5 categorias 

(COELHO; COELHO, 2003):  

a) monitoramento e sistemas de inteligência;  

b) opinião de especialistas;  

c) análise de tendência;  

d) modelos computacionais e ferramentas analíticas;  

e) análise de cenários;  

Tais categorias são agrupáveis de acordo com algumas características em comum, 

conforme apresentado no quadro 4: 

Métodos de prospecção Característica em comum 

monitoramento e sistemas de inteligência  análise de 

tendência 

Predizer o futuro baseado em características do 

presente 

opinião de especialistas e cenários  Utilizam o fator de interpretação humano 

modelos computacionais e ferramentas analíticas Utilizam ferramentas da tecnologia da informação 

Fonte: Adaptado de Coelho e Coelho (2003). 

 

Quadro 4- Fatores similares entre alguns dos métodos de prospecção tecnológica 

 

 

Estas técnicas podem também ser divididas de acordo com características de suas 

ferramentas em: “hard”, métodos quantitativos e empíricos, e “soft”, qualitativos baseados em 

julgamentos, ou de acordo com objeto de estudo em “normativos”, quanto se tem uma noção 



25 

 

nítida dos resultados esperados, e “exploratórios”, quando não se tem certeza quanto a que 

resultados esperar (SANTOS, et al., 2004). As técnicas e respectivas ferramentas são 

brevemente descritas abaixo, de acordo com Coelho e Coelho (2003), Roper et al. (2011) e 

Santos et al. (2004): 

Monitoramento e sistemas de inteligência: Monitoramento não é um método de 

previsão per se, mas sim um método sistemático de acúmulo de informações para outras 

previsões. Consiste em constantemente atualizar as bases de conhecimento sobre eventos 

importantes que afetem o mercado e as tecnologias disponíveis, e devidamente interpretá-los 

como oportunidades ou ameaças para a empresa.  

Opinião de especialistas: consiste do uso experiência e conhecimento de indivíduos 

com grande familiaridade quanto ao tema de interesse e, utiliza como ferramentas técnica 

Delphi, painel de especialistas, entrevistas, entre outros métodos. Análise de cenários: 

utilizam dados presentes externos e internos e criam múltiplas linhas de desenvolvimento 

temporal dos mesmos. Utiliza técnicas como análise SWOT (fortalezas, fraquezas, 

oportunidades e ameaças), método GBN (rede de negócios globais), la prospective, entre 

outros. GBN e la prospective são diferentes quanto aos passos tomados e modo de encarar os 

dados, permitindo visões diferentes de cenários futuros. São úteis na conciliação de dados 

quantitativos e qualitativos.  

Análise de tendências: utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar séries 

temporais para o futuro. Suas ferramentas variam de regressões lineares e múltiplas, às 

equações de análise de abandono e aceitação de tecnologias como Fisher-Pry (taxa de 

substituição natural), Gompertz (taxa de mortalidade autônoma), curvas em S, equação de 

Lotka-Volterra (usada para medir competição entre concorrentes), entre outras. 

Modelos computacionais e ferramentas analíticas: é composto por todas as 

metodologias cujo uso está estritamente ligado ao uso da tecnologia da informação. Devido a 

maior complexidade em seu detalhamento serão listadas as principais ferramentas em tópicos: 

- Data mining, text mining – Ferramenta mista entre tecnologia de informação e 

estatística, que por meio da pesquisa em grandes bancos de dados é capaz de detectar relações 

sutis entre os objetos pesquisados, que de outra forma passariam despercebidos. 

- Análises multicritérios - utilizada para ordenar matrizes de cenários com múltiplos 

pontos de vista/critérios, com a intenção de priorizar e reduzir os fatores que devem ser 

levados em consideração. São também utilizados como ferramenta auxiliar de construção de 

cenários, Delphis, e tecnologias chave. 
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- Matriz de impacto cruzado – matriz que correlaciona eventos interligados e suas 

probabilidades de acontecimento. Apesar do caráter numérico, depende da opinião de 

especialistas para determinar possíveis eventos e suas probabilidades. 

- Simulação de Monte Carlo - agrupamento de métodos computacionais baseados na 

geração de números aleatórios dentro de parâmetros pré-determinados, com o objetivo de, ao 

rodar várias vezes uma simulação, surjam possíveis cenários ou incongruências da equação. 

- Sistemas dinâmicos - simulações de conjuntos de equações inter-relacionadas, 

representadas por gráficos dinâmicos, que ao serem rodadas pelo computador, mostram uma 

visão panorâmica do processo a ser estudado. Seu foco é de que o comportamento do 

processo não pode ser completamente compreendido ao se analisar as partes separadamente. 

Utilizado em fábricas, na análise de ecossistemas, e na predição de resposta a políticas 

públicas ou privadas. 

- Árvores de relevância de grande porte – método normativo que a partir da 

identificação de necessidades futuras, tenta prever quais tecnologias devem ser descobertas e 

a probabilidade de cada cenário acontecer. 

 As ferramentas analíticas e análises de tendências são boas para a obtenção de 

informações mais precisas sobre tendências de pesquisa sendo feitas, além de permitir uma 

estimação mais precisa sobre em que estágio de pesquisa as tecnologias estudadas estão. 

É importante ressaltar que, por melhor elaborados que sejam os modelos matemáticos, 

parte das informações a serem inseridas nas equações provém de métodos subjetivos de 

escolha, mostrando que é impossível usar exclusivamente uma ferramenta quando se deseja 

prever uma a adoção e/ou ciclo de vida de uma tecnologia futura. Deste modo, as ferramentas 

apresentadas não devem ser consideradas individualmente como métodos completos de 

prospecção tecnológica, mas sim etapas de um processo mais amplo e que deve ser re-

executado continuamente (ROPER et al., 2011). 

A escolha de quais ferramentas usar depende das particularidades que as tornam mais 

apropriadas para determinado tipo de cenário, confiabilidade e disponibilidade de dados, 

variáveis afetando o desenvolvimento da tecnologia e similaridade com tecnologias já 

existentes (MISHRA; DESHMUKH; VRAT, 2002). A tabela 3 traz as técnicas que possuem 

maior aceitação nos setores industriais com maior envolvimento de prospecção tecnológica. 

Na tabela, é possível observar que o mercado farmacêutico tradicionalmente utiliza mais os 

métodos focados na área tecnológica (tecnological push), enquanto os mercados de 

eletrônicos e mecânica utilizam métodos de prospecção mais voltadas a desejos (market pull) 

(FIRAT; WOON; MADINIK, 2008). Para facilitar a leitura, a tabela foi delimitada em cores, 
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sendo que em verde estão representadas as técnicas bibliométricas que envolvem aquisição de 

informação de fontes documentais, em amarelo, estão representadas técnicas que envolvem 

aquisição de informações por meio de especialistas, e em vermelho estão representadas 

técnicas de extrapolação de tendências com utilização de fontes documentais, ou de 

especialistas. 

 

 
Fonte: Adaptado de Lichtenthaler (2004). 

 

Tabela 3- Representação da utilização de técnicas de prospecção tecnológicas nas indústrias de eletrônicos, 

farmacêuticos e automotiva/mecânica 

 

Roper et al. (2011) sugerem uma possível ordem de utilização de ferramentas iniciada 

com informações subjetivas obtidas em brains-storms e Delphis, seguida da realização de 

buscas de patentes e publicações científicas com o objetivo de medir o conhecimento na área 

e gerar curvas de maturidade tecnológica. Tal busca deve tentar conciliar os resultados 

principais com os resultados anteriores. O próximo passo seria fazer uma análise dos 

indicadores sociais (mercado) e das possíveis reações à nova tecnologia. Após a obtenção das 

respostas das últimas etapas, análises quantitativas seriam elaboradas, usando como base 

dados presentes de tecnologias com caraterísticas semelhantes à escolhida. Nesta etapa curvas 

de desenvolvimento seriam traçadas, seguidas por matrizes de impacto cruzado, simulação de 

Monte Carlo e simulações de sistemas dinâmicos. Por fim, árvores de decisão e análises de 

cenário seriam realizadas a partir dos dados gerados e comparações seriam feitas em relação 

ao potencial econômico da tecnologia, e possíveis impactos da mesma na sociedade. O 

sistema de análise por rotas tecnológicas seria então uma inversão na ordem dos passos 

iniciais da prospecção sugerida por Roper et al. (2011), já que dados quantitativos de patentes 

viriam antes da análise subjetiva das opções. A análise de rotas tecnológicas pode ser também 
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descrita como a etapa preliminar à decisão das tecnologias alvos, pois é abrangente e 

detalhista em sua descrição do desenvolvimento das tecnologias de determinado subtema. A 

partir de sua descrição, outras análises, de tecnologias pontuais podem ser realizadas com 

maior acurácia. Reforçando a utilidade desta etapa adicional, Firat, Woon e Madinik (2008), 

alegam que a utilização de análises bibliométricas com dados de publicação e/ou patentes, de 

modo a revelar conexões não explícitas entre tecnologias, amplia o escopo da busca, indo 

além de possíveis opiniões pré-concebidas de especialistas. Após serem cuidadosamente 

selecionadas as ferramentas ideais, e apesar de serem complementadas umas com as outras, as 

mesmas podem falhar em suas previsões, especialmente no caso de eventos disruptivos 

(GOODWIN; WRIGHT, 2010). Além disso, no caso de empresas com ciclos rápidos de 

produtos, um cuidado adicional deve ser tomado, relacionado ao tempo gasto em predições 

tecnológicas e de mercado, devido à importância da velocidade de tomada de decisões 

(EISENHARDT, 1990). 

A empresa farmacêutica Glaxo Smith Kline é um exemplo de multinacional que 

baseia grande parte de seu portfolio de pesquisas a análises periódicas de predição 

tecnológica, sendo que os métodos envolvendo mapeamento e análises quantitativas de 

publicações científicas, com fundamentos similares aos de rotas tecnológicas a serem usados 

neste projeto, foram os mais determinantes para a estruturação de quais áreas a empresa 

deveria fazer pesquisa. Na figura 2, está a comparação entre as áreas recomendadas pelos 

especialistas a permanecerem, neste caso em particular foram todas, e quais áreas após uma 

análise de viabilidade tecnológica baseada nas análises descritas deveriam ser descontinuadas, 

por possuírem baixa atividade de pesquisa. Setas indicam movimentação da posição 

estratégica de sub-áreas de acordo com análise posterior, e como consequência, as pesquisas 

em doenças gastrointestinais foram desativadas devido a este estudo. Tal análise permitiu que 

a empresa atingisse o objetivo original do estudo, que era economia de recursos, ao abandonar 

áreas que apresentavam menos probabilidade de retorno. Esta empresa passou a adotar o 

modelo de mapeamento quantitativo de publicações e patentes tecnológicas, com uso  de rotas 

tecnológicas, para reestruturar seu portfolio de projetos de pesquisa. 

 

 

 



29 

 

 
 

Legenda: CNS – sistema nervoso central. INF – desordens inflamatórias. RD – desordens cardiorrespiratórias. 

MD – doenças metabólicas. CV – doenças cardiovasculares. GI – doenças gastrointestinais. AI – agentes anti-

infecciosos. 

 

Fonte: Adaptado de Norling et al. (2000). 

 

Figura 2- Correlação entre atratividade de mercado (eixo y) e força da pesquisa sendo desenvolvida 

mundialmente (eixo x) de acordo com especialistas e posteriormente por rotas tecnológicas 

 

 

O valor deste conhecimento é igualmente grande para empresas nascentes do setor de 

biotecnologia. Russo (2003) entrevistou grandes nomes da área privada da biotecnologia, 

sendo que estes afirmaram que “as empresas start-up de sucesso foram as que acertaram em 

suas previsões de quais caminhos tecnológicos seriam de sucesso”, e que “o sucesso depende 

de boa visão de como se desenvolverá mercados e tecnologias associadas a uma boa 

fundamentação tecnológica” (RUSSO, 2003, p. 456). Outra constatação dos pesquisadores foi 

de que com a proliferação de genomas sequenciados, o processo de pesquisa em biotecnologia 

pularia a etapa da hipótese de se o gene existe no organismo, indo diretamente para as 

hipóteses dos efeitos do mesmo no genoma, algo que acelera o processo de pesquisa, além de 

possibilitar comprometimentos maiores com determinada pesquisa (já que a incerteza é 

reduzida). Associando estas duas informações, é possível afirmar que a importância de 

predições tecnológicas no setor de biotecnologia é elevada, e que viabilidade da realização 

destes estudos tem evoluído junto às técnicas de pesquisa biotecnológica. 

 

2.5  Análise de redes sociais, para a construção de rotas tecnológicas 

2.5.1 Definição de rotas tecnológicas e características das redes sociais  

Esta sessão será iniciada com a definição do conceito de rotas tecnológicas proposto 

por Porto et al. (2012). Neste trabalho, que focou em traçar rotas de desenvolvimento com 

base em dados patentários de tecnologias ligadas a de baixo carbono, o termo cunhado 

facilitou a compreensão do desenvolvimento proposto, sendo por este motivo adotado no 
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presente trabalho. A definição de rotas tecnológicas pode ser expandida para: a trajetória de 

desenvolvimento de uma tecnologia ou vertente tecnológica baseada em dados bibliométricos, 

sendo a visualização da rota a representação de um estágio transitório do desenvolvimento 

estudado. Rotas tecnológicas são, portanto, dependentes dos elementos capturados no 

momento da realização do estudo das mesmas, podendo ser atualizadas, ou complementadas 

pela integração com outras bases de dados com influência nos temas escolhidos, ou interações 

com outras rotas que interfiram no desenvolvimento da rota estudada. Estudos ligados a este 

tema têm sido realizados há anos (HUMMON; DOREIAN, 1989; VERSPAGEN, 2007), 

sendo que um termo capaz de classifica-los auxilia nas buscas e conceituação dos mesmos. 

Considerando a ligação do conceito de rotas tecnológicas com a interação entre agentes cujo 

conjunto gera novas tecnologias, o passo seguinte é descrever os conceitos principais da 

análise de redes sociais (ARS), que apresenta um grande leque de ferramentas para análise 

deste aspecto. 

Na análise de redes sociais, a rede é uma estrutura não-linear, descentralizada, 

flexível, dinâmica, sem limites definidos, auto-organizável, e estabelece-se por relações 

horizontais de cooperação (BORGATTI; HALGIN, 2011; TOMAÉL; ALVARÁ; DI 

CHIARA, 2005). Os nós, também chamados de atores, pontos, ou vértices, são as unidades 

discretas que se conectam uns aos outros via seus atributos inerentes, previamente definidos 

pelo pesquisador. 

A análise das redes sociais simplifica a definição para um conjunto de atores e as 

ligações entre eles a partir de um parâmetro específico. O objetivo final da ARS é formar 

sistemas visuais que facilitem a distinção entre os diferentes grupos formados ou 

caracterização do grupo como um todo. O seu estudo provém da análise da relação, também 

denominada de elo ou arco, entre estes nós. Tais relações podem ser divididas entre 

direcionadas, onde os atores ou transmitem ou recebem ligações, e não direcionadas, onde os 

autores executam as duas funções simultaneamente.  

É possível também medir a força da ligação entre os nós sendo ela forte, fraca, ou 

ausente. Ligações fortes seriam as diretas; já as fracas são feitas por meio de um nó 

intermediário que serve de ponte, ou ausentes quando não há uma ligação direta ou indireta 

entre os nós (MATHEUS; SILVA, 2006).  A partir das análises entre as ligações de um nó e 

outro, torna-se possível medir aspectos que afetam a rede como um todo. Entre estes aspectos 

é possível citar coesão, centralidade, e distância geodésica. A coesão é medida pelos critérios 

de tamanho da rede, densidade de conexões e grau médio de conexões por nó. Ela indica o 

quão bem distribuídas se encontram as conexões entre os diferentes nós.  
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A centralidade é definida pelas medidas de grau de centralidade, que consiste do 

número de ligações diretas, proximidade, que se baseia na análise da proximidade de suas 

ligações indiretas a outros grupos, e intervalo, que representa o número de nós intermediários 

ou pontes. É possível utilizar a centralidade para determinar o quão importante um nó, ou 

grupo de nós, é para a rede como um todo (BORGATTI et al., 2009).  

Já distância geodésica corresponde ao número mínimo de ligações necessárias para se 

chegar a um nó a partir de certo ponto. Tal conceito é importante no sentido de que torna mais 

fácil medir extensão de rotas de conexões (MATHEUS; SILVA, 2006). O conjunto dessas 

variáveis ajuda a descrever três dos elementos principais das redes que são nós críticos, a 

redes centrais e a rede como um todo (CHOH; SHIH, 2011). Na figura 3 está exemplificada 

uma pequena rede, elaborada a partir de dados de citação patentária onde as setas representam 

citações feitas, setas mais grossas representam conexões mais relevantes por ligarem nós mais 

centrais. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 3- Imagem desenvolvida utilizando o software Gephi, com dados de patentes biotecnológicas 

 

 

É possível utilizar mais de um atributo ao se considerar as conexões entre redes (redes 

multiplex), sendo necessário cruzar as diferentes redes formadas pela a análise de somente um 

atributo (rede simplex) (IZQUIERDO; HANNEMAN, 2006). 

Embora desenvolvida inicialmente para o estudo da sociologia, os indicadores e as 

técnicas de análise de rede são extremamente adequados para analisar as características 

estruturais das relações interativas de um sistema de inovação (SHIH; CHANG, 2009). 
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2.5.2 Considerações sobre a utilização de patentes nas rotas tecnológicas 

Muitas informações tecnológicas só estão presentes no texto das patentes, sendo que 

estudos estimam que pelo menos 70% das informações sobre inovações, somente são 

encontradas nos documentos depositados (BLACKMAN, 1995; WIPO, 2013), sendo tal 

porcentagem não homogênea em todos os temas de patenteamento, que podem apresentar 

proporções diferentes. Tal indício mostra como a análise de informações contidas nas patentes 

deve ser mais explorada, tanto por entidades publicas como privadas. Adicionalmente, 

patentes concedidas são classificadas de forma coerente; abrangem todas as áreas do 

conhecimento; não duplicam dados de natureza técnica ou científica, pois devem seguir o 

critério de novidade; e possuem estrutura uniforme (PORTO et al., 2013). Segundo Porto et 

al. (2013), alguns motivos para usar patentes como referências de desenvolvimento de 

tecnologias e mercados resultam do fato de que elas podem :  

a) revelar as informações mais recentes na área tecnológica, em muitos casos são 

somente divulgadas nesses documentos;  

b) Auxiliar na fundamentação para investimentos;  

c) identificar tendências tecnológicas e produtos emergentes;  

d) monitorar a atividade tecnológica de concorrentes;  

e) identificar em nível mundial o surgimento de tecnologias.  

 É preciso ressaltar que certas áreas tecnológicas possuem um número considerável de 

citações acadêmicas (patentes que citam trabalhos científicos que de certo modo 

influenciaram na invenção), como por exemplo, áreas do setor farmacêutico, sendo que em 

outras áreas como na TI, a patente antecede em até um ano a publicação científica (CHEN; 

HICKS, 2004). Muito embora Michel e Bettels (2001) afirmarem que em média, o número de 

citações acadêmicas não chega a afetar demasiadamente a análise da trajetória tecnológica 

baseada em patentes, no caso de setores com grande discrepância no número de citações 

acadêmicas como o da biotecnologia, este número e o conhecimento do assunto que tratam 

podem auxiliar na compreensão das conexões obtidas pela rota tecnológica quando o motivo 

da realização destas conexões não é caro para o pesquisador que às estuda. Na tabela 4 estão 

representados os dez códigos de IPCs com maior porcentagem de citações acadêmicas, sendo 

metade deles relacionados à biotecnologia. 
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Tabela 4- Ranking dos 10 códigos IPCs com maior número de citações a literaturas não patentárias (NPL) 

 

 
Nota: Em destaque os relacionados à biotecnologia. 

Fonte: Adaptado de Michel e Bettels (2001). 

 

Tabela 5- Número médio de citações por escritório onde foi depositada a patente 

 

 
Fonte: Retirado de Michel e Bettels (2001). 

 

Na tabela 5, fica clara a diferença do número de citações das patentes do USPTO em 

relação a outros escritórios, e considerando a tendência das patentes a citarem patentes do 

mesmo país, apesar desta tendência ter se amenizado com o passar dos anos (GRIFFITH; 

LEE; VAN REENEN, 2007), a análise das citações pode sofrer algum tipo de influência, pois 

as patentes americanas tenderiam a ficar muito mais centralizadas que as de outros países. 

Realizando uma análise mais minuciosa sobre o tema, é possível constatar que o motivo desta 

discrepância não é um alto número de citações em todas as patentes, mas sim decorrente de 

algumas patentes de certos setores que extrapolam muito a média de citações das outras 

patentes. Coincidentemente, o tema com maior número de citações realizadas é o de 

biotecnologia e química orgânica, com uma média de 68,4 citações, sendo que mais da 

metade das patentes citam pelo menos 20 outras referências. Este número médio de citações 

tem aumentado com os anos, e as autoridades relacionadas à propriedade intelectual têm 

buscado medidas para desincentivar a prática de citações irrelevantes (Quadro 5) (CROUCH, 

2012). 
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Área tecnológica Patentes depositadas Número médio 

de citações 

Percentual de patentes com 

>20 citações a outras patentes  

Biotecnologia e química orgânica 15010 68,4% 55% 

Engenharia química e de materiais 22166 33,9% 33% 

Hardware, software e segurança de informação 16080 31,7% 25% 

Redes de computadores, comunicação 

multiplex, e vídeo 

16995 33,8% 27% 

Comunicações 27030 29,2% 23% 

Semicondutores, componentes elétricos e 

óticos 

50259 23,5% 19% 

Transporte, construção, agrícola 23847 28,6% 24% 

Engenharia mecânica e manufatura 26929 62,9% 35% 

Fonte: Adaptado de Crouch (2012). 

 

Quadro 5- Correlação ente setor tecnológico, número médio de citações, e porcentagem de patentes com mais de 

20 citações 

 

Entretanto é preciso recordar, que, como mencionado anteriormente, a área de 

biotecnologia está entre aquelas com maior número de citações não patentárias, com 

aproximadamente 60% das citações desta natureza. Porém este aspecto não afetaria o modelo 

de rota tecnológica a ser desenvolvido neste estudo, uma vez que a rota será baseada em 

patentes. Além disso, considerando que apesar do alto número de citações que algumas 

patentes possam ter, é esperado que boa parte destas citações, decorra de conexões fracas com 

outros temas e estudos, e é possível prever que mesmo com esta forte discrepância em 

quantidade, ao se inserir tais dados na rede, somente as conexões realmente fortes irão se 

sobressair, já que geraram rotas mais robustas com outras tecnologias semelhantes.  

 

2.5.3 Utilização de análise de redes sociais para construção de rotas tecnológicas 

A análise de redes sociais tem sido usada por grupos de pesquisa especializados em 

prospecção tecnológica, e tem se mostrado uma promissora ferramenta com aspectos 

quantitativos e qualitativos para análise de rotas de difusão tecnológica (FONTANA; 

NUVOLARI; VERSPAGEN, 2008; SHIH; CHANG, 2009; VERSPAGEN, 2007). 

Price (1965) sugeriu que a transferência de tecnologia pode ser mapeada via análise de 

citações de publicações. Hummon e Doreian (1989) alegaram ter conseguido reconstruir a 

rota de publicações científicas que afetou diretamente a elaboração da teoria do DNA como 

hoje conhecemos. O conceito foi se aperfeiçoando e não tardou a ser adotado para medir áreas 

mais aplicadas do conhecimento. 

Atualmente é possível mencionar diversos trabalhos que com a abordagem de análise 

de rede de citações de patentes, cobriram as tecnologias de temas como o de células de 

energia (VERSPAGEN, 2007), tecnologias de telecomunicação (LEE et al., 2009), 
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tecnologias de redes de comunicação de dados (FONTANA; NUVOLARI; VERSPARGEN,  

2008), tecnologias de países (CHOH; SHIH, 2011), entre outros.  

Considerando a discussão teórica apresentada, os nós de uma rede de patentes são os 

próprios registros (código da patente), e os atributos pelos quais os nós serão conectados, são 

as citações que estas realizaram. A patente é então passível de citação por patentes criadas 

posteriormente que tenham certa correlação de conteúdo, sendo a ligação que as unem 

simples, já que, a patente só é citada uma vez. No caso do vetor dos arcos, é direcionado, já 

que a transferência é unidirecional. A rede de citações de patentes consiste então de grupos de 

patente relacionadas, e a troca de citações entre estes grupos evolui com o tempo e revela 

tendências tecnológicas. A visualização em forma de rede fornece uma melhor compreensão 

do desenvolvimento e difusão de tecnologias, e suas análises podem ser feitas a partir nós 

críticos, e a rede como um todo (CHOH; SHIH, 2011).  

O argumento de que patentes de potencial disruptivo estariam sempre isoladas, é 

falho, se for considerado que, somente durante o processo de difusão tecnológica que o novo 

paradigma é decifrado, estando este dentre todas as opções de desdobramentos cabíveis a 

partir da patente nova, e sendo este paradigma posteriormente trabalhado e assimilado pela 

sociedade (DOSI, 1982). Portanto, a real identidade visual de uma patente que apresente 

potencial de mudança disruptiva em determinado tema, é similar a uma rede, que além da rota 

principal, possui rotas complementares de inovações incrementais, as quais intensificam o 

valor da patente original. Portanto, a identificação de novas tendências tecnológicas deve ser 

realizada a partir de redes complexas e não a partir de nós pontuais. 

Ainda abordando a temática de como melhor estudar as rotas tecnológicas a partir de 

dados patentários, a utilização de redes formadas via citações feitas pelas patentes (backward 

citations) se destaca da realizada por número de citações recebidas (forward citations) no 

sentido de que a última necessita que artificialmente se criem parâmetros de pesagem para 

nivelar o número de citações de tecnologias mais recentes e mais antigas de diferentes ramos 

tecnológicos (HALL; JAFFE; TRAJTENBERG, 2001). Outro ponto negativo de trabalhar 

com número de citações recebidas, está no fato de que o número de citações que uma patente 

recebe não possui uma correlação linear com o valor da patente. Abrams, Akcigit e Popadak 

(2013) mostraram que devido à presença de patentes estratégicas, que bloqueavam o avanço 

de pesquisas em determinados campos, a relação entre citações e o valor da patente (que em 

patentes normais é linear) era invertida, o que gerava curvas em U quando dados dos dois 

tipos de patentes eram mesclados em uma única análise. 
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Adicionalmente, considerando que o período de sigilo após o depósito das patentes 

retém as informações da rota tecnológica por até 18 meses, a utilização de filtro considera 

somente o número de citações recebidas iria prejudicar as patentes mais recentes. A utilização 

de citações realizadas então torna a análise mais coerente, pois preservaria a posição de 

destaque das tecnologias recentes, o que é importante para a análise de tendências futuras. 

Estas tecnologias recentes seriam mais detalhadamente descritas a partir do momento em que 

as rotas de maior destaque forem encontradas, com o objetivo de estimar o quão promissoras 

são estas rotas. 

Sobre qual modelo se deve utilizar para indicar as rotas tecnológicas, os pesquisadores 

que abordaram o tema anteriormente, reconheceram as dificuldades inerentes da utilização de 

tecnologias como nós, e sugeriram que as análises deveriam ser feitas focando nas ligações 

entre nós, e não nos nós em si, pois, o foco nos nós não leva em conta o quanto algumas 

tecnologias são disruptivas para as conexões, ou o impacto de conexões marginais têm sobre a 

evolução tecnológica. As metodologias propostas por Hummon e Doreian (1989), e 

implementadas por Fontana, Nuvolari e Verspagen (2008) e Verspagen (2007), que se 

baseavam na análise das conexões mais relevantes, foram denominadas SPLC (search path 

link count) e SPNP (search path node pair). 

SPLC, a partir da contagem de todas as possíveis rotas da rede, mede a frequência das 

patentes que se localizam nas diferentes rotas, sendo que as rotas que possuem mais conexões 

sinalizam o rumo principal da tecnologia. O conceito chave é de que quanto mais rotas uma 

patente conectar, mais importante ela é para a rede com um todo. 

SPNP constitui de traçar todas as rotas de uma rede e checar quantas vezes um nó “i” 

está presente nestes e chamar esta contagem de ni. Em seguida, o mesmo é feito para um nó 

ligado a i, podendo ser denominado “j”, com contagem nj. O valor de SPNP seria a m a 

multiplicação de ni por nj (VERSPAGEN, 2007). Como consequência da multiplicação, tal 

análise aumenta a relevância de patentes mais centrais da rede (HUMMON; DOREIAN, 

1989). 

Os resultados das duas análises, segundo os autores mencionados, são em sua grande 

maioria similares, fincando a critério do pesquisador. Entretanto, as duas requerem que a rede 

não apresente conexões circulares, ou seja, nós que citam outros nós e que são citados pelos 

nós que eles mesmos citaram, pois tal fenômeno gera redes de conexões que se fecham nelas 

mesmas. Para tanto, no caso das rotas tecnológicas construídas a partir de patentes, é preciso 

tratar os dados, para prevenir que as citações de patentes depositadas após a data de depósito 

da patente considerada como inicial sejam inseridas no banco de dados da rede. A presença de 
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citações circulares pode ser decorrente de edições no documento de patente que passam a citar 

documentos que o citaram, ou devido ao fatiamento de uma patente pelo depositante em 

múltiplas, que citam umas as outras, entretanto, este tipo de citação é pontual, facilmente 

inidentificável, e não há necessidade de remoção do nó, sendo necessário somente retirar a 

conexão irregular. 

Outra característica necessária para análise via SNLP e SPNP, é que deve haver uma 

conexão entre todos os elementos da rede gerada. Esta conexão não necessita prover de 

citações diretas, podendo se constituir de citações indiretas, que ligam a maior parte dos 

elementos de uma rede entre si. Até o presente estudo, as duas análises (SPLC e SPNP) foram 

usadas exclusivamente em análises de rotas tecnológicas de redes cujos temas estavam já 

uniformizados, como pouca heterogeneidade, portanto, não foram usadas como ferramenta de 

prospecção em temas muito amplos, como proposto no presente estudo, e sim como descritiva 

de eventos passados com bancos de dados homogêneos tematicamente. 

A figura 5 traz um exemplo de rota, e quais nós seriam escolhidos com base nos 

critérios descritos.  

 
 Fonte: Adaptado de Fontana, Nuvalari e Verpagen (2008). 

 

Figura 5- Rota desenvolvida a partir do uso das técnicas de análise de rede SPNP e SPLC 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Tipo de Pesquisa 

 A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa descritiva, pois utilizou a análise de redes 

sociais, abordagem de caráter qualitativo, apesar do uso de técnicas analíticas (SCOTT, 

2007). Sampieri, Collado e Lucio (2006), colocam que a pesquisa qualitativa pode ser um 

estudo no qual as conclusões extraídas dos dados, não são examinadas estatisticamente, ainda 

que a atividade da análise do conteúdo em questão e o tratamento dos dados utilizem 

expressões numéricas. 

 Miles e Huberman (1994) dividem a pesquisa qualitativa em três etapas: redução, 

apresentação e conclusão/verificação. Na redução o pesquisador deve focar a pesquisa nos 

dados mais relevantes, na apresentação o mesmo deve realçar as particularidades dos dados 

para melhor descrevê-los, e na conclusão, o pesquisador deve checar a validade das hipóteses 

levantadas via analise literária. 

 Segundo Gil (2011), pesquisas descritivas possuem o objetivo de descrever as 

características de uma determinada população ou fenômeno ou relação entre variáveis. Entre 

as características mais distintivas de tais estudos estão a utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. 

3.2 Perguntas de pesquisa 

 Segundo Gil (2011), a apresentação do problema de pesquisa em forma de pergunta 

tem a vantagem de ser simples e direta, além de ser um convite para uma resposta e ajudar a 

centrar o pesquisador nos dados necessários para atingir a mesma. Assim, a seguir, são 

apresentadas algumas perguntas que nortearam a pesquisa. A questão central do estudo foi 

elaborada da seguinte maneira: 

A partir de uma análise dos depósitos das patentes, é possível identificar rotas 

tecnológicas de maior importância em setores da biotecnologia verde? 

As perguntas específicas, e respectivas hipóteses que nortearão o desenvolvimento do 

estudo serão:  

a) Como se encontram distribuídos os depósitos de patentes na área de biotecnologia? 

b) É possível descrever as áreas da biotecnologia correspondentes a um conjunto de 

tecnologias apenas com dados patentários?  

c) É possível encontrar as rotas tecnológicas de maior impacto a partir de um grande conjunto 

de depósitos de patentes de biotecnologia?  
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3.3 Universo da Pesquisa  

Em estudos qualitativos, a amostra pode ser definida como um elemento ou um grupo 

de interesse de pesquisa sobre o qual dados deverão ser coletados, sem haver a necessidade de 

que seja representativo do universo ou da população estudada (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006). 

Esta sessão será dividida em duas partes, sendo que a primeira tratará sobre o universo 

utilizado na definição da proposta de estrutura de classificação dos códigos da área de 

biotecnologia, e a segunda abordará o universo dos temas escolhidos a partir da divisão 

proposta e suas respectivas famílias de patentes definidas por INPADOC, que serão 

analisadas quanto a suas rotas tecnológicas. Quanto aos dados utilizados na descrição de áreas 

tecnológicas com base em dados patentários, o quadro 6 representa o nome e a tipo de cada 

dado utilizado nas descrições. 

 

Tipo de dado 

patentário a ser 

utilizado 

 

Total de depósitos de 

documentos de 

patentes: 

 

Famílias de patentes 

classificadas por 

INPADOCs com dados dos 

documentos mais antigos: 

Somente documentos de 

patentes publicados, 

classificados por família 

INPADOC correspondente a 

documentos mais antigos: 

 

 

Etapas do 

estudo em que 

cada tipo de 

dado será 

utilizado: 

- Número total de 

patentes encontradas 

pelos critérios de busca 

nos segmentos 

selecionados 

representados no quadro 

8 

 

 

 

- Número de patentes 

publicadas em países. 

 

- Principais códigos 

coincidentes de IPC onde as 

patentes da busca se 

encontram depositadas 

 

 

 - Principais códigos 

manuais DWPI onde as 

patentes da busca se 

encontram depositadas 

 - Principais depositantes 

 

 - Números de publicações de 

patentes por ano 

 

 

 

 - Número de publicação dos 

principais depositantes por ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 6 - Descrição de quais tipos de dados serão usados nas análises dos setores de biotecnologia 

selecionados. 

 

3.3.1 Proposição de uma estrutura de classificação  

A ABDI (Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial) em relatório realizado 

em 2008 cita que devido a maior relevância de certos temas (de interesse econômico e social) 

deviam ser focados os campos da: Genômica, pós-genômica e proteômica; Função gênica, 

elementos regulatórios e terapia gênica; Clonagem e função heteróloga de proteínas; 

Engenharia tecidual; Células-tronco; Nanobiotecnologia; Reprodução animal e vegetal; 



40 

 

Conversão de biomassa; Biotecnologia agrícola; Bioinformática; Biodiversidade; 

Biorremediação; Biofármacos; Oganismos geneticamente modificados; Controle biológico na 

agricultura. 

Analisando pela classificação provisória por códigos de IPC realizada pela OECD 

(2005), é possível expandir o tema biotecnologia em trinta subáreas distintas, descritas no 

quadro 7. 

 
   Fonte: Retirado de OECD (2005, p. 32). 

 

Quadro 7- Quadro com códigos de IPC correspondentes a subsetores relacionadas à área de biotecnologia. 

 



41 

 

As duas separações, entretanto, não são convenientes para o presente estudo, por 

serem no caso da utilizada pela ABDI (2008) muito abrangente, e no caso da desenvolvida 

pela OCDE com base em IPCs muito restritiva. Isso pode ser notado ao se ter que, por 

exemplo, o tema biofármacos (usado de parâmetro pela ABDI) é extremamente amplo, 

tornando qualquer análise inviável, e o modo utilizado pelo IPC de quebrar o tema peptídeos 

em cinco diferentes classes de depósitos poderia afetar negativamente a linha de citações da 

rota tecnológica. Portanto a classificação tomou como base a realizada pela OECD (2005) 

representada no quadro 7, e foi desenvolvida e mais detalhada no capitulo de resultados,  

sendo está última a utilizada ao longo do estudo. 

 

3.3.2 Universo a ser analisado quanto às rotas tecnológicas 

Após definida a estrutura de classificação, dois dos setores distintos dentre os descritos 

foram escolhidos para serem analisados quanto aos parâmetros de rotas tecnológicas. Os 

setores analisados foram os definidos como agronegócio (vegetal) e purificação resíduos. Esta 

escolha se deu, pois estes setores apresentam intensa atividade inventiva, e padrões de 

depósitos de patentes muito distintos entre si, além de possuir alto impacto social/econômico. 

 

3.4 Coleta de dados: Método e Instrumento  

Após definida a pergunta e o universo de pesquisa, se torna necessário definir quais 

dados serão utilizados na pesquisa. 

Os dados a coletados, foram de caráter secundário, ou seja, dados já coletados e 

organizados em arquivos como banco de dados, anuários, relatórios, revistas, com destaque às 

patentes presentes em bancos de patentes internacionais. Os mesmos têm caráter atributivo e 

relacional, pois descrevem indivíduos e organizações além de contatos e relações entre eles 

(nas patentes, via análise das citações).  

A pesquisa utilizou além dos dados secundários coletados a partir de ferramenta de 

busca de patentes, outras fontes secundárias como periódicos, anais de congresso e relatórios 

de instituições relacionadas aos temas de maior relevância.  

 

3.4.1 Técnicas de coleta e tratamento de dados 

A coleta de dados utilizou o software de busca Thomson Innovation, no qual é 

possível ter acesso simultâneo a 47 escritórios em atividade incluindo o brasileiro, e também 
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documentos de outros escritórios de patentes
1
, via Browser, além de possuir um constante 

monitoramento e ajuste quanto à organização e claridade das informações presentes nas 

mesmas. Mais detalhes sobre as bases de dados (e frequência de atualização dos mesmos) 

presentes na plataforma Thomson Innoavtion podem ser encontrados no anexo B. Os dados 

adicionais por código de IPC exportados consistiram de gráficos quanto à origem dos 

depósitos, listas de empresas que mais patentearam, frequências totais de depósitos por ano, e 

mapas geodésicos dos principais assuntos relacionados aos maiores números de depósitos.  

 Posteriormente os relatórios completos dos depósitos de patente por código de IPC 

foram exportados sendo então tabelados e padronizados em planilhas do software Microsoft 

Excel, e organizadas nas classes definidas no projeto. Foram coletados 42 critérios de 

classificação passíveis de uso na descrição das patentes e rotas tecnológicas: número de 

publicação, título, título DWPI, número de prioridade, número de depósito, data de depósito, 

data de publicação, código de IPC, lista completa de código de IPC, depositante padronizado, 

depositante DWPI, país de publicação, país de depósito, país de prioridade, referências citadas 

(patentes), número de referências citadas (patentes), status legal do depositante INPADOC, 

status legal INPADOC, identidade da família INPADOC, depositante, data de prioridade, mês 

de depósito, mês de publicação, ano de depósito, ano de publicação, código de tipo de 

publicação, primeiro inventor, número de inventores, primeiro depositante, número de 

depositantes, IPC atual DWPI, CPC atual, CPC atual DWPI, classe americana (US class), 

ECLA, pedidos, endereço original do depositante, inventor com endereço, referências citadas 

(não patentárias), número de referências citadas (não patentárias), número de citações de 

patentes. A metodologia usada a partir deste ponto (com exceção da análise de impacto 

cruzado) teve como base o relatório final do subprojeto 3 do BNDES, denominado rotas 

tecnológicas e sistemas de inovação (PORTO et al., 2012). 

                                                 

1
 Escritórios presentes na plataforma: Algéria DZ, Argentina AR, ARIPO AP, Austrália AU, Áustria AT, Bielorrússia BY, 

Bélgica BE, Bósnia BA, Brasil BR, Bulgária BG, Canadá CA, Chile CL, China CN, Colômbia CO, Costa Rica CR, Croácia 

HR, Cuba CU, Chipre CY, República Tcheca CZ, Tchecoslováquia CS, Dinamarca DK, República Dominicana DO, Equador 

EC, Egito EG, El Salvador SV, Estônia EE, Escritório de Patentes Eurasiano EA, Escritório de Patentes Europeu EP, 

Finlândia FI, França FR, Geórgia GE, Alemanha (EX_GDR) DD, Alemanha DE ,Grécia GR, Guatemala GT, Conselho de 

Cooperação do Golfo GC, Honduras HN, Hong Kong HK, Hungaria HU, Islândia IS, Índia IN, Indonésia ID, Irlanda IE, 

Israel IL, Itália IT, Japão JP, Cazaquistão KZ, Quênia KE, Latívia LV, Lituânia LT, Luxemburgo LU, Malawi MW, Malásia 

MY, Malta MT, México MX, Moldávia MD, Mônaco MC, Mongólia MN, Marrocos MA, Holanda NL, Nova Zelândia NZ, 

Nicarágua NI, Noruega NO, OAPI OA, Panamá PA, Peru PE, Filipinas PH, Polônia PL, Portugal PT, República da Coréia 

KR, Republica da Sérvia (RS),Romênia RO, Rússia RU, San Marino SM, Sérvia e Montenegro YU, Singapore SG, 

Eslováquia SK, Eslovênia SI, África do Sul ZA, Spain ES, Suécia SE, Suíça CH, Taiwan TW, Tajiquistão TJ, Turquia TR, 

E.U.A. US,U.S.S.R. SU, Ucrânia UA, Reino Unido GB, Uruguai UY, Vietnam VN,W.I.P.O (P.C.T.) WO, Iugoslávia YU, 

Zâmbia ZM, Zimbabwe ZW  
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 Estas planilhas tiveram suas citações filtradas quanto a citações patentárias circulares 

(feitas posteriormente à data de depósito), além de por código de IPC, já que o interesse do 

presente trabalho é de estudar as rotas tecnológicas de cada setor da biotecnologia, e não as 

correlações das mesmas com outras áreas de estudo. O código de IPC corrigido trata dos 

depósitos de patentes que após uma correção de avaliadores foram corretamente classificados 

nos códigos de IPC correspondentes. Já o motivo da filtragem das rotas circulares, é que as 

equações utilizadas na descrição das rotas tecnológicas, não permitem este tipo de citação. 

As planilhas foram então importadas para o software freeware de análise de redes Gephi, 

onde os dados das conexões de cada rede passaram a ser coletados. Em seguida foi realizada 

via software Gephi uma filtragem por “giant component”.  Esta filtragem teve como objetivo 

separar o maior cluster de depósitos de patentes que se conectam à maior parte dos outros 

depósitos de patentes. Quanto maior a rede, maiores as chances de que um agrupamento 

grande de patentes seja gerado, e este seu tamanho terá alta probabilidade de possuir ligações 

com outros agrupamentos grandes (JACKSON, 2008). O que se exclui deste agrupamento 

gigante gerado são então provavelmente nós com poucas ou zero conexões, com baixa 

probabilidade de impacto na rede. Esta filtragem, assim como a por citações circulares é 

essencial para o uso das técnicas de SPLC e SPNP (VERSPAGEN, 2007). As redes serão 

geradas a partir de um plug-in desenvolvido. 

Devido a uma particularidade das patentes biotecnológicas, não é possível estabelecer 

qual seria o subgrupo mais importante para determinado setor via análise de impacto cruzado. 

Tal metodologia, utilizada por Porto et al. (2012) no estudo de rotas tecnológicas para 

patentes verdes, aplicou análises de impacto cruzado entre subgrupos de patentes, para 

quantitativamente estabelecer quais subgrupos teriam patentes mais distribuídas entre os 

outros subgrupos de determinado tema. Assim, os subgrupos com resultados superiores 

quanto a interconexão com outros subgrupos, seriam classificados como mais impactantes, e 

teriam um tratamento analítico diferenciado. 

O motivo das patentes biotecnológicas não serem susceptíveis de tal procedimento, é devido 

ao modo como a subdivisão que alguns códigos de IPC sofreram, unindo tecnologias muito 

distintas em um mesmo código (como por exemplo, as da classe G01N 33/...), e o fato de 

alguns subgrupos serem muito semelhantes (como o tema peptídeos e imunoglobulinas). O 

primeiro fator, mais comum, isola as patentes em seus subgrupos, e o segundo fator faz com 

que os resultados da análise de impacto cruzado fiquem artificialmente altos. 
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3.4.2 Metodologia da análise SPLC 

 A metodologia para definição de quais as rotas tecnológicas foi similar à utilizada por 

Verspagen (2007), onde são utilizados em conjunto os critérios de single path link count 

(SPLC) e o critério search path node path (SPNP). No critério de SPLC, o valor dos nós está 

relacionado a quantas conexões o mesmo tem, e quantas rotas ele une. Já no critério SPNP, o 

foco está em quantos pares de patentes podem ser formados a partir de patentes provenientes 

acima do ponto predeterminado da rota ou abaixo do mesmo. Tal procedimento aumenta o 

peso das patentes no cerne da rota tecnológica, facilitando sua identificação. Os resultados de 

ambos os cálculos tendem a ser semelhantes em relação ao posicionamento e presença de nós. 

Após este peso estar disponibilizado, ele foi aplicado a todas as bifurcações tecnológicas, 

sendo somente as mais relevantes consideradas na formação das rotas. Em Verspagen (2007), 

as rotas foram analisadas pelos inventores das patentes, período de depósito, e 

superficialmente analisadas em relação a seu conteúdo. Isto tornou possível visualizar quais 

tecnologias geraram outras, quais eram as empresas mais fortes nos ramos respectivos, e quais 

tecnologias eram mais recentes. É importante ressaltar que análises de SPLC e SPNP têm sido 

usadas exclusivamente na análise de rotas tecnologias isoladas, sem estarem inseridas em uma 

rede de temas semelhantes. O proposto no presente projeto é a aplicação desta metodologia 

em uma escala maior, com o intuito de utilizar o método como ferramenta prospectiva. 

 Após a definição das medidas de importância de cada nó via SPNP ou SPLC, o 

algoritmo heurístico foi traçado com base nos seguintes 4 passos de Verspagen (2007), com o 

intuito de possibilitar a formação das redes: 

I – Para cada ponto de início da rede, selecionar a conexão mais externa com maior valor, 

dentre todas saindo do nó inicial. Se possível, comparar os valores entre SPNP e SPLC e usar 

os que são coincidentes. 

II – Selecionar os pontos de início obtidos no passo I cujos valores são máximos. Estes serão 

os pontos de partida da rota. 

III – Selecionar as patentes que foram alvos de citação das patentes identificadas no último 

passo. 

IV – Dos alvos identificados no último passo, selecionar novamente as conexões com maior 

valor dentre as conexões externas ao alvo. Em caso de empate, selecionar todas que 

empatarem. Adicionar estes nós à rota principal. Se todas as rotas apontarem para um nó final, 

pare o algoritmo. Se não, retornar ao passo três, e continuar. 

As rotas principais de cada rede foram então mais detalhadas quanto a suas relações com o 

mercado, e estágio de desenvolvimento tecnológico, descritos via pesquisa documental.  
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3.4.3 Técnicas utilizadas na análise por setor 

3.4.3.1 Design OpenOrd  

Com vista no grande número de opções de algoritmos para estruturação de gráficos em 

duas dimensões, é necessário escolher o modelo que mais fielmente represente a característica 

a ser estudada. Com o intuito de estudar a composição tecnológica dos temas a serem 

estudados, em especial a formação de clusters de tecnologias semelhantes, além de visar a 

reprodutibilidade das representações visuais das redes estudadas por pesquisas futuras, o 

design fornecido pelo software OpenOrd foi o escolhido. O algoritmo está registrado em um 

software open source e tem como base o algoritmo de Frutcherman-reingold, simplificado na 

equação abaixo (equação 1). 

minx1,...,xn Ʃi (Ʃj(wijd(xi,xj)²) + Dxi) 

 

Equação 1: Xi,Xj representam a posição do ponto, Wij representa a matriz de adjacência e peso do ponto, e Dxi a 

densidade do ponto. O termo Ʃj(wijd(xi,xj)²) busca atrair os ponto com relações fortes, e o termo Dxi busca 

repelir os pontos para regiões não povoadas do gráfico, (MARTIN, et al., 2011). 

 

A partir deste algoritmo, o software foi refinado, com o intuito de melhorar a 

visualização e velocidade de cálculo. Em suma, ele após uma fase de expansão, condensa os 

nós com maior correlação comparativamente à média dos pontos do gráfico, e os agrupa, de 

modo a obter uma imagem fiel do gráfico em questão. É importante ressaltar, que como 

OpenOrd foi desenhado para redes não direcionadas, sua função relativa a indicação de 

caminhos críticos não é explorada, sendo o foco da ferramenta o agrupamento de grupos 

correlacionados. Mais detalhes podem ser encontrados em Martin et al. (2011). 

 

3.4.3.2 Análises de modularidade 

Muitas redes tendem a se dividir naturalmente em comunidades com base em seus 

padrões de interconexão de nós. Um dos parâmetros mais usados na detecção dessas 

comunidades é o da análise por modularidade.  

Ele se baseia no cálculo médio de conexões aleatórias possíveis em uma rede de 

determinado tamanho, e compara este número com as conexões presentes em cada nó da rede 

analisada. Este parâmetro pode ser analisado de diferentes formas, porém a utilizada será a 

descrita no estudo de Blondel et al. (2008), devido a sua boa performance na análise de 

grandes números de nós. O algoritmo possui dois passos. No primeiro, os nós são 

considerados como comunidades, e são unidos em pares um a um. As uniões que 

apresentarem maior modularidade são fixadas. No segundo passo os valores de modularidade 
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de cada par são somados com base nas modularidades individuais de cada nó. A etapa um é 

então repetida, porém desta vez trabalhando com pares ao invés de nós. Quando os valores 

máximos foram obtidos, após vários ciclos de processamento, o algoritmo é finalizado. A 

equação que representa o ganho de modularidade do algoritmo é representada abaixo 

(Equação 2). 

                           ΔQ = [
Ʃ𝑖𝑛+k𝑖,𝑖𝑛

2𝑚
  - (

Ʃ𝑡𝑜𝑡 + 𝑘𝑖

2𝑚
)

2

] - [
Ʃ𝑖𝑛

2𝑚
 - (

Ʃ𝑡𝑜𝑡

2𝑚
)

2

 - (
𝑘𝑖

2𝑚
)

2

] 

Equação 2: Na equação, ΔQ representa o ganho de modularidade, i um nó, e C a comunidade em que o nó i está 

inserida. A Ʃin é a soma dos nós dentro de C, Ʃtot é a soma dos pesos das conexões incidentes nos nós de C, ki é 

a soma dos pesos das conexões incidentes no nó i, ki,in é a soma dos pesos das conexões de i dentro de C, e m é 

a soma dos pesos de todas as conexões na rede como um todo. A análise se baseia na comparação de ΔQ quando 

se move i entre as diferentes comunidades, (BLONDEL, et al., 2008)). 

 

No software de análise de rede Gephi é possível ajustar a sensibilidade da amostra na 

detecção de agrupamentos, no parâmetro modularidade. Deste modo, quanto mais alto o valor 

deste parâmetro, menor a sensibilidade da análise mencionada acima. O ajuste deste 

parâmetro é importante, pois, a sensibilidade necessária para a visualização de resultados de 

interesse nas redes geradas varia de acordo com a comunidade analisada. 

 

3.4.3.3 Análises de Eigenvector centrality 

Um modo de analisar a centralidade de certos nós é a análise por Eigenvector. Esta 

análise se baseia na importância das conexões ao invés de somente no número de conexões, 

sendo esta importância relacionada a conexões que interconectam grupos, e que se retiradas 

afetam a geometria da rede de conexões (NEWMAN, 2008). A equação representativa de 

centralidade Eigenvector é a representada na Equação 3. 

                                              λCiᵉ(g) = ƩjgijCiᵉ(g) 
Equação 3- Onde a centralidade do nó é proporcional à soma da centralidade dos vizinhos e λ é o fator de 

proporcionalidade, também denominado Eigenvalue. O elemento da equação da rede (g) denominado 

Eigenvector é representado por Ciᵉ(g) (JACKSON, 2008). 

 

 O motivo da execução desta análise é devido à similaridade do conceito Eigenvector 

com as análises propostas de SPLC, já que ambas relacionam a importância de nós na rede de 

acordo com ambos os fatores, número de conexões e importância de conexões, sendo que no 

caso de SPLC, a análise é realizada em um grupo de nós ao invés de somente um. A 

comparação dos resultados daria espaço para discussão de se apresentarem resultados 

similares, como ambos os fatores coincidem ou, se os resultados diferirem, como as análises 

são afetadas ao se considerar grupos de nós ou metodologias diferentes. A análise de 

centralidade Eigenvector será feita por meio do software Gephi de análise de redes. 
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4  Resultados 

Nesta sessão serão descritas as técnicas usadas para análises das classes de patentes a 

serem estudadas, além de apresentados resultados das mesmas. Esta parte compreende o 

desenvolvimento e proposição de novas ferramentas que permitem desenvolver análises 

adicionais, com o intuito de melhor compreender os setores a serem estudados. Esta 

compreensão auxilia na interpretação dos resultados, além de adicionar a riqueza no projeto. 

Adicionalmente, também inclui os resultados da aplicação destas ferramentas. 

 

4.1   Proposta de classificação baseada em dados de busca 

Após uma revisão da classificação proposta com o intuito de complementar a proposta 

pela OECD (2005) que se encontrava em fase provisória, os temas relacionados ao 

agronegócio e ecologia foram reestruturados. A reestruturação se baseou em uma revisão dos 

temas presentes na tabela de códigos de IPC do quadro 7, e a análise de quais códigos de IPC 

eram mais recorrentes quando buscas eram realizadas nos códigos propostos pela OCDE. O 

novo modelo, melhor subdividido e mais completo, está representado no quadro 7, e pode vir 

a ser utilizado em outros estudos relacionados a patentes em biotecnologia além do presente. 

É importante ressaltar que assim como a lista gerada pela OECD (2005), a presente lista não 

inclui todos os possíveis códigos relacionados ao uso de organismos e processos biológicos 

em invenções, focando nos códigos de maior impacto na classificação de biotecnologia. A 

principal modificação quanto à tabela da OECD (2005), foi a subdivisão de acordo com 

aplicação, como o próprio documento sugeria, poderia ser de grande utilidade caso futuros 

estudos o complementassem. Portanto, o objetivo do quadro gerado não é o de ser uma 

solução definitiva quanto categorização de códigos de IPCs relacionados à biotecnologia, mas 

sim um estágio intermediário, construído com base no estudo da OECD (2005), que dispôs de 

mais acesso à especialistas da área. 

No tema de agronegócio foram inseridos os códigos relacionados aos sub-grupos 

A01N 63/02 e A01N 63/04 (que se relacionam a controle biológico de pestes) e C12N 5/04 

(abrange a cultura de tecidos de células vegetais) e C12N 15/05 e A12N 15/82 (referem-se à 

engenharia genética de células vegetais. Os sub-grupos A01N 63/02 e A01N 63/04 apesar de 

não se relacionarem diretamente em estudos com plantas, tem sua inserção justificada pela 

sua correlação indireta com as culturas vegetais.  
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Na parte denominada purificação de resíduos, foram adicionados os sub-grupos C02F 

3/12; C02F 3/34, que expandem o tema de tratamento biológico de água poluída ou esgoto, 

considerando tecnologias que envolvam lama ativada, ou animais ou plantas pluricelulares.  

 

  Agronegócio (vegetal)  

(A01H 1/00; A01H 4/00; A01N 63/02; A01N 63/04; C12N 5/04; C12N 15/05; C12N 15/82) 

Processos de modificação de genótipos A01H 1/00 

 

Técnicas de reprodução de plantas por cultura de tecidos A01H 4/00 

 

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo micro-organismos, 

vírus, fungos microbiais, animais, ou substâncias produzidas por ou obtidas de micro-organismos, vírus, fungos 

microbiais ou animais A01N 63/02; A01N 63/04 

 

Células vegetais não diferenciadas; Tecidos; Sua cultura ou manutenção C12N 15/05; C12N 15/05 

 

Mutação ou engenharia genética de ou para células vegetais. C12N 15/82 

 

Purificação de resíduos 

(C02F 3/32; C02F 3/12; C02F 3/34; C02F 9/14) 

1- Tratamento biológico de água, água poluída, ou esgoto: caracterizada por qual microrganismo usado + 

2- lama ativada C02F 3/12 

3- Processos caracterizados pelos animais e plantas usados no tratamento biológico de água, águas residuais, e 

esgotos C02F 3/32 

4- Processos caracterizados pelos microrganismos usados no tratamento biológico de água, águas residuais, e 

esgotos C02F 3/34 

5- Tratamento em múltiplos estágios de água, águas residuais e esgotos, com pelo menos uma etapa de tratamento 

biológico C02F 9/14 

Farmacêutica  

(A61K 38/00; A61K 39/00; A61K 48/00; C07G 11/00; C07G 13/00; C07G 15/00; C07K 4/00; C07K 14/00; 

C07K 16/00; C07K 17/00; C07K 19/00) 

6- Preparações medicinais contendo antígenos e anticorpos + Imunoglobinas (anticorpos monoclonais ou 

policlonais) A61K 39/00; C07K 16/00 

7- Preparações medicinais contendo material genético o qual está inserido em células de organismo vivo para tratar 

doenças genéticas (terapia gênica)    A61K 48/00 

8- Compostos de constituição desconhecida: antibióticos  C07G 11/00  

9- Compostos de constituição desconhecida: vitaminas  C07G 13/00 

10- Compostos de constituição desconhecida: hormônios  C07G 15/00  

11- Peptídeos contendo mais de 20 amino ácidos + Peptídeos contendo até 20 amino ácidos + Preparações 

medicinais contendo peptídeos + Peptídeos ligados a transportadores ou imobilizados + Peptídeos híbridos  

A61K 38/00; C07K 4/00; C07K 14/00; C07K 17/00; C07K 19/00  

Técnicas e ferramentas biotecnológicas (C12M...; C12N...*; C12Q...) 

12- Ferramentas para enzimologia e microbiologia  C12M...  

13- Composições de microrganismo ou enzimas; propagação, preservação, ou manutenção de microrganismos; 

mutação ou engenharia genética; meio de cultura C12N... – com exceção dos sub-grupos: C12N 5/04; C12N 

15/05; C12N 15/82   (pois foram inseridos em biotecnologia agrícola) 

                                                                                                                                                               Continua 
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Conclusão 

14- Medição ou testes de processo envolvendo enzimas ou microrgamismos; composições ou papéis de teste; 

processos de preparação de tais composições, controles responsíveis de condição em processos microbiológicos 

ou enzimológicos.  C12Q... 

Biotecnologia industrial (C12P...; C12S...) 

15- Fermentação ou processos que utilizam enzimas para sintetizar um composto químico desejado ou composição 

ou para separar isômeros óticos de uma mistura racêmica.  C12P... 

16- Processos usando enzimas ou microrganismos para liberar, separar ou purificar um composto pré-existente ou 

processo de composição, usando enzimas ou microrganismos para tratar tecidos ou para limpar superfícies 

sólidas lisas de materiais.  C12S... 

De uso investigativo/ laboratorial (detecção e purificação) 

 (G01N 27/327; G01N 33/53; G01N 33/54; G01N 33/55; G01N 33/57; G01N 33/68; G01N 33/74; G01N 33/76; 

G01N 33/78; G01N 33/88; G01N 33/92) 

17- Investigação ou análise de materiais pelo uso de meios elétricos, eletroquímicos, ou magnéticos: eletrodos 

bioquímicos. G01N 27/327 

18- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: Imuno-

ensaio; Ensaios envolvendo ligantes bioespecíficos; Materiais para os mesmos. G01N 33/53 

19- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: inibição 

estérica ou modificação de sinal; com carregador insolúvel para imobilização de imuno-químicos; carregador 

orgânico; resina sintética; partículas suspensíveis em água; com antígeno ou anticorpo preso ao carregador via 

agente ligante; carboidratos com antígeno ou anticorpo presos no carregador. G01N 33/54 

20- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: sílica de 

vidro; de metais ou banhado com metal; carregador composto por célula ou fragmento de célula; eritrócitos; 

eritrócito fixado ou estabilizado; medição cinética usando difusão ou migração de antígeno ou anticorpo através 

de gel. G01N 33/55 

21- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: doenças 

venéreas; câncer; hepatite, anticorpos monoclonais; lisato limular. G01N 33/57 

22- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: 

proteínas, peptídeos e amino ácidos. G01N 33/68 

23- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: 

hormônios + Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos 

precedentes: gonadotrofina coriônica humana + Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não 

abrangidos pelos grupos precedentes: hormônios da glândula tireóide + Investigação ou análise de materiais por 

métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: prostaglandinas.  G01N 33/74; G01N 33/76; 

G01N 33/78; G01N 33/88 

24- Investigação ou análise de materiais por métodos específicos não abrangidos pelos grupos precedentes: lipídeos. 

G01N 33/92 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 8- Quadro com a divisão proposta de subgrupos dos códigos IPC, correlacionados por proximidade do 

tema e coincidência e classificação. As cores representam os setores da biotecnologia, sendo que a cor lilás foi 

utilizada para representar ferramentas e biotecnologia de uso laboratorial/investigação (cuja aplicação está 

espalhada nos outros ramos tecnológicos). 

 

4.2   Análise Setorial 

Antes de realizar as análises propostas na pesquisa coletou-se dados referentes aos 

setores a serem estudados, sendo a coleta referente do período de maio de 2014. Estes dados 
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correspondem aos depósitos documentos de patentes; famílias classificadas pelo INPADOC 

com dados dos documentos mais antigos; e documentos de patentes publicados, classificados 

por famílias e classificadas pelo INPADOC, correspondente a documentos mais antigos, 

(Quadro 6). É importante ressaltar que o objetivo da análise setorial é fornecer elementos para 

a discussão dos resultados obtidos pelo objetivo de geração de ferramenta de prospecção, 

tendo então, apesar da grande extensão de dados coletados, um papel de suporte no presente 

estudo.  

 

4.2.1   Biotecnologia agrícola 

No total, 167.624 depósitos de patentes estavam classificados nos códigos de IPC 

correspondentes aos subgrupos A01H 1/00; A01H 4/00; A01N 63/02; A01N 63/04; C12N 

5/04; C12N 15/05; C12N 15/82, dentre o total de 92.882.804 documentos presentes no banco 

de dados da Thomson Reuters. Analisando a partir das famílias registradas por INPADOC 

(com base no documento mais antigo da família), que não consideram diferentes depósitos da 

mesma patente em outros países além do inicial, foram coletados 25.490 documentos de 

tecnologias distintas. Os códigos buscados foram descritos, agrupados e abreviados para 

maior facilidade de leitura, como representado no quadro 9. O código C12N 15/82 teve de ser 

dividido em três devido a seus altos números de depósitos de patentes, sendo o critério usado 

na divisão o da data de publicação destes depósitos. 

Conjunto de 

códigos 

estudados 

Descrição  Abreviação 

A01H 1/00 Processos de modificação de genótipos modificação de 

genótipos 

A01H 4/00 Técnicas de reprodução de plantas por cultura de 

tecido 

técnicas de cultura de 

tecido 

A01N 63/02; 

A01N 63/04 

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 

reguladores do crescimento de plantas contendo 

micro-organismos, vírus, fungos microbiais, 

animais, ou substâncias produzidas por ou obtidas 

de micro-organismos, vírus, fungos microbiais ou 

animais 

biocidas biológicos 

C12N 5/04; 

C12N 15/05 

Células vegetais não diferenciadas; Tecidos; sua 

cultura ou manutenção 

cultura de tecidos 

C12N 15/82 Mutação ou engenharia genética de ou para 

células vegetais  

transgênicos 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 9 - Temas a serem estudados relacionados a biotecnologia agrícola (vegetal), e respectivas abreviações 
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A primeira análise a ser realizada é sobre a relevância do recorte realizado. Isso pode 

ser inferido com os dados relativos sobre quais os mais frequentes códigos de IPC em que das 

famílias INPADOCs foram depositadas além do código de IPC sendo estudado,  portanto em 

que outras áreas tecnológicas as patentes estudadas se encontram simultaneamente inseridas. 

Para tanto, foi realizada uma análise medindo a frequência de co-depósito em outros IPCs.  

Além desta análise, uma análise adicional seguindo os mesmos preceitos, porém com códigos 

manuais DWPI foi realizada. Códigos manuais DWPI correspondem à classificação realizada 

pelo Thomson Innovation da Reuters, que após uma rodada de análise por seus especialistas, 

reclassificaram os documentos de patentes com seus próprios critérios, com o intuito de 

facilitar a compreensão e corrigir erros de classificação. Como o presente estudo utiliza a 

classificação IPC,  devido as grandes semelhanças nos resultados de ambas as classificações, 

somente a classificação IPC será pormenorizada. Já a classificação DWPI será representada 

somente para que seja possível visualizar quais são os códigos em que estes subgrupos são 

classificados neste outro modelo de classificação. Foram descritos para cada tema os 10 

códigos de IPC em que houve um maior número de documentos co-classificados em outros 

códigos de IPC e representados os 10 códigos manuais DWPI. Os resultados estão 

representados no quadro abaixo (Quadro 10). 
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IPC origem 

busca 

IPCS principais encontrados DWPI principais encontrados 

A01H 1/00 A01H 5/00*; C12N 15/82*; A01H 1/00*; 

A01H 5/10; C12N 15/09; A01H 1/02; C07K 

14/415; C12N 5/10; C12N 15/29 

 

D05-H16B*; C04-A08C2E; C04-E08; C04-

F0800E; C14-U01; C14-U04; D05-H12A; D05-

H12E; D05-H14B3;  

 

A01H 4/00 A01H 4/00*; A01H 5/00; C12N 5/04; C12N 

15/82; A01H 1/00; A01H1/02; A01G 1/00; 

C12N 5/10; C12N 5/00 

 

D05-H08; D05-H16B; C04-F08; C04-A08C2; 

C04-A09; C04-A08C2E; C14-U04; C14-U01; 

C14-U03; C04-E02 

 

A01N 63/02; 

A01N 63/04 

A01N 63/02*; A01N 63/04; A01N 63/00; 

C12N 1/20; A01P 3/00; C12N 1/14; C12R 

1/645; A01P 7/04; C12R 1/07; A01P 1/00 

 

D05-H08; C04F09; D05-H04; C14-B04B; C14-

A06; C04-F10B1; C14-B01; C14-A04; C14-

A01; D05-H05 

 

C12N 5/04; 

C12N 15/05 

C12N 5/04*; A01H 5/00; C12N 15/82; 

A01H 5/10; A01H 1/02; A01H 1/00; A01H 

4/00; C11B 1/00; C12N 5/10; C07K 14/415 

 

D05-H16B*; D05-H08*; C04-F0800E; C04-

F08; D05-H14B3; C04-A08C2E; C14-U01; 

C14-U04; D05-H12E; C04-A09 

 

C12N 15/82  

2014-2009 

 C12N 15/82*; A01H 5/00*; A01H 

5/10; C12N 15/29; A01H 1/00; C12N 5/10; 

C07K 14/415; A01H 1/02; C12N 5/04; 

C12N 15/63 

 

D05-H16B*; C04-E08; D05-H12E; C04-

A0800E; C04-A08C2E; C04-E99; C04-

F0800E; C14-U01; C14-U04; C14-U05 

  

2009-1998 C12N 15/82*; A01H 5/00; C12N 15/09; 

C07K 14/415; C12N 15/29; C12N 5/10; 

A01H 1/00; C12N 9/10; A01H 5/10; C12N 

1/21 

D05-H16B*; D05-H12E; D05-H12A; C04-E08; 

C04-F0800E; D05-H14B3; C04-A08C2E; C04-

A0800E; D05-H08; D05-H09 

De 1998 -

1982 

C12N 15/82*; C12N 15/09; C12N 5/00; 

C12N 5/10; C07K 14/415; C12N 15/29; 

A01H 1/00; C12N 1/21; C12N 9/10; C12N 

15/00 

 

D05-H16B*; D05-H12E; D05-H12; D05-

H12A; D05-H14B3; C04-B04A1; C04-E08; 

D05-H08; C04-F0800E; C04-A0800E 

 

Nota: Asterisco representa quantidade discrepante (maior que o restante). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 10 - Códigos de IPC e DWPI manuais mais recorrentes nos códigos pesquisados em biotecnologia 

agrícola (vegetal). 

 

. 

Após comparar os resultados (quadro 9) constatou-se que: 

Os processos de modificação de genótipos (A01H 1/00) – estão em sua maioria 

classificados em temas relacionados à plantas floríferas, vetores para células vegetais e 

modificação de genótipos, sendo que os temas em ordem decrescente de quantidade: 

sementes, DNA recombinante, polinização, proteínas. Genes que codificam proteínas 

aparecem em menor proporção. 

Técnicas de cultura de tecido (A01H 4/00) – estão em sua maioria inseridas no tema 

de reprodução por técnicas de cultura de tecido, e em menor proporção, em ordem de 

decrescente de quantidade, nos temas de plantas floríferas, culturas de células de plantas, 

vetores de plantas, sementes, polinização, modificação de genótipos, cultivo de vegetais, 

células modificadas por material genético externo e linhagens de células vegetais. 
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Biocidas biológicos (A01N 63/02, A01N 63/04) – estão em sua maioria no tema de 

biocidas ou reguladores de crescimento com base em microrganismos ou animais, e em menor 

proporção, em ordem decrescente de quantidade: biocidas ou reguladores de crescimento com 

base em fungos, bactérias e meios de cultura, fungicidas, fungos e meios de cultura, 

inseticidas, bacilos, e antimicrobianos. 

Cultura de tecidos (C12N 5/04 e C12N 5/05) – estão em sua maioria no tema células 

de plantas, e em menor proporção, em ordem decrescente de quantidade: plantas floríferas, 

vetores para inserção em plantas, sementes, polinização, modificação de genótipos, 

reprodução por cultura de tecidos e produção de gorduras ou óleos graxos.  

As análises de depósitos classificados por famílias INPADOC, com base no 

documento mais antigo da família, dos códigos de IPCs coincidentes aos IPCs escolhidos 

como representantes do tema biotecnologia agrícola (vegetal), levam a conclusão de que os 

assuntos abordados nos temas dos documentos de patentes correspondem aos temas de 

interesse de estudo. Isto resulta na demonstração de que os códigos de IPCs selecionados são 

representantes adequados (pois os documentos de patentes presentes não fogem muito ao 

escopo de estudos dos mesmos, e consequentemente do interesse deste estudo). 

Outro ponto é a alta correlação de temas de IPCs entre os códigos buscados, com a 

exceção do tema biocidas biológicos que não compartilha nenhum código de IPC com os 

outros temas de biotecnologia agrícola selecionados (como era esperado já que não trata 

diretamente de culturas vegetais).  

Transgênicos (C12N 15/82) – O amplo tema de C12N 15/82, sofreu modificações no 

decorrer dos anos, tanto em quantidade de patentes em IPCs compartilhados, como em temas 

de IPCs. Apesar dos temas principais de vetores para células vegetais e plantas floríferas 

terem permanecido como os principais temas de patenteamento nesta área, houve uma 

modificação nos temas com menor número de patenteamento, como representado no quadro 

abaixo (Quadro 11). 
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C12N 15/82    -      2014-2009 C12N 15/82       -         2009-1998 C12N 15/82      -       1982-1998 

Sementes DNA recombinante Células de plantas 

DNA recombinante Peptídeos de plantas DNA recombinante (não mais 

usado a partir de 1990) 

Modificação de genótipos DNA recombinante Peptídeos 

DNA recombinante (não mais usado 

a partir de 1990) 

DNA recombinante (não mais usado a 

partir de 1990) 

DNA recombinante 

Peptídeos Modificação de genótipos Modificação de genótipos 

Polinização Transferases Modificações de bactérias 

Células de plantas Sementes Transferases 

Vetores de inserção Modificação de bactérias Engenharia genética e vetores 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 11 - Evolução dos temas de classificação do sub-grupo relacionado a engenharia genética vegetal (C12N 

15/82) 

As conclusões tiradas nos outros temas também se aplicam ao tema de transgênicos, 

porém devido à necessidade de cortes temporais, outras características puderam ser 

observadas. É possível verificar que o tema sementes ficou muito mais comum o que pode ser 

explicado pelo maior escalonamento da produção de sementes transgênicas, em detrimento 

dos métodos experimentais utilizados em estágios anteriores, os quais envolviam 

desenvolvimento experimental de mudas. Outro dado interessante é como gradativamente as 

reclassificações das tabelas de códigos de IPC, realizadas pela WIPO, foram adotadas, como 

exemplificado pelo tema que caiu em desuso, DNA recombinante (C12N 5/10), mostrando 

que os efeitos dessas deliberações não são imediatos e em larga escala. Ainda pelas 

características experimentais no início do processo de pesquisa em engenharia genética 

vegetal, foi possível ver que o tema de modificação de bactérias foi abandonado com o tempo, 

pois, no início do desenvolvimento desta tecnologia, bactérias eram frequentemente usadas 

como vetores de inserção de genes de interesse (GELVIN, 2003). As enzimas transferases 

apesar de uma tendência prévia de crescimento em patenteamento tiveram sua proporção 

reduzida nos últimos anos, talvez porque o avanço nesta área dificultou o surgimento de novas 

patentes nesse tema, decorrente de patentes defensivas, ou do próprio esgotamento de opções 

de pesquisa. Por fim é interessante ver o salto no tema de polinização, que pode ser explicado 

pelo aumento do custo da mão de obra para polinização manual de híbridos. A polinização 

assistida no melhoramento genético clássico era necessária para impedir que ocorresse a 

autopolinização das plantas, pois esta gera híbridos fracos e contaminados. Devido à esta 

característica, empresas tem migrado para a geração de transgênicos que impeçam a 

autopolinização, com o intuito de tornar a polinização mais precisa e barata em larga escala. 

Por fim, a conclusão principal a ser retirada da análise de transgênicos que quando a mesma é 

feita em recortes temporais diferentes, é possível visualizar a evolução gradativa da tecnologia 
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estudada, já que apresenta dados quantitativos (número de depósitos por tema),  para estudos 

que possam ser realizados sobre desenvolvimento tecnológico de tecnologias específicas. 

Em seguida, foram realizadas análises dos setores. Devido a problemas técnicos do 

software Thomson Innovation da Reuters, não estavam disponíveis as análises de transgênicos 

(código C12N 15/82) como se pretendia, pois devido à necessidade do tema ser dividido em 

fatias temporais, graças às limitações técnicas do software, este não processa os dados 

quantitativos das buscas com precisão quando elas ultrapassam um determinado número de 

patentes.  

As análises a seguir irão cobrir os IPCs A01H 1/00, A0H 4/00, C12N 5/04, C12N 

15/05, A01N 63/02, A01N 63/04, sendo que os gráficos foram gerados pela ferramenta 

Thomson Innovation, não permitindo muita customização dos mesmos. A primeira a ser 

descrita, é a tendência da publicação de patentes nos últimos anos (Gráficos 9,10,11,12). Após 

checar a lista de concordância de revisão (RCL), foi constatado que a alteração de códigos de 

uma edição de IPC para a outra não afetou o índice de patenteamento, sendo a criação do 

código de classificação muito antes do primeiro depósito na mesma. 

 

Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation.  

 

Gráfico 9- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do grupo modificação de genótipos (A01H 1/00) 
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Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

 

Gráfico 10- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do grupo técnicas de cultura de tecido (A01H 4/00) 

 

Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 11- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias dos subgrupos biocidas biológicos (A01N 63/02; A01N 63/04) 
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Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 12- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias dos sub-grupos culturas de tecidos (C12N 5/04; C12N 5/05) 

 

É possível notar que, no caso de processos de modificação de genótipos (A01H 1/00), 

os documentos publicados tiveram início no ano de 1991, com uma tendência de crescimento 

até o ano de 2011. Entretanto, nos anos de 2012 e 2013 o número de documentos publicados 

vem recuando. 

No caso de técnicas de cultura de tecido (A01H 4/00) e biocidas biológicos (A01N 

63/02 e A01N 63/04), a tendência de publicação de documentos de patentes tem sido 

crescente, com poucos anos em que não houve um crescimento relativo ao ano anterior. 

Em cultura de tecidos (C12N 5/04 e C12N 5/05), a tendência de publicação de 

documentos tem sido positiva, porém entre os anos de 2007 e 2012, ocorreu uma inflexão no 

padrão de crescimento do número de publicações. 

Quanto à distribuição global dos depósitos de patentes, esta acontece da seguinte 

forma (Gráfico 13):  
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 13- Distribuição de documentos de patente publicados em escritórios de patente de cada país e 

escritórios de patentes internacionais, referentes às tecnologias dos subgrupos A01H 1/00, A01H 4/00, A01N 

63/02, A01N 63/04, C12N 5/04 e C12N 5/05 

 

Em processos de modificação de genótipos (A01H 1/00), é possível notar uma 

dominância do número de documentos publicados nos EUA, sendo seguido pelos documentos 

publicados na modalidade PCT, Austrália, Índia e Japão. Em menor proporção encontram-se 

documentos publicados no México, China, Canadá, Coréia do Sul, e África do Sul. 

Em técnicas de cultura de tecido (A01H 4/00), a China domina com o maior número 

de patentes publicadas em seu escritório, sendo seguida pelos EUA em segundo lugar. O 

Japão possui um número considerável de publicações em seu escritório, sendo seguido em 

menores proporções por documentos publicados na modalidade PCT, Coréia do Sul, 

Austrália, Canadá, Índia, Rússia e México. 

No caso de biocidas biológicos (A01N 63/02 e A01N 63/04), a China domina com um 

maior número de documentos publicados em seu escritório, sendo sucedida pelo Japão. 

Documentos publicados na modalidade PCT aparecem em terceiro lugar, sendo seguidos em 

menor proporção por Coréia do Sul, Austrália, EUA, Índia, Rússia, México e Canadá. 

Em cultura de tecidos (C12N 5/04 e C12N 15/05), EUA se encontra na primeira 

colocação com um número de publicações maior que a soma dos quatro colocados seguintes. 
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Patentes publicadas pela modalidade PCT e Japão aparecem em segundo e terceiro lugares 

respectivamente, sendo seguidos por China, Austrália, Índia, México, Canadá, Coréia do Sul, 

e patentes publicadas no Escritório Europeu de Patentes.  

As análises seguintes tiveram foco nas instituições que mais publicaram nos códigos 

de IPC estudados, tanto em valores absolutos como no decorrer dos anos (Gráficos 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21). 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 14- Instituições com maior número de patentes publicadas no subgrupo modificação de genótipos 

(A01H 1/00) 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 15- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas no subgrupo modificação de genótipos (A01H 1/00) 

 

O subgrupo processos de modificação de genótipos (A01H 1/00) tem sido dominado 

pelas empresas Pioneer e Monsanto Technology respectivamente. Em menor proporção vêm 

as empresas Syngenta, Stine Seed Farm, Basf Plant Science, Du Pont, Dow Agrosciences, 

National institute of Agrobiotecnology, Semnis e Dekalb Genetics. No decorrer dos anos, 

apesar de Syngenta ter sido a primeira das grandes companhias a ter uma patente publicada 

em 1991, foi superada pela Pioneer nos anos seguintes com elevada quantidade de patentes 

publicadas, exceto nos anos de 2002, 2003 e 2008. De 2004 em diante, a Monsanto 

apresentou um número crescente de patentes publicadas, atingindo picos em 2008 e 2009. 

Syngenta, Stine e Basf, tiveram um número comparativamente menor de patentes publicadas, 

porém constante. 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 16- Instituições com maior número de patentes publicadas no subgrupo técnicas de cultura de tecidos 

(A01H 4/00) 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 17- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas no subgrupo técnicas de cultura de tecidos (A01H 4/00) 

 

O subgrupo técnicas de cultura de tecido (A01H 4/00), semelhantemente a processos 

de modificação de genótipos, é dominado pelas empresas Pioneer e Monsanto Technology 

respectivamente. Estas são seguidas em menor número por Syngenta, Stine Seed Farm, 
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Seminis Vegetable Seeds, Dekalb Genetics, Mitsui, University of Zhejiang, Weierheuser e 

University of Beijing. Syngenta foi a primeira das empresas que mais obtiveram patentes 

publicadas, sendo superada pela Pioneer em 1992. Pioneer obteve altos índices de publicação, 

porém obedeceu um padrão intermitente sem publicações em 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2008, 2009. De 2004 em diante, Monsanto viu seu número de patentes publicadas saltar. 

Seminis, Syngenta e Stine, tiveram números menores e intermitentes de patentes publicadas. 

 
Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 18- Instituições com maior número de patentes publicadas dos subgrupos biocidas biológicos (A01N 

63/02; A01N 63/04) 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 19- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas dos subgrupos biocidas biológicos (A01N 63/02; A01N 63/04) 

 

Os biocidas biológicos (A01N 63/02 e A01N 63/04) apresentaram padrão mais 

equilibrado de publicação de patentes, além de um menor número de publicações entre as 

principais instituições. As russas Iologicheskoj Zashchity Rasten e VRNII B., tiveram 

respectivamente os números mais altos de patentes publicadas, sendo seguidos por Dow 

Agrosciences, Syngenta, US Agriculture, Mycogen, University of South China, Sumitomo 

Chemicals, Bayer Cropscience e Hokko Chemical. As primeiras instituições neste tema que 

tiveram patentes publicadas, entre as instituições que mais publicaram, foram as do governo 

dos EUA (US Agriculture - a partir de 1983) e a primeira empresa privada no gráfico -  

Syngenta (1991), que manteve índices baixos nos anos subsequentes. A partir de 1998 Dow 

Agrosciences publicou de modo crescente patentes nestes IPCs (com interrupções em 2004 e 

2006). Zashchity Rasten e VRNII B tiveram um alto número de patentes publicadas entre 

2003 e 2004. 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 20- Instituições com maior número de patentes publicadas dos sub-grupos culturas de tecidos (C12N 

5/04; C12N 5/05) 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 21- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas dos sub-grupos culturas de tecidos (C12N 5/04; C12N 5/05) 

 

Patentes com cultura de tecidos (C12N 5/04 e C12N 15/05) foram dominadas pela 

Pioneer e Monsanto Technology respectivamente, sendo seguidas em menor número, por 

Stine Seed Farm, Syngenta, Du Pont, Asgrow, Dekalb Genetics, Monsanto Co. , e Basf Plant 

Science. Como a busca realizada é textual, Monsanto acabou sendo dividida em CO. e LLC. 

(nome atual). Syngenta foi a primeira das que mais tiveram patentes publicadas (1988), sendo 
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que após Stine, Pioneer entrou em 1996 e manteve forte padrão de publicação de patentes 

(com interrupções  em 2003 e 2008). Monsanto entrou em 2002 e cresceu rapidamente, com 

picos de publicação em 2008, 2009 e 2011. Stine, Syngenta e Du Pont mantiveram padrões 

reduzidos de publicação. 

  

4.2.2 Análises de modularidade do tema biotecnologia agrícola 

As análises de modularidade dentre os bancos de dados das tecnologias estudadas 

foram o passo seguinte na análise de mercado. Estas foram realizadas no software de licença 

livre Gephi, sendo filtradas por componente gigante. É importante ressaltar que antes da 

análise por componente gigante, as bases foram filtradas quanto a citações circulares 

(realizadas após a data de depósito), ausência de citação patentária, e citações realizadas a 

patentes externas a cada base. A filtragem foi necessária porque as patentes sem citação não 

adicionariam a riqueza de uma análise de redes sociais (que se baseia em citações), gerando 

somente uma ligação, que torna pouco relevantes os resultados para a análise especificamente 

dos setores estudados. Estas duas filtragens, de componente gigante e citações circulares, 

provavelmente aconteceriam naturalmente ao se selecionar o componente gigante, entretanto, 

visando maior acurácia nos dados, foram realizadas previamente. Quanto a citações 

circulares, além de impossibilitarem análises pelo algoritmo SPLC (a serem realizadas 

posteriormente), atrapalham a compreensão do desenvolvimento cronológico da tecnologia, 

sendo o melhor procedimento para prevenir estes problemas é a sua exclusão da base de 

dados.   

Em seguida as redes foram organizadas pelo algoritmo OpenOrd, e posteriormente 

pelo plug-in NoOverlap, que desaglomera os nós facilitando a visualização dos mesmos sem 

alterar a conformação fornecida pelo primeiro algoritmo utilizado. 

O passo seguinte, foi realizar uma estatística de centralidade EigenVector (representada como 

tamanho dos nós), com o intuito de cruzar estas informações com as análises feitas 

posteriormente de SPLC, e por fim, uma análise de modularidade (representada pelas 

diferentes colorações dos nós), com o intuito de analisar as comunidades da rede. A resolução 

utilizada no cálculo da modularidade foi a 1.0, considerada padrão. As cinco comunidades 

correspondentes às maiores porcentagens das redes foram analisadas separadamente, e os dez 

nós com maior número de conexões recebidas foram selecionados como representativos do 

tema de cada comunidade. No total, 425 documentos (235 dos temas relacionados à 

biotecnologia agrícola vegetal e 190 relacionados à biotecnologia ambiental, sendo 9 

documentos de cada comunidade de modularidade) tiveram suas reivindicações, depositantes 
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e datas de depósito analisadas, com o intuito de distinguir que critérios as análises de 

modularidade reconheceram mais importantes para as divisões em comunidades, e 

consequentemente como as tecnologias dos códigos dos IPCs estudados se dividem (quadro 

12, e figuras 6, 7, 8, 9, 10). 

No apêndice A encontram-se os resultados de cada etapa de filtro nas bases de dados a serem 

utilizadas nas análises de modularidade e de SPLC posteriores. No apêndice B estão as 

proporções relativas a rede de cada uma das 5 comunidades de modularidade estudadas em 

cada tema. 

 

Temas por modularidade 1.0 

  Azul Vermelho Azul Claro Verde Preto 

Modificação de 

genótipos 

(A01H 1/00) 

Algodão 

Milho/Cultura 

de tecidos 

Milho 

da empresa 

Monsanto 

Milho  

da empresa 

Pioneer 

Soja  

das empresas 

Pioneer e 

Monsanto 

Milho da 

empresa 

Pioneer 

Técnicas de 

cultura de 

tecidos    

(A01H 4/00) 

Milho, Soja, 

Feijão, 

Algodão 

Milho 

da empresa 

Monsanto 

Macho 

estéril 

Milho da 

empresa 

Pioneer 

Macho estéril 

Coníferas e 

Técnicas de 

cultura 

Algodão 

Biocidas 

biológicos 

(A01N 63/02 

A01N 63/04) 

Pseudomonas 

sp. entre 

outras 

depositadas no 

Japão 

Bacillus 

subtilis 

depositadas 

no Japão 

Bacillus  

 thuringiensis  

/Vírus 

Inseticídas 

depositadas 

nos EUA 

Fungicidas/ 

Condicionadores 

de solo 

depositadas no 

Japão 

Inseticidas (foco 

mosquitos) 

depositadas em 

vários países 

Cultura de 

tecidos    

(C12N 5/04 

C12N 15/05) 

Milho/Soja (e 

algumas 

ligadas a 

algodão) 

Milho da 

empresa 

Monsanto 

Milho da 

empresa 

Pioneer 

Soja Soja da empresa 

Pioneer 

Transgênicos 

(C12N 15/82) 

Soja com 

maioria da 

empresa 

Monsanto 

Sequências e 

métodos de 

engenharia, 

e defesa 

contra 

insetos. 

Vetores e 

promotores 

 

Expressão e 

produção de 

proteínas (de 

mamíferos ou 

para vacinas) 

Resistência a 

herbicidas 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 12 - Temas identificados por análise de reivindicações e resumos dos 10 documentos de patentes que 

receberam mais citações, provenientes das 5 maiores comunidades divididas por análise de modularidade 1.0. 

Grupo estudado: no grupo de biotecnologia agrícola (vegetal) 
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Nota: a- algodão de múltiplas empresas b- depósitos da Monsanto c- depósitos da Pioneer d- soja de múltiplas 

empresas e- depósitos da Pioneer. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 6- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema modificação de 

genótipos.  
 

 

Nota: a- mescla de culturas e empresas b- depósitos sobre milho da Monsanto c- depósitos sobre milho da 

Pioneer d- coníferas e técnicas de cultura e- algodão de múltiplas empresas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 7- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema técnicas de cultura de 

tecidos 
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Nota: a- depósitos no Japão sobre Pseudomonas b- depósitos no Japão sobre Baccilus subtilis c- depósitos nos 

EUA sobre Baccilus thuringiensis d- inseticidas com foco em mosquitos depositados em países variados. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 8- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema biocidas biológicos 

 

 

Nota: a- mescla de culturas de soja e milhos de empresas variadas b- depósitos sobre milho da Monsanto c- 

depósitos sobre milho da Pioneer d- soja de empresas variadas e- depósitos sobre soja da Pioneer. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 9- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema culturas de tecidos 
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Nota: a- soja com maioria da empresa Monsanto b- sequências e métodos de engenharia e defesa contra insetos 

c- vetores e promotores d- expressão e produção de proteínas (de mamíferos ou para vacinas) e- resistência a 

herbicidas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 10- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema transgênicos 
 

 

 É possível perceber que os temas relacionados à biotecnologia agrícola (vegetal) estão 

altamente polarizados em torno de algumas empresas, com destaque a Monsanto e Pioneer, e 

que não há uma grande amplitude temática, algo constatado após extensivos estudos de fusões 

e aquisições realizados por Howard (2009). A única exceção se dá no tema biocidas 

biológicos, que possui uma distribuição mais ampla de entidades e países em que patentes 

foram depositadas (destaque a Japão).  

Apesar de ter sido possível identificar o elemento em comum dos temas de cada uma 

dos 9 depósitos com maior número de citações recebidas, dentro de cada comunidade de 

modularidade, no caso do maior agrupamento de técnicas de cultura de tecidos (A01H 4/00) o 

elemento em comum foi menos claro. Entretanto, no caso de temas com maior riqueza de 

temas de depósitos como transgênicos (C12N 15/82) e biocidas biológicos (A01N 63/02; 

A01N 63/04), a distinção entre temas foi mais clara e menos dependente de empresa de 

origem. O motivo para a maior uniformidade dos subgrupos modificação de genótipos (A01H 

1/00), técnicas de cultura de tecidos (A01H 4/00), e culturas de tecido (C12N 5/04; C12N 

15/05) pode ser explicado pelo fato de apesar dos EUA serem signatários da união 

internacional para proteção das obtenções vegetais (UPOV), permitem também, simultâneo ao 
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registro na UPOV ou exclusivo, o registro adicional de seus cultivares desenvolvidos como 

documentos de patente (PATENTLENS, 2014; UNITED STATES DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE (USDA), 2005). Isso além de gerar uma restrição ao uso de cultivares 

registrados para pesquisa científica ou desenvolvimento de outros cultivares gera também 

uma distorção no número de patentes de cada empresa e inibe a citação de patentes de 

concorrentes. Por fim, é importante ressaltar que mesmo em casos específicos como dos 

dados citados acima (Figuras 6, 7, 8, 9 e 10), é possível ajustar a sensibilidade do cálculo de 

modularidade. Porém caso a sensibilidade da busca fosse aumentada, apesar de haver a 

geração de mais comunidades, o risco da geração de falsos positivos (como comunidades que 

não aprestam características distintas o suficiente de outras) aumentaria também, de modo que 

se tais ajustes forem executados é preciso que os mesmos passem por testes para detecção de 

sensibilidade ideal. Reforçando a diferença de comportamento mencionada, no apêndice B é 

possível notar que as cinco principais comunidades de modularidade dos subgrupos 

transgênicos (C12N 15/82) e biocidas biológicos (A01N 63/02; A01N 63/04) apresentam uma 

menor proporção do total de patentes presentes na rede, e uma menor diferença entre as 

proporções das cinco principais comunidades, diferentemente do que ocorreu nos outros 

subgrupos que eram influenciados pelos aspectos legais citados. 

 

4.2.3. Purificação de resíduos 

O tema de purificação de resíduos, representado principalmente pelo tema de 

purificação de água possui cerca de 90.170 documentos de patente dentre o total de 

92.882.804 presentes da plataforma Thomson Innovation. Dentro da classificação de famílias 

INPADOC, cerca de 32.330 famílias de invenções específicas estavam registradas. Abaixo no 

quadro 13 estão descritos os códigos de IPC dos subgrupos estudados. 

Conjunto de 

códigos 

estudados 

Descrição e abreviação Abreviação 

C02F 3/12 Processos aeróbicos para tratamento biológico de água, 

águas residuais, e esgotos: lamas ativadas 

Lamas ativadas 

C02F 3/32 Processos caracterizados pelos animais e plantas usados no 

tratamento biológico de água, águas residuais, e esgotos 

Animais e plantas 

C02F 3/34 Processos caracterizados pelos microrganismos usados no 

tratamento biológico de água, águas residuais, e esgotos  

Microrganismos 

C02F 9/14 Tratamento em múltiplos estágios de água, águas residuais e 

esgotos, com pelo menos uma etapa de tratamento biológico 

Múltiplas etapas 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 13 - Temas a serem estudados relacionados à purificação de resíduos, e respectivas abreviações 
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A primeira análise a ser feita é sobre a relevância do recorte realizado. Isso pode ser 

inferido com os dados relativos aos diferentes códigos de IPC, das famílias por INPADOC, 

dos depósitos de patentes colhidas de cada setor, classificam os depósitos de patentes. Foi 

realizada uma análise adicional seguindo os mesmos preceitos, porém com códigos manuais 

DWPI, sendo os que como no caso da análise realizada em biotecnologia agrícola os códigos 

DWPI não serão detalhados. Os resultados estão representados no quadro abaixo (Quadro 14).  

IPC origem 

busca 

IPCS principais encontrados DWPI principais encontrados 

C02F 3/12 C02F 3/12*; C02F 3/30; C02F 3/34; C02F 

1/44; C02F 3/00; C02F 3/10; C02F 3/20; 

C02F 9/00; C02F 1/52; C02F 3/06 

D04-A01J*; D04-B10; D04-A01K; D04-

A01K2; D04-A01B; D04-B07C; D04-B06; 

D04-A01J; D05-A04A; D04-A01 

C02F 3/32 C02F 3/32*; C02F 3/34; C02F 9/14; C02F 

3/30; C02F 3/00; C02F 3/10; C02F 3/06; 

C02F 1/28; C02F 3/12; C02F 3/28 

D04-A01J*; D04-A01*; D04-A01F1; D04-

B07C; A12-W11J; D05-A04A; D04-A01K2; 

D04-A01B; D04-B07B; D05-A04A 

C02F 3/34 C02F 3/34*; C12N 1/20; C02F 3/30; C02F 

3/12; C02F 3/10; C02F 3/00; C02F 3/28; 

C02F 3/32; B09C 1/10; C02F 3/06 

D04-A01J*; D05-A04A; D04-B07C; D05-A04; 

D04-B06; D05-H04; D04-A01K2; D04-A01; 

D04-B10; D04-A01K 

C02F 9/14 C02F 9/14; C02F 3/30; C02F 1/52; C02F 

1/44; C02F 3/32; C02F 3/28; C02F 3/34; 

C02F 1/28; C02F 3/02 

D04-A01J*; D04-A01K2; D04-A01B; D04A-

A01F1; D04-B07C; D04-A01; A12-W11J; 

D04-A02; D04-A01P1 

Nota: Asterisco representa quantidade discrepante (maior que o restante). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 14- Códigos de IPC e DWPI manuais mais recorrentes nos códigos pesquisados em purificação de 

resíduos 

 

Após checar os resultados do quadro 14, foi constatado que: 

 Lamas ativadas (C02F 3/12) – estão em sua maioria classificados, como era de se 

esperar, em temas relacionados à lamas ativadas, sendo que os temas que aparecem em ordem 

decrescente de frequência são: processos aeróbicos e anaeróbicos, microrganismos usados na 

purificação de água, diálise ou osmose reversa, tratamento biológico de águas, aeróbicos com 

guarnições e grades,  lamas ativadas com difusores, tratamento em múltiplos estágios de água, 

floculação ou precipitação, e purificação por métodos aeróbicos com filtros submersos. 

 Animais e plantas (C02F 3/32) – estão em sua maioria inseridas no tema animais ou 

plantas usadas na purificação de água, e em menor proporção, em ordem decrescente: temas 

de microrganismos usados na purificação de água, múltiplas etapas (com pelo menos uma 

biológica), processos aeróbicos e anaeróbicos, tratamento biológico de águas, aeróbicos com 

guarnições e grades, lamas ativadas com difusores, aeróbicos com filtros submersos, 

purificação por adsorção, lamas ativadas e processo de digestão anaeróbica. 

 Microrganismos (C02F 3/34) – estão em sua maioria no tema de microrganismos 

usados na purificação de água, e em menor proporção, em ordem decrescente: purificação por 

desgaseificação, processos aeróbicos e anaeróbicos, lamas ativadas, aeróbicos com guarnições 
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e grades, tratamento biológico de águas, digestão anaeróbica, animais ou plantas usados, 

recuperação de solo por enzimas e aeróbicos com filtros submersos. 

Múltiplas etapas (C02F 9/14) – estão classificadas em sua maioria no tema múltiplas 

etapas, com pelo menos uma etapa biológica, e em menor proporção, em ordem decrescente: 

processos aeróbicos e anaeróbicos, floculação ou precipitação, por diálise ou osmose reversa, 

animais ou plantas usados, por adsorção, microrganismos e processos aeróbicos. 

As análises dos depósitos classificados por famílias INPADOC, com base no 

documento mais antigo da família e nos códigos de IPCs coincidentes aos IPCs escolhidos 

como representantes do tema purificação de resíduos, levam a conclusão de que os assuntos 

abordados nos temas dos documentos de patentes correspondem aos temas de interesse de 

estudo. Isto acaba demonstrando que os códigos de IPCs selecionados são representantes 

adequados, pois os documentos de patentes presentes não fogem muito ao escopo de estudos 

dos mesmos, e consequentemente do interesse deste estudo. 

A seguir apresentam-se as análises referentes aos códigos de IPC dos subgrupos C02F 

3/12, C02F 3/32, C02F 3/34, C02F 9/14. Inicialmente descreve-se, a tendência da publicação 

de patentes envolvendo períodos variados, uma vez que buscou-se desde o primeiro depósito 

de cada subgrupo (Gráficos 22, 23, 24, 25).   

 
Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 22- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do subgrupo C02F 3/12 
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Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 23- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do subgrupo C02F 3/32 
 

 
Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 24- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do subgrupo C02F 3/34 
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Nota: Ordem decrescente de anos. 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 25- Números de publicações de documentos de patentes ao longo dos anos, a partir da primeira patente 

registrada das tecnologias do subgrupo C02F 9/14 

 

É possível notar que todos os subgrupos estudados tiveram um acentuado aumento no 

número de patentes publicadas, em especial o tema C02F 9/14 (múltiplas etapas), sendo a 

única exceção o tema C02F 3/12 (lamas ativadas), que teve uma ascensão no número de 

publicações menos acentuada, o que pode ser um indicativo de maturidade do campo de 

pesquisa.  

A análise realizada a seguir é relativa à quais países tiveram patentes mais depositadas 

em seus escritórios de patentes (Gráfico 26). 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 26- Proporção de documentos de patente publicados em escritórios de patente de cada país e escritórios 

de patentes internacionais referentes às tecnologias dos subgrupos C02F 3/12, C02F 3/32, C02F 3/34, C02F 9/14 

 

É possível notar que alguns países despontam no número de publicações em temas 

relacionados ao agrupamento purificação de resíduos. Japão possui um grande número de 

publicações nos subgrupos ligados a lamas ativadas (C02F 3/12) e microrganismos (C02F 

3/34). Os outros dois subgrupos, animais e plantas (C02F 3/32) e múltiplas etapas (C02F 

9/14), foram dominados principalmente por publicações chinesas. 

A seguir são apresentadas as análises focadas em quais instituições mais publicaram 

nos códigos de IPC estudados, tanto em valores absolutos como no decorrer dos anos 

(Gráficos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 27- Instituições com maior número de patentes publicadas do subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) 

 
Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 28- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas do subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) 

As maiores empresas depositantes do tema lamas ativadas (C02F 3/12) foram as 

empresas Kurita, com maior número, e em seguida Kubota, Hitachi, Ebara Corp, Meidensha 

Electric, Ebara Infilco, Hitachi Kiden, Hitachi Plant Engeneering, Toshiba Corp. e Nippon 

Steel Corp., em ordem decrescente. Apesar de Hitachi ser a pioneira no subgrupo, Meidensha 

surgiu como competidora. Ambas reduziram suas frequências de publicação e Ebara, Kubota 

e Kurita aumentaram drasticamente sua frequência de publicação. Nos últimos anos, todas as 
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grandes depositantes do tema reduziram sua frequência de publicação, o que pode indicar uma 

transição para outros subgrupos de publicação mais economicamente ou tecnologicamente 

viáveis, ou que têm aumentado a dificuldade de desenvolvimento de novas tecnologias neste 

tema. 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 29- Instituições com maior número de patentes publicadas do subgrupo animais e plantas (C02F 3/32) 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 30- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas do subgrupo animais e plantas (C02F 3/32) 

 

No tema purificação de água com animais e plantas (C02F 3/32), as maiores 

depostitantes foram as universidades de Shawdong, Nanjing, Hehai, Chongqing arts & 
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sciences, Zhejang, Chongqing, Chinese Research Academy, Tongji, Southwest e Shanghai 

Ocean em ordem decrescente de publicações. O início das publicações neste subgrupo foi 

recente a partir de 2003 pela universidade de Nanjing, sendo rapidamente seguida  por outras 

universiade chinesas. O número de publicações no tema é relativemente baixo, quando 

comparado com lamas ativadas por exemplo, e a presença principal de publicações vem do 

meio acadêmico, em especial chinês. Tais informações são indicativas de que se trata de um 

tema pouco explorado, e quando se analisa o rápido incremento em publicações, percebe-se 

sua presepctiva de crescimento. 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 31- Instituições com maior número de patentes publicadas do subgrupo microrganismos (C02F 3/34) 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 32- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas do subgrupo microrganismos (C02F 3/34) 
 

No subgrupo relativo à purificação de água com microrganismos, (C02F 3/34), as 

principais empresas depositantes foram Kurita, Ebara infilco, Mitsubishi Heavy Industries, 

Kubota, Hitachi Plant engeneering, Ebara corp, Ebara Res. Corp., Kubota Ltd,  Nippon Steel 

corp, Meidensha electeric. Este subgrupo possui publicações antigas (no caso, Ebara foi a 

primeira a publicar em 1976), atingindo picos de publicação em 1994 e 2004. Apesar de o 

subgrupo estar entre os temas de purificação de resíduos mais antigos quanto ao inicio de 

depósitos, ele possui um número reduzido de publicações, sendo que as principais 

depositantes reduziram suas atividades nos últimos anos. Tal informação contrasta com a 

frequência de publicação (Gráfico 10), que se acelerou nos últimos anos, indicando uma 

descentralização no subgrupo, que pode indicar maior diversificação por parte dos titulares 

em razão de novos players interessados no tema, sendo que os tradicionais depositantes ou 

perderam interesse neste tema, ou podem estar apresentando dificuldades em realizar novas 

invenções. 
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Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 33- Instituições com maior número de patentes publicadas do subgrupo múltiplas etapas (C02F 9/14) 

 

 

Fonte: Análise realizada a partir dos dados coletados pela pesquisa com a ferramenta Thomson Innovation. 

Gráfico 34- Número de publicações de patentes no decorrer dos anos, das instituições com maior número de 

patentes publicadas do subgrupo múltiplas etapas (C02F 9/14) 

 

No subgrupo purificação de água por múltiplas etapas (sendo ao menos uma biológica) 

(C02F 9/14), os maiores depositantes foram as Universidades de Beijing, Harbin, Tongji, 

China Petroleum, Universidades de Nanjing, Zhejang, Chongqing, Changzhou, South China, 

e Tsingjha em ordem decrescente de publicações. Este subgrupo obteve recentemente suas 
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primeiras publicações em 2001 pela universidade de Tongji, sendo que a atividade de 

publicação das maiores depositantes se intensificou a partir de 2008, não apresentando sinais 

de diminuição. O aumento mais drástico ocorreu com China Petroleum & Chemical, que a 

partir de 2009 foi a maior depositante. 

4.2.4 Análises de modularidade do tema purificação de resíduos 

As análises seguintes corresponderam às análises de modularidade, realizadas com 

metodologia semelhante a sessão 4.3.1 sobre biotecnologia agrícola (vegetal). Os temas de 

maior frequência nas amostras coletadas das 5 maiores comunidades de modularidade estão 

representados no quadro 15, e as redes com as 5 maiores comunidades de modularidade em 

destaque estão representados nas figuras 11, 12, 13 e 14. 

Temas por modularidade (1.0) 

 Azul Vermelho Azul Claro Verde Preto 

Lamas 

ativadas 

Aeração 

depositadas 

nos EUA 

Aeração 

depositadas 

no Japão 

 

Foco em reações 

química e biológicas 

depositadas nos EUA 

Simulação, 

medição e 

controle de 

processos 

depositadas no 

Japão 

Controle de 

processos  

depositadas no 

Japão 

Animais e 

plantas 

Plantas, 

destaque para 

plantas de 

pântanos 

depositadas 

nos EUA 

Algas e 

plantas para 

purificação 

de água 

depositadas 

no Japão 

e China 

Purificação de rios e 

lagos depositadas no 

Japão, China e Coreia 

 

Pântanos 

artificiais para 

filtração de 

impurezas, e ilhas 

de plantas 

flutuantes 

depositadas na 

China 

Algas para filtrar 

e 

seu uso como  

substrato 

depositadas nos 

EUA 

Microrganis

mos 

Bactérias, 

nitrogênio 

depositadas no 

Japão 

Aeração, 

lamas 

ativadas 

depositadas 

no Japão 

Nitrogênio, medição, 

controle e simulação 

depositadas no Japão 

 

Pseudomonas, 

Baccilus e 

gorduras 

depositadas nos 

EUA 

DBO, lama 

ativada 

depositadas no 

Japão 

 Múltiplas 

etapas 

Tratamento de 

águas 

contaminadas 

por carvão 

depositadas na 

China 

Pântanos 

artificiais, 

depositadas 

na China 

Percolação/infiltração/

lixiviação, doméstico,  

depositadas na China 

Resíduos 

químicos na água 

(de industrias) 

depositadas na 

China 

 

Doméstico e da  

produção de papel  

depositadas na 

China 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Quadro 15- Temas identificados por análise de reivindicações e resumos dos 9 documentos de patentes que 

receberam mais citações, provenientes das 5 maiores comunidades divididos por análise de modularidade 1.0. 

Grupo estudado: métodos biotecnológicos de purificação de água 
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Nota: a- depósitos nos EUA sobre aeração das lamas b- depósitos no Japão sobre aeração das lamas c- reações 

químicas e biológicas d- depósitos no Japão sobre simulação, medição e controle de processos japoneses e- 

depósitos no Japão sobre controle de processos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 11- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema lamas ativadas 

 
Nota: a- depósitos nos EUA sobre plantas de pântanos b- algas e plantas para purificação de água c- depósitos na 

China, Coreia e Japão sobre purificação de rios e lagos d- depósitos na China sobre pântanos artificiais e- 

depósitos nos EUA sobre algas para filtração. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 12- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema animais e plantas 
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Nota: a- depósitos no Japão sobre nitrogênio b- depósitos no Japão sobre aeração e lamas ativadas c- depósitos 

no Japão sobre medição e controle de nitrogênio d- depósitos nos EUA sobre Pseudomonas, Baccilus e gorduras 

americanas e- depósitos no Japão sobre demanda biológica de oxigênio (DBO) e lamas ativadas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 13- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema microrganismos 

 

 
Nota: a- depósitos na China sobre contaminação por carvão b- depósitos na China sobre pântanos artificiais c- 

depósitos na China sobre percolação e contaminação doméstica d- depósitos na China sobre resíduos químicos e- 

depósitos na China sobre contaminação doméstica e da produção de papel. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 14- Análise de modularidade com as 5 maiores comunidades em evidência no tema múltiplas etapas 
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Após análise dos resultados da análise de modularidade dos cinco maiores grupos de 

modularidade dos métodos biotecnológicos de purificação de água, é possível notar que a 

distribuição de nós foi muito menos polarizada por empresas e países que na de biotecnologia 

agrícola, sendo os principais depósitos ocorreram no Japão, China e Estados Unidos (EUA). 

O único tema em que houve maior discrepância, em que patentes chinesas tiveram uma 

quantidade superior nos cinco maiores subgrupos obtidos por análise de modularidade, foi no 

de múltiplas etapas. Fica claro também, pela proximidade dos temas dominados por 

determinados países, como patentes tendem a citar outras patentes de mesma nacionalidade, 

algo proposto em Griffith, Lee e Van Reenen (2007). Outro ponto interessante observado na 

figura é que, com exceção do subgrupo múltiplas etapas (C02F 9/14), os principais nós quanto 

ao critério centralidade por EigenVector, se encontravam nos cinco maiores subgrupos, 

reforçando a importância dos mesmos para suas respectivas redes. No caso do tema múltiplas 

etapas, os nós com maior valor de EigenVector correspondiam ao assunto percolação de água 

por filtros, o que ajuda a explicar sua importância para a rede (por se tratar de um tema de 

importância para os outros nós). Por não haver fatores externos tão impactantes como o 

impasse apresentado nas análises de modularidade de biotecnologia agrícola, as comunidades 

encontradas apresentam uma maior homogeneidade na formação de comunidades, 

demonstrando baixa polarização e riqueza temática. Os resultados e aplicações adicionais do 

uso de análises de modularidade em redes patentarias são abordados em sessões posteriores 

no texto. 

 

4.3 Desenvolvimento da ferramenta de prospecção 

A proposta deste estudo, de utilizar as estatísticas de SPLC e SPNP como ferramenta 

de prospecção tecnológica, deriva do conceito estatístico de análise de tendências, que dita 

que é possível inferir mais informações de rotas de desenvolvimento do que de pontos 

isolados (como no caso de análises de centralidade que indicam somente pontos na rede). 

Como proposto nos objetivos, ao longo deste estudo, com o auxílio de um 

programador, foi desenvolvida uma ferramenta para prospecção tecnológica com base em 

análise de redes sociais aplicada a patentes. Esta ferramenta se baseia na metodologia 

proposta por Hummon e Doreian (1989), sendo um plug-in para o software OpenSource 

Gephi versão 8.2 beta, que não permitia o cálculo das estatísticas SPLC e SPNP. O plug-in é 

capaz de executar as estatísticas SPLC e SPNP, ranqueando-as de acordo com os fatores que 

caracterizam cada uma das duas estatísticas, sendo que funcionalidades extras foram 
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adicionadas para melhorar o desempenho do plug-in, como por exemplo, índice de 

semelhança de patentes entre as rotas, filtro de relevância ligado a grau de novidade na rota 

(baseado no índice mencionado anteriormente), além de ser passível da opção de inserir 

elementos adicionais aos cálculos (critério que funcionam como pesos). Neste último, além de 

números inseridos manualmente pelo usuário, a ferramenta também é capaz de utilizar 

estatísticas de aresta como peso nas análises, o que poderia complementar análises a serem 

realizadas. Outro plug-in, relativo à transformação de valores de estatísticas de nós para aresta 

também foi desenvolvido, com o intuito de poder utilizar as estatísticas de nós nos cálculos do 

plug-in original. Tais funcionalidades tornam o plug-in desenvolvido altamente customizável, 

permitindo realizar análises adaptáveis a situações especiais, que somente o uso do parâmetro 

de SPLC não forneceria respostas satisfatórias. Por exemplo, no caso de documentos de 

patentes, quando disponíveis informações sobre parâmetros como crescimento de mercado, 

aumento da frequência de licenciamento ou uso de determinada tecnologia, ou até mesmo 

relacionado a patentes depositantes de maior impacto no mercado, as rotas que forem 

associadas aos parâmetros escolhidos seriam priorizadas, gerando um relatório das rotas de 

desenvolvimento com posições mais altas no ranking para rotas de maior valor relativo aos 

parâmetros selecionados. Outro caminho possível é explorar as estatísticas de nós, como por 

exemplo, os diferentes tipos de centralidade, que após alguns testes com a base de dados a ser 

utilizada (com o objetivo de determinar qual estatística é mais benéfica ao resultado final), 

poderia aumentar a eficácia do plug-in como ferramenta de prospecção tecnológica. A 

justificativa quanto ao uso de critérios adicionais ao cálculo de SPLC, é que bases de dados 

muito grandes (como as estudadas no presente estudo), possuem uma grande variedade de 

rotas em destaque, sendo o critério exclusivo de conexões via citações insuficiente para a 

previsão do sucesso de rotas de desenvolvimento, especialmente se forem detectados critérios 

de alto impacto no êxito de tecnologias de determinado setor. 

Quanto ao filtro de relevância ligado ao grau de novidade da rota, este foi necessário, 

pois, considerando que os cálculos de SPLC são lineares, as rotas possuem um número 

reduzido de nós, sendo uma nova rota iniciada a cada bifurcação gerada por mais de uma 

citação. Como consequência, de uma rota substancialmente distinta em alguns casos, 

apareceria algumas centenas de posições abaixo das primeiras, o que dificultaria análises, já 

que existe o risco de um grande número de rotas com maiores diferenças entre si, quanto a 

suas patentes, não serem representadas. Isto ocorre devido a suas posições serem muito 

distantes no relatório de execução do programa, que poderia ser gerado com um número 

limite menor de rotas que o necessário para total detecção de rotas mais relevantes. Com a 
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modificação, é possível que, caso optado pelo usuário, rotas com maior diferença quanto a 

suas patentes, aparecerem mais acima na lista do relatório final, sendo estas rotas também 

ordenadas quanto ao valor de SPLC.  

  É importante ressaltar que a ferramenta desenvolvida é inédita, e que o grau de 

flexibilidade da mesma, permite que seja passível de avanços tanto na metodologia de 

prospecção atual, como na própria ferramenta em si. O uso da ferramenta gerada não se 

restringe a análise de patentes, podendo ser utilizada em qualquer base de dados que se 

encaixe nos parâmetros de análise de redes sociais. Na figura 15 está representada a interface 

do plug-in desenvolvido. 

 
 

Nota: a- coluna a ser utilizada como peso na classificação de rotas geradas pela análise SPLC; b, c, d- filtro 

desenvolvido para aumentar diversidade de rotas nas priorizadas (priorizando rotas com uma porcentagem a ser 

determinada pelo usuário de diferença ou com a rota anterior, ou com todas as rotas geradas); e,f- caminhos a 

serem gerados e agrupados no Gephi com limite de 10 caminhos; g- número de rotas a serem descritas no 

relatório final sendo que não há limite para este número; h- resumo de nós de início e fim das rotas geradas no 

relatório final. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 15- Interface do plug-in desenvolvido para análises SPLC 

 

Sumarizando, os pontos fortes desta ferramenta são: 

a- Utiliza dados de rotas de conexões ao invés de nós avulsos 

b- Suscetível a inserção de dado externos que possam influenciar positivamente o 

desenvolvimento de tecnologias no mercado estudado 

c-  Suscetível a inserção de estatísticas de aresta como peso nos cálculos  

d- Filtro de diferença entre rotas para facilitar identificação de rotas mais distantes 

e- Não há limite de rotas geradas 



87 

 

A seguir, os resultados das análises das principais rotas tecnológicas geradas, pelo 

critério SPLC serão descritos para as bases de documentos de patentes identificadas ao longo 

desta pesquisa. 

 

4.3.1 Análises SPLC do setor biotecnológico agrícola 

Nas figuras 16, 18, 20, 21 e 23, estão representadas as fusões das 10 rotas de maior 

índice SPLC de cada subgrupo estudado, sem a utilização do filtro de diferença. O motivo de 

se utilizar somente as 10 rotas de maior índice SPLC decorre do limite presente no software 

Gephi de geração de colunas para análises, sendo este limite 10 colunas. No caso, as colunas 

dentro deste limite são passíveis de serem analisadas com todo o leque de ferramentas 

oferecidas pelo software, sendo este o motivo principal para o foco nas 10 principais rotas 

pelos critérios SPCL, pois a riqueza de informações a serem extraídas é maior. Além disso, é 

possível argumentar que, considerando que rotas que tratam de um desdobramento 

tecnológico específico possuem grande similaridade entre si, com somente algumas alterações 

pontuais de patentes, a escolha das 10 rotas de maior pontuação retrata com relativa acurácia a 

trajetória da tecnologia estuda. Por fim, possível analisar um número infinito de rotas quando 

se utiliza o relatório final de processamento gerado pelo plug-in, ficando para estudos 

posteriores a definição da geração da fórmula que correlacione o número ideal de rotas a 

serem analisadas com as características da rede que apresentam estas rotas. No apêndice C, 

estão representados os relatórios finais das análises SPLC com as 25 rotas com maior 

pontuação pelo critério adotado.  

Nas figuras é possível notar que apesar de 10 rotas serem usadas como base, somente 

uma ou duas rotas separadas são geradas, sendo este fenômeno explicado pelo fato de que a 

cada bifurcação da rota de desenvolvimento original, uma rota diferente é gerada pelo 

algoritmo, e ao se fundir as rotas é possível visualizar os diferentes caminhos em uma única 

rota que integra as bifurcações. Com o objetivo de propiciar uma melhor discussão, as bases 

de dados estão com os mesmos parâmetros que as utilizadas nas análises de modularidade, 

com cores representando clusters de citação, e tamanho relacionado à centralidade 

EigenVector. A descrição das patentes foi baseada em uma análise de suas reivindicações, que 

foram lidas individualmente, sendo ordenas por: descrição, depositante e ano de depósito. 

Alguns temas, por motivos já discutidos, apresentaram grande quantidade de patentes de 

cultivares. Este tipo de patente não é similar a patente de invenção convencional e representa 

somente o registro de cultivar em uma forma de escrita patentária. Para estes temas uma nova 

análise foi feita, com o intuito de verificar o comportamento destes após o filtro destas 
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patentes relacionadas a cultivares, e consequentemente o efeito nas análises SPLC. Devido ao 

filtro de termos relacionados a cultivares ter sido muito restringente em alguns casos, é 

recomendado que as análises de rotas tecnológicas após o filtro sejam lidas com reservas, pois 

pode ter havido interferência no caminho de desenvolvimento. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 16- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo modificação de genótipos 

(A01H 1/00) 

 

O subgrupo modificação de genótipos (A01H 1/00) devido à característica da lei 

americana que permite registro de cultivares em forma de patentes, possui baixa variedade de 

temas de depósitos, sendo esta variedade restrita aos depositantes e às espécies de variedade 

registradas. Desse modo, poucas informações sobre tendências tecnológicas podem ser 

inferidas deste subgrupo pela metodologia atual sem que ocorra uma filtragem na base de 

dados para retirada das patentes que tratam de registro de cultivares. É possível notar que a 

análise de modularidade realizada previamente foi representada corretamente nas rotas, com a 

comunidade vermelha, que abrange principalmente desenvolvimento de milho da empresa 

Monsanto, e comunidades azul claro e preta, que congregam desenvolvimentos relacionados 

ao milho da empresa Pioneer, presentes na figura 16. Vale ressaltar que as empresas Dekalb e 
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Holden foram adquiridas pela empresa Monsanto, sendo uma possível explicação a sua 

presença na comunidade vermelha, mostrando o interesse da Monsanto na tecnologia 

desenvolvida por estas empresas (MONSANTO, 2014). 

Para tentar contornar o problema da baixa variedade de temas nos depósitos, gerado 

pelo patenteamento de cultivares, a base foi filtrada quanto aos termos mais utilizados na 

descrição de cultivares: cultivares (cultivars), variedade (variety), híbrido (hybrid) e linhagem 

(inbred), sendo que este filtro retirou 70,4% das patentes da base. O impacto do filtro na base 

foi alto, sendo esta análise justificada pelo interesse em descrever o comportamento da base 

quando aos elementos que não condizem a invenções tradicionais, no caso os cultivares foram 

retirados. O resultado pode ser observado na figura 17. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 17- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo modificação de genótipos 

(A01H 1/00) após filtro de termos ligados a cultivares 

 

As primeiras patentes das 10 rotas de maior destaque após o filtro de termos, trata de 

genes de resistência ao glifosato sendo este um tema recorrentes nas rotas. As técnicas 

presentes nas rotas foram de indução de mutação, de reorganização de DNA, de aumento de 

atividade enzimática, e uso de uma sequência registrada para identificação de híbridos de 

interesse. Não foi possível filtrar completamente os registros de variedades, como é possível 

ver no caso de milho e brássica da Pioneer (pois não possuíam os termos utilizados no filtro, 
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usando termos muito genéricos na sua descrição), porém os mesmos não tiveram impacto 

muito grande nas rotas descritas.  

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria 

Figura 18- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo técnicas de cultura de tecido 

(A01H 4/00) 
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Assim como o subgrupo modificação de genótipos (A01H 1/00), o subgrupo técnicas 

de cultura de tecido (A01H 4/00), se tornou um depósito de patentes de cultivares, com 

poucas informações sobre tendências tecnológicas a serem inferidas pelos dados de depósito 

de patentes, sem que uma filtragem quanto as patentes relacionadas a cultivares seja realizada. 

Entretanto, é possível notar que na base de uma das rotas geradas, podem se identificadas as 

patentes que deram origem ao uso das técnicas de cultura de tecido, provenientes da empresa 

FMC e Universidade de Michigan. Estas foram utilizadas pela empresa Holden, que por sua 

vez foi adquirida pela Monsanto em 1997 (MONSANTO, 2014). É importante ressaltar que o 

termo “feijão” não necessariamente trata da semente da espécie Phaseolus vulgaris, a qual o 

termo feijão é normalmente associado, podendo ser utilizado para descrever leguminosas 

como um todo, sendo a soja a leguminosa de maior interesse em patentes. As análises de 

modularidade foram corretamente representadas nas dez principais rotas geradas pelo critério 

SPLC, sendo as comunidades azul (temas variados e empresas variadas) e vermelha (milho da 

empresa Monsanto) representadas na figura 18). 

A base foi então filtrada quanto aos termos mais utilizados na descrição de cultivares: 

cultivares (cultivars), variedade (variety), híbrido (hybrid) e linhagem (inbred). O filtro de 

termos retirou 46% das patentes da rede. O resultado pode ser observado na figura 19.

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 19- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo técnicas de cultura de tecido 

(A01H 4/00) após filtro de termos ligados a cultivares 
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Após o filtro de termos, ficaram em evidência as técnicas de cultura de tecido, em 

especial as ligadas a gimnospermas. As 10 principais rotas após o filtro de termos não 

alcançaram patentes muito recentes, sendo seu exemplar mais recente na data de depósito de 

2000. Das técnicas protegidas, as que apareceram com maior frequência foram as de 

utilização de meios de cultura com hormônios específicos para brotamento e crescimento de 

plantas. É importante ressaltar que o principal motivo de cultivo de gimnospermas ter obtido 

tanto destaque, após o filtro de termos, se dá pela inexistência de cultivares para estas plantas, 

fazendo com que as rotas originais tenham permanecido em sua maior parte intactas após o 

filtro de termos. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 20- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC dos subgrupos biocidas biológicos (A01N 

63/02; A01N 63/04) 

 

A rota em destaque de biocidas biológicos (A01N 63/02; A01N 63/04), têm início com 

a preparação e misturas de microrganismos para proteção de plantas. Nas patentes 

subsequentes estas misturas são focadas em polímeros ou outras superfícies que aumentam a 

eficiência da mistura. Outra tendência foi o revestimento dos complexos bacterianos com 

substâncias, porém esta não foi muito adotada. A maior parte das patentes mais recentes 

tratou de novas combinações de bactérias e fungos, sendo a tendência mais recente, o uso de 

bactérias produtoras de ácido láctico, como por exemplo, Lactobaccilus sp. Um ponto 
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interessante é que, apesar das patentes com maior número de citações recebidas do tema 

identificado como azul escuro pelas comunidades de modularidade tratarem de Pseudomas, 

não estiveram presentes muitas patentes sobre o tema, indicando que a sensibilidade das 

análises de modularidade deveria ter sido maior. 

Não houve predominância de uma única empresa em particular, sendo interessante 

notar a presença de instituições publicas, como a prefeitura de Quioto, em publicações sobre o 

tema.  

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 21- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC dos subgrupos de culturas de tecidos 

(C12N 5/04; C12N 15/05) 

 

 Os subgrupos presentes em culturas de tecidos (C12N 5/04; C12N 15/05) assim como 

os subgrupos modificação de genótipos e técnicas de cultura de tecidos, estão repletos de 

registros de cultivares depositados como patentes, tornando a identificação de tendências 

tecnológicas a parte de depósitos de patentes inviável sem que uma filtragem na base de dados 

fosse realizada. As comunidades de modularidade identificadas em análises anteriores foram 

corretamente representadas nas dez principais rotas identificadas pelo critério SPLC, sendo a 
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comunidade verde (que era esperado tratar de milho da empresa Monsanto) retratada na figura 

21. 

 A base foi então filtrada quanto aos termos mais utilizados na descrição de cultivares: 

cultivares (cultivars), variedade (variety), híbrido (hybrid) e linhagem (inbred). O filtro de 

termos retirou 72% das patentes da rede. O resultado pode ser observado na figura 22. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 22- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo culturas de tecidos (C12N 

5/04; C12N 15/05) após filtro de termos ligados a cultivares 

 

 As 10 principais rotas após o filtro de termos geraram dois caminhos de 

desenvolvimento. Ambos tiveram forte presença de genes de inserção para produção de 

plantas transgênicas. No primeiro, os temas de destaque foram tolerância a patógenos, 

indução de embriogênese e aumento de teor de óleo. No segundo, os temas de destaque foram 

promotores de genes, combate a nematóide de soja, e uma técnica de produção de biomassa 

por células indiferenciadas de milho. 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 23- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo transgênicos (C12N 15/82) 

 

 O subgrupo transgênicos (C12N 15/82) apresentou resultados interessantes na base das 

rotas geradas, sendo que as patentes mais recentes sofreram do mesmo problema que os 

subgrupos A01H 1/00, A01H 4/00, C12N 5/04 e C12N 15/05. Foi possível identificar as 

patentes geradoras da tecnologia de inserção de genes exógenos, com técnicas que partiram de 

uso de radiação, uso de Agrobacterium, bombardeamento de micropartículas, e aumento da 

eficiência de transformação via técnicas de cultura de tecidos diferenciadas. Entretanto, a 

partir das patentes depositadas em 2006, variedades de plantas adaptadas para o recebimento 

de pacotes de genes foram sendo desenvolvidas, e o subgrupo foi repleto de patentes de 

registro de cultivares, impossibilitando a previsão de tendências tecnológicas.  
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 Apesar da comunidade de modularidade azul clara, correspondente vetores e 

promotores, coincidir com o previsto na análise de modularidade, as rota geradas não 

capturaram as patentes com maior número de citações recebidas da comunidade de 

modularidade denominada verde, o que gerou uma variação do previsto pela análise de 

modularidade (a qual indicava plantas com produção de proteínas de mamíferos), podendo ser 

indicativo de que uma sensibilidade maior deveria ter sido utilizada nas análises de 

modularidade. 

 A base foi então filtrada quanto aos termos mais utilizados na descrição de cultivares: 

cultivares (cultivars), variedade (variety), híbrido (hybrid) e linhagem (inbred). O filtro de 

termos retirou 41% das patentes da rede. O resultado pode ser observado na figura 24. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 24- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo C12N 15/82 após filtro de 

termos ligados a cultivares 

 

 Após o filtro de termos, o caminho de desenvolvimento apresentado pelas 10 

principais rotas foi bem diversificado. Os temas abordados focaram em plantas transgênicas 

(com genes de retardo de deiscência, resistência a nematóides, supressão de genes, resistência 

a stress, aumento de tamanho de grãos, regulação de nitrogênio), sendo que técnicas para 

regulação de DNA e mRNA também estiveram presentes. O tema mais recente, focou no uso 

de microRNAs para o aumento de tolerância ao calor. 
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4.3.2 Análises de SPLC do setor de purificação de resíduos 

 Nas figuras 25, 26, 27, e 28, estão representadas as 10 rotas com maior valor SPLC 

dos subgrupos estudados. A análise de SPLC das patentes do setor de purificação de resíduos 

apresentaram uma perspectiva positiva de resultados, pois como não repetiram o problema de 

depósito de cultivares como a de biotecnologia agrícola (vegetal) possuem estrutura similar a 

maior parte dos outros subgrupos existentes. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 25- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) 

 

 A rota encontrada no subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) tratou principalmente 

sobre reatores de tratamento de esgoto. É interessante notar que a cada patente nova houve a 

tendência de se assimilar o depositado na patente anterior citada, e incrementar de algum 

modo adicional o reator desenvolvido. Outro ponto é que as três primeiras patentes 

apresentaram as mesmas reivindicações, porém ao se analisar os diagramas dos reatores que 

cada uma tratava, foi possível ver clara diferença entre os mesmos.  
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 O processo de purificação de água por lama ativada teve início com modelos 

diferentes de reatores com único compartimento e pás giratórias. Em seguida outros tanques 

foram associados aos primeiros com funções como a de clarificação dos resíduos. O passo 

seguinte foi inovar no modo de alimentação dos mesmos e controle de ondulação na 

superfície do líquido, sendo seguido por novos métodos de transporte entre tanques. Os 

reatores substituíram as peças fixas por outras passíveis de transporte, tornando-se cada vez 

mais compactos. Um caminho para isso foi a integração das etapas em um único tanque, com 

várias subdivisões. A maior parte das invenções subsequentes tratou de modelos e sistemas de 

aeração dos reatores, sendo que as patentes mais recentes se bifurcaram entre as que tratam de 

reatores de grande volume com lagoas de processamento e reatores com uso de membranas 

biológicas e controle fino do nível de nitrogênio e oxigênio,  para resíduos de maior 

complexidade de tratamento.  

 A maior parte das patentes tratou da aeração, sendo a nacionalidade das patentes 

presentes nas rotas norte-americanas, indicando que a sensibilidade do parâmetro de detecção 

de modularidade foi apropriada para descrição das comunidades do subgrupo. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 26- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo animais e plantas (C02F 3/32) 
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 O subgrupo animais e plantas (C02F 3/32) teve foco em métodos de purificação ao 

invés de aparatos como no subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12). A primeira patente tratou do 

tratamento de resíduos por algas e bactérias simbióticas, sendo seguida por outra que 

abordava o método de modo mais generalista. As patentes a seguir focaram no controle de 

quantidades e proporções das algas no meio de cultura. A primeira patente sobre aparatos 

tratou de filtração entre câmaras iluminadas, sendo seguida pela patente de filtrações de maior 

volume, envolvendo lagoas com variação de luminosidade. A última patente que constituía a 

comunidade de modularidade preta tratou de tratamento de resíduos específicos de 

termelétricas. As patentes da comunidade de modularidade azul trataram principalmente do 

uso de plantas pantanosas na purificação de água, com variações nos fluxos entre as lagoas 

pantanosas e controle do nível de nitrogênio. As comunidades de modularidade após a azul 

tiveram em comum a nacionalidade (chinesa), sendo que a maioria também tratou de pântanos 

artificiais. Duas ramificações surgiram entre as patentes mais recentes, sendo uma tratando da 

inversão do fluxo das correntes entre pântanos para verticais (com uso de cascatas ou 

aquedutos), que culminou em sistemas de tratamento de resíduo com pouco nitrogênio e 

carbono, e a outra vertente focando nos poros e filtração entre conexões de pântanos 

artificiais. 

 As comunidades identificadas pela análise de modularidade foram corretamente 

retratadas na rota desenvolvida. No caso, era esperado que comunidade denominada preta 

tratasse de algas de nacionalidade norte americana, assim como a azul apresentasse plantas e 

pântanos (também dos EUA); vermelho trataria de algas e plantas com nacionalidade chinesa, 

e por fim azul claro trataria de purificação de rios e lagos com patentes de nacionalidade 

chinesa ou japonesa. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 27- Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo microrganismos (C02F 3/34) 

 

 No subgrupo microrganismos (C02F 3/34), houve um foco de patentes sobre métodos, 

que culminaram em aparatos nas patentes mais recentes. As patentes na base da rota trataram 

de purificação de amônia via denitrificação por processos biológicos, com variações cujo 

objetivo principal foi de aumentar eficiência do processo de purificação correspondentes a: 

variações nas condições das etapas em que ocorre a oxigenação, do número e ordem de etapas 

de nitrificação e denitrificação, da remoção de sólidos suspensos e do controle de íons no 

sistema. Ao fim das patentes de modularidade azul escura, foi possível notar que os primeiros 

aparatos começaram a ser registados nas rotas descritas. As patentes mais recentes, da 

comunidade de modularidade azul clara, trataram do controle fino dos processos de 

purificação (em especial oxigenação e moléculas nitrogenadas), culminando em dois aparatos 

de uso residencial: um focando na indicação e controle de oxigenação, e outro que informa ao 

usuário o custo financeiro das operações realizadas pelo aparato. 
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 As comunidades de modularidade representadas nas rotas foram as denominadas azul 

escuro e azul claro, cuja análise de modularidade indicou foco em nitrogênio (bactérias 

denitrificadoras e medição e controle de níveis de nitrogênio respectivamente), estando 

corretamente retratadas na rota identificada.

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 28-Representação da fusão das 10 rotas de maior valor SPLC do subgrupo múltiplas etapas (C02F 9/14) 

 

O subgrupo múltiplas etapas (C02F 9/14), tratou principalmente de processos para 

purificação ou separação de água percolada ou lixiviada. As patentes retratadas abordaram o 

tratamento do líquido (proveniente principalmente de aterros sanitários) por meio de 

processos que gradualmente focaram nas características específicas do mesmo. Entre as 

técnicas utilizadas é possível citar as de adição de floculantes, tanques de denitrificação (com 

pHs variáveis), filtragem por nanomebranas, e ondas ultrassônicas. As últimas patentes 

chamaram atenção pela variedade de processos integrados na filtração, como é possível ver na 

figura. 

 As comunidades de modularidade identificadas não foram predominantes nessa rota, 

sendo que a comunidade azul claro (que trata de Percolação/infiltração/lixiviação/doméstico) 

foi corretamente retratada pela rota gerada. 
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4.4 Resumo dos resultados 

Nos quadros abaixo encontram-se sumarizados as perguntas, objetivos e resultados 

respectivos. 

 

Pergunta principal Objetivo geral Resultado principal 

A partir de uma análise dos 

depósitos das patentes, é possível 

identificar rotas tecnológicas de 

maior importância em setores da 

biotecnologia 

Identificar as rotas 

tecnológicas mais relevantes 

em uma seleção de campos da 

biotecnologia, a partir das 

citações realizadas pelas 

patentes depositadas nos 

bancos de patentes 

internacionais. 

Ferramenta de detecção de rotas a partir 

de estatística SPLC, e 10 principais rotas 

dos campos escolhidos (pelo critério da 

ferramenta desenvolvida). 

Fonte: Elaboração própria. 

 Quadro 16- Pergunta principal, objetivo geral e resultado geral 

 

Perguntas específicas Objetivos específicos Resultados específicos 

Como se encontram distribuídos os 

depósitos de patentes na área de 

biotecnologia?  

Aperfeiçoar modelo de classificação 

de IPCs biotecnológicos e descrever 

a distribuição de patentes dentro dos 

subgrupos estudados. 

Quadro 8 

4.2.2, 4.2.4 

É possível descrever as áreas da 

biotecnologia correspondentes a um 

conjunto de tecnologias apenas com 

dados patentários?  

Gerar dados de relevância a área de 

pesquisa com base em dados 

patentários de dois temas da 

classificação aperfeiçoada. 

Análise das áreas de biotecnologia 

agrícola (vegetal) e purificação de 

resíduos – Sessões 4.2.1, 4.2.2 e 

4.2.3, 4.2.4 

É possível encontrar as rotas 

tecnológicas de maior impacto a 

partir de um grande conjunto de 

tecnologias apenas com dados 

patentários? 

Gerar ferramenta de prospecção 

tecnológica com base em dados 

patentários 

Plug-in SPLC e SPNP de uso em 

grandes bases de dados (4.3), com 

respectivas análises nos setores 

escolhidos (4.3.1 e 4.3.2) 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 17- Perguntas específicas, objetivos específicos e resultados específicos 
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5. Discussão dos resultados 

 Nesta sessão serão discutidos os principais resultados desta pesquisa, que são o uso 

das análises de modularidade para caracterização de setores, a geração do software de análise 

de SPLC, e as 10 rotas de maior valor de SPLC dos subgrupos estudados. Como retratado nos 

objetivos, não é do escopo deste estudo buscar predizer a tendência de desenvolvimento, visto 

que a mesma deve ser realizada por especialistas de cada área estudada, mas sim gerar uma 

ferramenta que forneça dados de rotas de desenvolvimento tecnológico para estes 

especialistas. Reflexões sobre os ajustes na proposta de classificação de biotecnologia da 

OECD (2005) se encontram na sessão de resultados.  

 Abordando o tema de análises de modularidade, o uso das mesmas na detecção de 

clusters já foi realizado em outros estudos de análise de redes sociais (BLONDEL et al., 

2008), entretanto, este estudo buscou testar o efeito destas análises em redes de citação de 

patentes, diferentemente de estudos como o de Xu et al. (2013) que utilizou o algoritmo de 

Girvan-Newman para geração de clusters entre subgrupos e grupos de temas variados, ao 

invés de analisar as interações dentro de um mesmo código de IPC com base em documentos 

de patentes. Outra metodologia utilizada recorrentemente na análise de clusters é a baseada 

em buscas textuais (HSUEH; WANG, 2009; JUN, 2012; YOON; PARK, 2004), cujas 

vantagens são velocidade de processamento e associação de potenciais documentos 

semelhantes, mas sem citações entre os mesmos. Como criticas a esta abordagem é possível 

citar o caráter subjetivo da escolha de termos e à presença injustificada de certos termos em 

documentos de patentes, gerando falsos positivos.  

 O foco das análises de modularidade realizadas no presente estudo foi em aperfeiçoar 

o uso das mesmas, para que de modo rápido e com relativa acurácia, fosse possível determinar 

os principais temas que uma rede de citações de patentes trata, e com esta rede subdividida 

por temas, gerar uma ferramenta de busca visual de patentes. Para isto, as cinco maiores 

comunidades de modularidade de cada subgrupo estudado tiveram estudadas as nove 

principais patentes quanto ao número de citações recebidas. A sensibilidade utilizada no 

algoritmo de detecção de comunidades de modularidade foi de 1.0, considerada padrão nestes 

tipos de análises. Em ambos os temas estudados foi possível identificar os cinco assuntos 

principais que os maiores subgrupos tratavam. 

 Os resultados apresentados foram em sua maioria promissores, e tendências puderam 

ser observadas. As análises das subdivisões do tema de biotecnologia agrícola (vegetal), em 

sua maioria, indicam uma forte concentração de depósitos de patentes nos EUA, e em poucos 
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depositantes. Já as análises, no tema métodos biotecnológicos de purificação de água, 

apresentaram uma maior descentralização tanto em nacionalidades quanto em depositantes. 

Ficou evidente também a formação de subgrupos entre patentes de mesma nacionalidade.  

 Considerando a primeira pergunta específica de pesquisa: 

a) Como se encontram distribuídos os depósitos de patentes na área de biotecnologia? 

 É possível concluir que os setores da biotecnologia estudados apresentaram 

comportamentos muito distintos, com distribuição heterogênea dos depósitos em certos 

subgrupos, que estes podem ser explicados por uma variedade de fatores. É preciso 

reconhecer que, para responder esta questão, dois resultados tiveram de ser gerados, o 

primeiros, a proposta de melhoria na classificação discutida e apresentada na sessão de 

resultados, na qual os subgrupos ligados aos temas estudados foram identificados, e o 

segundo, as análises de modularidade, que demonstraram o modo em que as patentes estavam 

distribuídas nos subgrupos. 

 Retornando a discussão sobre o uso de análises de modularidade como ferramenta de 

busca visual dentro de redes de citação de patentes, as seguintes observações podem ser feitas. 

Um modo de inferir sobre qual a sensibilidade ideal para as análises de modularidade seria 

pelo grau de clusterização gerado após a reorganização dos nós na conformação OpenOrd. 

Quanto maior o grau de clusterização, menor a necessidade de uma alta sensibilidade na 

detecção, portanto o valor seria maior que 1.0. Quanto menor a clusterização, maior a 

necessidade de aumento da sensibilidade do algoritmo, portanto o valor seria menor que 1.0. 

Outro ponto é que quanto maior o número de comunidades e melhor distribuídos os nós 

dentro das mesmas, maior a necessidade de se retratar mais comunidades para se possuir uma 

ideia precisa sobre o que é tratado majoritariamente na rede estudada. 

 Entre as vantagens da realização de uma busca visual de patentes em uma rede, 

construída a partir de análise de redes sociais, ao invés de uma busca textual é possível citar:  

a) menores riscos de se obter muitos resultados que, apesar de incluírem o termo buscado, não 

abordam o que o pesquisador deseja;  

b) é possível enxergar onde o tema de interesse se situa dentro do conjunto de tecnologias em 

que ele se encontra, incluindo correlações fortes não necessariamente claras quando 

analisadas em patentes individuais;  

c) no caso em que os principais fatores de correlação é o depositante da patente, é possível 

extrair inteligência competitiva ao analisar a comunidade de depósitos do depositante 

específico. 
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 Mais testes devem ser realizados para validar esta ferramenta, sendo uma contribuição 

para a mesma a geração de uma fórmula para determinação de valores de sensibilidade ideais 

do cálculo de modularidade para cada tipo de rede citadas, sendo outra possível melhoria na 

metodologia a associação da mesma com ferramentas de detecção de conteúdo, tornando-a 

ainda mais fácil de realizar (poupando as análises de conteúdo nas reivindicações de 

patentes). Entretanto, é importante ressaltar o quão positivos foram os resultados, 

considerando-se  que esta foi a primeira tentativa realizada com esta técnica, especialmente 

tendo em conta a heterogeneidade dos subgrupos abordados. Neste estudo, as análises de 

modularidade forneceram informações quanto à subdivisão de temas principais dos subgrupos 

abordados, indicando quais comunidades estavam envolvidas nas rotas tecnológicas 

priorizadas pela metodologia SPLC. 

As análises de modularidade foram parte da análise setorial proposta para auxiliar na 

caracterização do mercado de biotecnologia. As outras análises realizadas foram frequência 

de depósitos, principais códigos de IPC e DWPI em que as patentes depositadas nos 

subgrupos estudados foram co-classificadas, análise de principais depositantes, frequência de 

depósitos dos principais depositantes, e principais países em que os documentos de patentes 

foram depositados. Com estas foi possível auxiliar a descrição de resultados obtidos pela 

identificação de rotas de desenvolvimento tecnológico, além de reforçar a proposta de 

complementação da tabela de códigos de IPC relacionados à biotecnologia. Na pergunta de 

pesquisa específica: 

b) É possível descrever as áreas da biotecnologia correspondentes a um conjunto de 

tecnologias apenas com dados patentários? 

 A resposta é afirmativa quanto a ser possível descrever a dinâmica de uma 

determinada área de uma tecnologia apenas com dados patentários, pois a análise com estes 

dados apresentaram informações relevantes na descrição do mercado em que os depósitos 

foram realizados.  

 Os resultados das análises de SPLC devem ser analisados relembrando conceitos 

importantes levantados na revisão bibliográfica. O primeiro é que, patentes biotecnológicas 

estão entre as que mais apresentam citações acadêmicas dentre todos os tipos de patentes. 

Portanto, capturar a linha de desenvolvimento tecnológica com exatidão se torna difícil graças 

a lacunas deixadas por publicações acadêmicas. Isso fica muito evidente quando comparados 

os resultados do subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) ou microrganismos (C02F 3/34), 

ambos com uma presença forte de temas ligados a engenharia, com os subgrupos agrícolas, 

que apresentam ligação mais forte a genética. Nos dois subgrupos citados, é possível observar 
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a linha de desenvolvimento dos reatores e aparatos de purificação de água, sendo que cada 

patente aproveitava algum conceito apresentado pela anterior e o modificava. Já nos outros 

subgrupos, por mais que seja possível encontrar a correlação de temas abordados nas patentes, 

a linha de desenvolvimento tecnológica não é clara, com poucas referências de tema entre as 

patentes e as que foram citadas. 

 Outras metodologias de prospecção tecnológica com base em citações de patentes 

utilizando análise de redes sociais focaram nos índices de correlação de códigos de IPC com 

códigos estudados, tentando prever tendências a partir de aumentos de co-classificação de 

patentes em outros códigos de IPC (HSUEH; WANG, 2009; JUN, 2012; XU et al., 2013). O 

estudo realizado focou nos dados de rotas tecnológicas, portanto, abordando as patentes 

específicas com maior impacto nas redes estudadas. 

 Um teste foi realizado com o plug-in desenvolvido, e diferentemente do descrito, as 

análises SPLC puderam acontecer sem a filtragem por Giant component. Porém, os resultados 

principais das análises não foram alterados quando não realizada essa filtragem, reforçando o 

conceito de que as ligações mais relevantes se encontram nos componentes gigantes, sendo a 

filtragem interessante para uma maior agilidade computacional e limpeza de dados (algo 

relevante considerando a importância do elemento visual no presente estudo). 

 Outro ponto abordado na sessão de análises de modularidade que deve ser levado em 

consideração, é que a legislação dos EUA permite o registro de cultivares na forma de 

patentes, sendo tal lacuna amplamente explorada pelas empresas do setor. Tais patentes 

possuem pouca informação relevante quando analisadas como invenção, sendo que para 

dificultar ainda mais a análise da linha de desenvolvimento, possuem um alto número de 

citações, já que ou cultivares citam outros cultivares envolvidos nos cruzamentos para 

obtenção dos mesmos, e/ou citam outros cultivares por utilizarem métodos semelhantes na 

sua obtenção. Tal efeito foi sentido também nas análises de modularidade, que devido à falta 

de avanços tecnológicos significativos e a proteção legal dos usos de cultivares registrados na 

geração de outros cultivares, foram divididas principalmente por depositante. 

 É importante lembrar que foram analisadas somente as 10 rotas de maior valor SPLC, 

nas redes. Caso este número fosse maior, as redes seriam mais completas, com um maior 

número de nós tanto de patentes mais recentes, como de patentes mais antigas, sendo possível 

que outras redes, desconectadas das encontradas surgissem a medida que mais redes 

ordenadas com base nos parâmetros fossem retratadas. Deste modo, não é possível afirmar 

que cada rota de desenvolvimento tecnológico representada neste estudo é completa, apesar 

das mesmas retratarem bem este desenvolvimento em alguns subgrupos. Os motivos de se 
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abordar somente as 10 primeiras rotas de desenvolvimento foram: a) o software de análise de 

redes sociais Gephi apresenta um limite de 10 colunas para caracterização de nós, sendo cada 

uma das dez primeiras rotas encontradas representadas em uma coluna; b) por se tratar de um 

estudo exploratório de uma ferramenta criada, não foi optado descrever outras rotas 

disponíveis no relatório gerado pelo plug-in. 

 Por fim, as 10 rotas com maior valor de SPLC coincidiram com as patentes de maior 

EigenValue, algo que era de se esperar, considerando que o conceito de ambas as estatísticas é 

bem similar, sendo a principal diferença o fato de SPLC focar em conjuntos de nós, ao invés 

de nós individuais como centralidade Eingenvetor. 

 Entrando na análise de rotas, é preciso reconhecer o impacto que a retirada das 

patentes com os termos relacionados a cultivares teve nas bases de dados. No caso de 

modificação de genótipos (A01H 1/00) e técnicas de cultura de tecidos (C12N 5/04 e C12N 

15/05), o impacto chegou a 70% das patentes das bases, indicando a forte presença de 

cultivares depositados nestes subgrupos. Entretanto, mesmo com este rigoroso filtro, as 10 

principais rotas de ambos os subgrupos capturaram patentes essenciais para o 

desenvolvimento dos mesmos, como genes relacionados à resistência ao glifosato (herbicida 

usado no controle de ervas de espécies invasoras), genes para alterar a quantidade e qualidade 

de óleo nas plantas e controle de nematóides de soja. O efeito do filtro de cultivares sentido 

pelos temas de culturas de tecido (A01H 1/00) e transgênicos (C12N 15/82), foi mais leve, em 

torno 40% das patentes removidas. As rotas geradas por culturas de tecido se concentraram no 

tema de gimnospermas, com culturas de tecido de pinheiros em destaque, algo compreensivo 

considerando a importância desta cultura para o mercado mundial de madeira e papel, e a 

exclusividade de sua produção via cultura de tecidos. Já as dez primeiras rotas geradas por 

transgênicos, apresentaram resultado diferente do esperado, considerando que na primeira 

análise (sem o filtro de termos), até o ano de 2000, patentes de grande importância foram 

retratadas, o que era esperado se repetir na análise sem filtro de termos. Porém, as rotas 

geradas após o filtro de termos não representaram estas patentes, o que leva a conclusão de 

que as patentes filtradas possuíam um impacto positivo na discriminação de patentes de maior 

valor para a rota.  

 Associando os dados das rotas com as análises dos temas via dados patentários 

realizadas, no caso de biotecnologia agrícola vegetal, apesar do fluxo de patentes na maior 

parte dos subgrupos estudados no ano de 2013, as rotas chegaram até patentes de 2012 ou 

2010, indicando o já esperado menor número de citações em patentes mais recentes. 

Entretanto, este efeito foi muito reduzido especialmente pelas características da estatística 
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SPLC, que considerada a força da rota de desenvolvimento ao invés de pontos isolados, 

mostrando a viabilidade da ferramenta para detecção de tendências sem requerer a geração de 

sistemas de pesos complexos adaptados a cada mercado estudado (para buscar escapar da 

armadilha do número de citações de patentes mais recentes). Focando nos dados de maiores 

depositantes, apesar da presença das duas maiores depositantes na maioria dos subgrupos 

estudados, isso não ocorreu com biocidas biológicos (A01N 63/02 e A01N 63/04). Além 

disso, a mencionada presença dos maiores depositantes, Monsanto e Pioneer, foi muito mais 

notável nas análises sem filtro de termos relacionados a cultivares, e mesmo nessas análises, 

nas patentes mais recentes. Isso pode indicar a força que estas empresas possuem quando se 

trata de registro de cultivares, e como estas mesmas empresas, Monsanto e Pioneer, 

demoraram para investir nas patentes de maior impacto SPLC. No caso da Monsanto, como 

pode ser observado nas figuras de patentes publicadas, apresentou maior velocidade de 

publicação a partir de 2004, e a Pioneer apesar de possuir mais publicações antigas, focou em 

temas relacionados a marcadores moleculares de cultivares, para proteção legal dos mesmos 

(SMITH; SMITH; WALL, 1991; SMITH et al., 1992). Quanto aos dados de países em que 

foram depositadas as patentes, considerando que esta análise se restringiu ao primeiro 

documento publicado das famílias INPADOC, existe uma tendência de se proteger a invenção 

primeiramente no país em que a mesma foi desenvolvida. A maioria das patentes foi protegida 

nos EUA, algo que se repetiu nas análises das 10 primeiras rotas SPLC, porém, nos subgrupos 

culturas de tecidos e biocidas biológicos, a presença de patentes da China era esperada nestas 

rotas. Tal dado pode indicar que apesar do maior volume de patentes depositadas na China, 

essas ainda não criaram uma rede de citações suficientemente robusta para aparecer nas 

primeiras colocações das análises de SPLC. 

 Comparando a análise dos temas realizada via dados patentários e as 10 rotas de maior 

valor SPLC de purificação de resíduos, quanto à frequência de publicação, as patentes 

apresentadas nas rotas possuíram uma frequência similar a do aumento de patentes publicadas 

nos subgrupos correspondentes. A maior parte dos subgrupos nas 10 principais rotas 

tecnológicas pelo critério SPLC apresentou uma proporção grande de patentes nos anos mais 

recentes, sendo que o subgrupo lamas ativadas (C02F 3/12) teve as patentes melhor 

distribuídas quanto a seus anos de publicação (similarmente ao ocorrido quanto à frequência 

de publicação que foi bem distribuída ao longo dos anos). Quanto a principais depositantes, 

assim como representado nas análises de mercado, não houve um impacto muito grande deste 

critério no desenvolvimento de patentes, com exceção do subgrupo de microrganismos (C02F 

3/34), onde as empresas Kurita, Hitachi e Ebara, foram recorrentes no depósito de patentes 
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nas dez principais rotas tecnológicas pelo critério SPLC. Relacionando os países de depósito 

das patentes com as dez principais rotas tecnológicas pelo critério SPLC, no caso de animais e 

plantas (C02F 3/32) e, principalmente no caso de lamas ativadas (C02F 3/12), surgiram 

resultados diferentes do esperado. Em animais e plantas, apesar de patentes depositadas nos 

EUA corresponderem somente a 10% das patentes depositadas no subgrupo, estas tiveram 

forte presença nas patentes mais antigas das rotas tecnológicas geradas, sendo que 

considerando a alta proporção de patentes depositadas na China, poderia-se esperar um 

número maior das mesmas nas rotas tecnológicas estudadas.  

 Já em lamas ativadas era esperada uma prevalência de patentes depositadas no 

escritório japonês, pois estas constituíam a maior parte das patentes do subgrupo (36%), 

entretanto, prevaleceram patentes norte-americanas, que correspondiam a 10% das patentes 

depositadas neste subgrupo. Possíveis explicações para ambas as ocorrências poderiam estar 

na força dos EUA quanto à geração de invenções e patentes, ou no quão patentes novas que 

ainda não adquiriram um número de citações considerável estão sendo depositadas nos 

escritórios chineses e japoneses. Esta última hipótese é reforçada no estudo de Chen e Guan 

(2011), mostrando que na China, devido a uma série de elementos (em especial incentivos 

governamentais), a produção de patentes na área da biotecnologia tem crescido rapidamente 

nos últimos anos, apesar da mesma ainda constituir-se principalmente de depósitos de 

universidades e pequenas empresas.  Outra possível causa poderia ser a relativa barreira 

linguística, pois levando em conta que a língua inglesa é mais acessível para pesquisadores de 

outros países que a língua japonesa e chinesa, as patentes norte americanas seriam priorizadas 

quanto a citações. Com os dados apresentados, a última pergunta de pesquisa e suas 

respectivas hipóteses podem ser respondidas: 

c) É possível encontrar as rotas tecnológicas de maior impacto a partir de um grande 

conjunto de depósitos de patentes de biotecnologia? 

Com as ferramentas geradas foi possível localizar as rotas de maior impacto. Portanto, 

é possível localizar as rotas de desenvolvimento de maior impacto em grandes conjuntos de 

depósitos de patentes em biotecnologia. 

 A metodologia proposta neste estudo de detecção de rotas de desenvolvimento 

tecnológico, com base nas estatísticas de correlações de nós, possui forte potencial de 

aplicabilidade científica e de uso no mercado. O primeiro ponto que se destaca é que a 

ferramenta está fundamentada na análise de rotas de desenvolvimento, e não em nós, como 

em outros métodos convencionais. Tal característica tornam as análises mais ricas, fornecendo 

uma linha evolutiva de tecnologias e depositantes, o que facilita a visualização de tendências 
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por especialistas de cada área em que a mesma é utilizada. É possível comparar o efeito da 

análise de rotas tecnológicas geradas a partir de citações com o conceito de citação multi-

nível abordado por Wartburg, Teichert e Rost (2005). Estes autores utilizam o conceito de 

citações indiretas (citações não realizadas a patentes diretamente, porém que influenciaram 

patentes que foram citadas pela patentes alvo), sendo que citações indiretas influenciam a 

análise de rotas tecnológicas tanto pelo conceito utilizado pelas estatísticas SPLC e SPNP, 

quanto pela simples conexão das patentes em forma de rotas. Em seguida, é preciso destacar 

que a plataforma para qual a ferramenta foi desenvolvida, o software de análise de redes 

sociais Gephi, fornece uma grande gama de ferramentas que interagem bem com os resultados 

gerados pela análise do plug-in desenvolvido, como por exemplo: filtros por características 

semelhantes, que permitem visualizar as 10 primeiras rotas geradas no programa; 

conformações de redes, como a OpenOrd utilizada neste estudo; e análise de clusters, como a 

análise de modularidade utilizada neste estudo.  

 Outro aspecto importante desta ferramenta é que ela não se baseia unicamente nas 

análises de rotas realizadas pelas estatísticas SPLC e SPNP, podendo receber valores que 

servem como um sistema de pesos para as estatísticas citadas. Deste modo, o programa pode 

integrar informações qualitativas com as quantitativas que ele trabalha, além de torna-lo 

versátil para uso em diferentes mercados de interesse, que possam ser influenciados por 

parâmetros onde a dinâmica de citações seja menos relevante. Neste último caso, o plug-in 

funcionaria principalmente como uma ferramenta de desenvolvimento de rotas, selecionando 

a partir de um conjunto de tecnologias de interesse, as principais rotas de desenvolvimento 

das mesmas. Tal aplicação pode vir a ser ainda mais vantajosa que somente o uso da dinâmica 

de citações como realizado neste estudo, pois os resultados poderiam apresentar um equilíbrio 

entre análises subjetivas, preferencialmente validadas por outros estudos, e análises 

quantitativas de redes sociais.  

 Prosseguindo com a discussão sobre as características da ferramenta desenvolvida, a 

mesma pode integrar estatísticas de aresta utilizadas para caracterização de redes sociais como 

medidas de centralidade, recebimento de conexões, entre outras. Esta integração, da mesma 

forma que a realizada pela assimilação de valores numéricos ocorre no formato de pesos nos 

cálculos de SPLC e SPNP, fazendo com que patentes influenciadas positivamente por estes 

pesos subam de ranking no relatório final. A variedade possível de resultados de análises 

integrando estas ou outras estatísticas é gigantesca, sendo que interações reconhecidas como 

de sucesso para cada comportamento de campo tecnológico ou mercado podem ser mapeadas 

em futuros estudos. Outro elemento a ser explorado em futuros estudos é a comparação entre 
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o comportamento de análises SPLC e SPNP em grandes redes heterogêneas, pois 

diferentemente do alegado pelos autores destas estatísticas, resultados com diferenças 

consideráveis foram encontrados em análises preliminares neste tipo de rede. 

 Ainda abordando soluções para dificuldades que possam ser encontradas, um modo de 

contornar o problema de uma quantidade muito ampla de rotas com grande semelhança no 

relatório final, fenômeno gerado pelo fato de cada rota ser interrompida quando uma 

bifurcação era atingida em seu desenvolvimento, foi o de gerar um filtro de diferenças entre 

rotas geradas. Com este filtro, caso o pesquisador esteja interessado em identificar rotas de 

desenvolvimento o mais distante possível, o mesmo é capaz de fazê-lo. Caso o interesse do 

pesquisador seja de caracterizar o melhor possível as principais rotas geradas, não é 

recomendado que ele utilize o filtro mencionado. Tal filtro não foi utilizado no presente 

estudo, mas está a disposição no plug-in. 

 No presente estudo as análises realizadas não utilizaram as funcionalidades 

mencionadas de uso de pesos numéricos, valores de estatísticas de nós, e filtro de diferença 

entre rotas, sendo uma sugestão para estudos futuros o uso destas funcionalidades e descrição 

de seu comportamento. Outras sugestões seriam a realização de estudos em outros mercados 

de interesse além do da biotecnologia, preferencialmente com menos influência de citações 

acadêmicas, ou que dados de citação acadêmica sejam integrados a rede analisada (algo mais 

facilmente realizado com tema de alvos melhor pré-definido). No caso da aplicação do plug-

in em outros temas além da biotecnologia, pelos fatores citados e por não apresentarem 

exceções como o depósito de cultivares, presentes no tema biotecnologia agrícola, é esperado 

que resultados mais nítidos sejam obtidos que os conseguidos com o tema biotecnologia. 

 É esperado que após a ferramenta desenvolvida tenha potencial de auxiliar 

pesquisadores e empresas na prospecção de tecnologias de interesse, além de tornar mais 

acessível para o público como um todo o fascinante tema da prospecção tecnológica. 
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6. Conclusões 

A área de prospecção tecnológica representa uma ferramenta de forte impacto para 

empresas e governos, e tem sido explorada com uma grande variedade de abordagens. O 

estudo das correlações de patentes por algoritmos e softwares de análise de redes sociais vem 

se mostrando como um dos principais caminhos de evolução nas metodologias de prospecção 

tecnológica, devido à geração de dados visuais de fácil interpretação, e capacidade de 

processamento de grandes volumes de informação. Entre as principais atividades permitidas 

pela análise de conexões entre agentes em uma rede, encontramos: a) localização de clusters 

formados; b) definição de agentes de forte impacto na integração da rede (devido às conexões 

do mesmo).  

Neste estudo, com o intuito de avaliar o comportamento de temas de depósitos de 

documentos patentários no setor da biotecnologia, foi gerada uma versão aprimorada de 

classificação de patentes biotecnológicas usada em OECD (2005), metodologias de análise de 

setor tecnológico baseadas em dados patentários (em especial baseadas na clusterização de 

temas), e por fim, para atingir o objetivo principal de identificação de rotas tecnológicas de 

maior impacto nos setores da biotecnologia, foi desenvolvida uma metodologia e software 

para este fim. 

As duas metodologias inéditas geradas se basearam em estudos anteriores 

(BLONDEL, et al. 2008; HUMMON; DOREIAN, 1989), adaptando-os para análises 

prospectivas de tecnologia. No caso da primeira, a metodologia gerada para formação e 

interpretação de clusters de patentes que se baseia em algoritmos de modularidade, a mesma 

apresentou indícios de robustez e agilidade quanto à descrição de grandes bases de depósitos 

de patentes. Com esta metodologia como base, é possível que pesquisadores diagnostiquem 

com maior facilidade tanto comportamentos atípicos em bases de patentes, quanto a 

distribuição de temas presentes em um agrupamento de documentos de patentes. Ao se 

conhecer visualmente a distribuição de temas, um pesquisador poderia também utilizar a base 

de dados como uma ferramenta de busca visual para localizar patentes de seu interesse, sem 

cair nas armadilhas de busca textual quando se é procurado por algo que se tenha pouco 

conhecimento. 

Já a metodologia e software de localização de rotas de desenvolvimento tecnológico 

para grandes bases, é adaptativa quanto a parâmetros a serem inseridos pelo usuário, e 

representa a principal contribuição do presente estudo. A mesma torna possível pesquisadores 

gerar e ranquear rotas de desenvolvimento tecnológico, sendo que estes rankings seguem uma 
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das estatísticas utilizadas como base dos cálculos, SPLC e SPNP, que são passíveis a 

complementação a partir de parâmetros extras que podem ser inseridos pelos usuários, 

priorizando rotas que possuam determinada característica.  Esta ferramenta é passível de ser 

aplicada na área de prospecção e previsão tecnológica, ao indicar quais patentes podem gerar 

desdobramentos futuros de alto impacto, além de tornar mais fácil a geração de rotas 

tecnológicas com fins descritivos voltados ao passado. No presente estudo a ferramenta foi 

testada com as estatísticas SPLC sem adição de parâmetros extras, sendo que esta apresentou 

resultados promissores quanto a sua viabilidade. 

As metodologias foram aplicadas em áreas de biotecnologia, com base em dados 

patentários. As áreas em que os testes foram realizados foram denominadas biotecnologia 

agrícola (vegetal), e purificação de resíduos. A aplicação da metodologia de modularidade 

indicou que na maior parte dos subgrupos da área de biotecnologia agrícola vegetal havia uma 

forte concentração de documentos de patentes com em poucas empresas, além de haver uma 

forte padronização de temas patenteados. Já a aplicação nos subgrupos da área de purificação 

de resíduos mostrou uma imagem muito diferente da agrícola, com grande diversidade de 

temas, depositantes e países. Em ambas as áreas, foi possível identificar do que tratavam os 

principais temas que cada subgrupo tratava, sendo estes divididos de em clusters de fácil 

identificação visual. Como sugestões de estudos futuros sobre este tema, é possível mencionar 

a geração de uma fórmula para determinação da sensibilidade ideal do algoritmo de 

modularidade com base em características da rede gerada. 

A aplicação da metodologia de rotas tecnológicas gerou a fusão das dez principais 

rotas de cada subgrupo, sendo que cada patente integrante teve suas reivindicações analisadas, 

e uma linha de desenvolvimento foi traçada para cada subgrupo das duas grandes áreas. Como 

sugestões para estudos futuros ficam a utilização de todas as outras funcionalidades da 

ferramenta, comparações de análises SPLC e SPNP em grandes redes heterogêneas, e geração 

de fórmula para determinação de quantidade ideal de fusão de rotas com base em 

características da rede estudada. 

Com a introdução destas duas metodologias é esperado que novos testes sejam 

realizados para a demonstração da viabilidade das mesmas, e que estas sejam aplicadas por 

pesquisadores e sociedade, para que ambos possam ter uma melhor compreensão dos 

fenômenos de patenteamento e evolução tecnológica de diferentes setores. 
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Apêndices 
Apêndice A – Efeitos das filtragens na base de dados 

 
Base de dados A01H 1/00 

Número de depósitos/ total de depósitos 54,562 

INPADOCs 14509 

Nós após filtragem de circulares, patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da base 5112 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 92,21% 

Base de dados A01H 4/00                                                                   

Número de depósitos/ total de depósitos 23,561  

INPADOCs 10287 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

3198 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 70,6% 

Base de dados A01N 63/04; 

A01N 63/02 

Número de depósitos/ total de depósitos 33,645  

INPADOCs 9715 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

2354 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 58,38% 

Base de dados C12N 5/04; 

C12N 15/05 

Número de depósitos/ total de depósitos 49,168  

INPADOCs 14170 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

5205 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 90,14% 

Base de dados C12N 15/82 

Número de depósitos/ total de depósitos 109,436 

INPADOCs 17,909 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

9022 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 89,77% 

Base de dados C02F 3/12 

Número de depósitos/ total de depósitos 45,386  

INPADOCs 19043 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

7680 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 92,23% 

Base de dados C02F 3/32 

Número de depósitos/ total de depósitos 45,386  

INPADOCs 5566 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

1885 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 93,96% 

Base de dados C02F 3/34 

Número de depósitos/ total de depósitos 33,893  

INPADOCs 14973 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

5880 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 92,94% 

Base de dados C02F 9/14 

Número de depósitos/ total de depósitos 14,307  

INPADOCs 9357 

Nós após filtragem de circulares e patentes sem citação ou sem citações de tecnologias da 

base 

1971 

Porcentagem de conexões preservadas após filtragem por componente gigante 71% 
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Apêndice B – Porcentagens dos quatro maiores grupos de cada tema 

 
Temas Proporções 

A01H 1/00 Azul Escuro 26,1%. Vermelho, 20,33%, Azul Claro, 9,12%, Verde Claro, 7,41%, Preto, 7,28% 

A01H 4/00                                                                   Azul Escuro 34,13% Vermelho, 16,69% Azul Claro, 10,75% Verde Claro, 7,12% Preto, 6,06% 

A01N 63/04; 

A01N 63/02 

Azul Escuro 10,9% Vermelho, 9,8% Azul Claro, 9,02% Verde Claro, 7,33% Preto, 7,04% 

C12N 5/04; 

C12N 15/05 

Azul Escuro 24,74% Vermelho, 23,99% Azul Claro, 16,17% Verde Claro% 15,54 Preto, 6,5% 

C12N 15/82 Azul Escuro 12,16% Vermelho, 6,83% Azul Claro, 5,69% Verde Claro% 4,43 Preto, 4,24% 

C02F 3/12 Azul Escuro 10,89%. Vermelho, 9,57%, Azul Claro, 6,15%, Verde Claro, 5,58%, Preto, 5,21% 

C02F 3/32 Azul Escuro 12,75%. Vermelho, 6,96%, Azul Claro, 6,89%, Verde Claro, 6,65%, Preto, 6,65% 

C02F 3/34 Azul Escuro 8,77%. Vermelho, 6,44%, Azul Claro, 5,5%, Verde Claro, 4,39%, Preto, 4,37% 

C02F 9/14 Azul Escuro 6,22%. Vermelho, 6,05%, Azul Claro, 5,54%, Verde Claro, 4,52%, Preto, 4,26% 
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Apêndice C – Relatórios das estatísticas SPLC com 25 rotas mais relevantes 

Search Path Link Count A01H 1/00 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 164219,00 1 0,00 14 US20130283453A1 US6188001B1 

2 164219,00 1 7,14 14 US20130283431A1 US6188001B1 

3 163659,00 2 21,43 14 US20130283453A1 US6188001B1 

4 163659,00 2 7,14 14 US20130283431A1 US6188001B1 

5 162938,00 3 42,86 14 US20130283453A1 US5276263A 

6 162938,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5276263A 

7 162911,00 4 14,29 14 US20130283453A1 US5276263A 

8 162911,00 4 7,14 14 US20130283431A1 US5276263A 

9 162638,00 5 48,15 13 US20130283453A1 US6121523A 

10 162638,00 5 7,69 13 US20130283431A1 US6121523A 

11 162637,00 6 15,38 13 US20130283453A1 US5527986A 

12 162637,00 6 7,69 13 US20130283431A1 US5527986A 

13 162078,00 7 30,77 13 US20130283453A1 US6121523A 

14 162078,00 7 7,69 13 US20130283431A1 US6121523A 

15 162077,00 8 15,38 13 US20130283453A1 US5527986A 

16 162077,00 8 7,69 13 US20130283431A1 US5527986A 

17 161542,00 9 38,46 13 US20130283453A1 US5276263A 

18 161542,00 9 7,69 13 US20130283431A1 US5276263A 

19 161091,00 10 30,77 13 US20130283453A1 US5276263A 

20 161091,00 10 7,69 13 US20130283431A1 US5276263A 

21 160952,00 11 46,15 13 US20130283453A1 US5276265A 

22 160952,00 11 7,69 13 US20130283431A1 US5276265A 

23 159795,00 12 55,56 14 US20130283453A1 US6188001B1 

24 159795,00 12 7,14 14 US20130283431A1 US6188001B1 

25 159721,00 13 53,85 12 US20130283453A1 US5276263A 

 

Nós Iniciais: 
US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;U

S20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US

20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US2

0130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20

130283453A1 

 

Nós finais: 
US6188001B1;US6188001B1;US6188001B1;US6188001B1;US5276263A;US5276263A;US5276263A;US5276263A;US61

21523A;US6121523A;US5527986A;US5527986A;US6121523A;US6121523A;US5527986A;US5527986A;US5276263A;

US5276263A;US5276263A;US5276263A;US5276265A;US5276265A;US6188001B1;US6188001B1;US5276263A 

 

Caminhos mais relevantes: 
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Nós do caminho 1: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 2: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 3: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 4: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 5: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7371947B1;US7211717B1;US6444884B

1;US6031160A;US5276263A 

Nós do caminho 6: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7371947B1;US7211717B1;US6444884B

1;US6031160A;US5276263A 

Nós do caminho 7: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US20070250950A1;US7211717B1;US6444

884B1;US6031160A;US5276263A 

Nós do caminho 8: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US20070250950A1;US7211717B1;US6444

884B1;US6031160A;US5276263A 

Nós do caminho 9: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6121523A 

Nós do caminho 10: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6121523A 

Nós do caminho 11: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US5527986A 

Nós do caminho 12: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US5527986A 

Nós do caminho 13: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US6121523A 

Nós do caminho 14: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US6121523A 

Nós do caminho 15: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US5527986A 
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Nós do caminho 16: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7518041B1;US7208662B1;US6972356B

1;US5527986A 

Nós do caminho 17: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7211717B1;US6444884B1;US6031160A

;US5276263A 

Nós do caminho 18: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7211717B1;US6444884B1;US6031160A

;US5276263A 

Nós do caminho 19: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6031

160A;US5276263A 

Nós do caminho 20: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6031

160A;US5276263A 

Nós do caminho 21: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7390945B1;US6784349B1;US5689034A

;US5276265A 

Nós do caminho 22: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US7709711B1;US7390945B1;US6784349B1;US5689034A

;US5276265A 

Nós do caminho 23: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 24: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080282417A1;US7375265B1;US7208662B1;US6972

356B1;US6740796B1;US6188001B1 

Nós do caminho 25: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293645A1;US20100275314A1;US20100275304A1;US20080271175A1;US7166779B1;US6111172A;US52762

63A 
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Search Path Link Count A01H 4/00 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 654,00 1 0,00 7 US20110277076A1 US5281529A 

2 654,00 1 14,29 7 US20110277076A1 USH951H1 

3 648,00 2 28,57 7 US20110277076A1 US5281529A 

4 648,00 2 14,29 7 US20110277076A1 USH951H1 

5 636,00 3 100,00 8 US20130174292A1 US5968830A 

6 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US5850009A 

7 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US5304719A 

8 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US20040154057A1 

9 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US20040154057A1 

10 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US5850009A 

11 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US5968830A 

12 636,00 3 12,50 8 US20130174292A1 US5304719A 

13 624,00 4 100,00 6 US20110277077A1 USH951H1 

14 624,00 4 16,67 6 US20110277077A1 US5281529A 

15 624,00 4 16,67 6 US20110277116A1 US5281529A 

16 624,00 4 16,67 6 US20110277116A1 USH951H1 

17 624,00 4 16,67 6 US20110277075A1 USH951H1 

18 624,00 4 16,67 6 US20110277075A1 US5281529A 

19 624,00 4 16,67 6 US20110277076A1 US5281529A 

20 624,00 4 16,67 6 US20110277076A1 USH951H1 

21 624,00 4 16,67 6 US20110271392A1 USH951H1 

22 624,00 4 16,67 6 US20110271392A1 US5281529A 

23 624,00 4 33,33 6 US20110271394A1 USH951H1 

24 624,00 4 16,67 6 US20110271394A1 US5281529A 

25 618,00 5 33,33 6 US20110277077A1 US5281529A 

 

Nós Iniciais: 
US20110277076A1;US20110277076A1;US20110277076A1;US20110277076A1;US20130174292A1;US20130174292A1;U

S20130174292A1;US20130174292A1;US20130174292A1;US20130174292A1;US20130174292A1;US20130174292A1;US

20110277077A1;US20110277077A1;US20110277116A1;US20110277116A1;US20110277075A1;US20110277075A1;US2

0110277076A1;US20110277076A1;US20110271392A1;US20110271392A1;US20110271394A1;US20110271394A1;US20

110277077A1 

 

Nós finais: 
US5281529A;USH951H1;US5281529A;USH951H1;US5968830A;US5850009A;US5304719A;US20040154057A1;US200

40154057A1;US5850009A;US5968830A;US5304719A;USH951H1;US5281529A;US5281529A;USH951H1;USH951H1;U

S5281529A;US5281529A;USH951H1;USH951H1;US5281529A;USH951H1;US5281529A;US5281529A 

 

Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
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US20110277076A1;US20110271393A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;

US5281529A 

Nós do caminho 2: 
US20110277076A1;US20110271393A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;

USH951H1 

Nós do caminho 3: 
US20110277076A1;US20110271393A1;US20100275302A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;

US5281529A 

Nós do caminho 4: 
US20110277076A1;US20110271393A1;US20100275302A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;

USH951H1 

Nós do caminho 5: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023171A1;US7514608B1;US5968830A 

Nós do caminho 6: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023171A1;US7514608B1;US5850009A 

Nós do caminho 7: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023171A1;US7514608B1;US5304719A 

Nós do caminho 8: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023171A1;US7514608B1;US20040154057A1 

Nós do caminho 9: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023172A1;US7514608B1;US20040154057A1 

Nós do caminho 10: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023172A1;US7514608B1;US5850009A 

Nós do caminho 11: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023172A1;US7514608B1;US5968830A 

Nós do caminho 12: 
US20130174292A1;US20110219470A1;US20110219467A1;US20110219469A1;US20110219471A1;US20110

023172A1;US7514608B1;US5304719A 

Nós do caminho 13: 
US20110277077A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 14: 
US20110277077A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 15: 
US20110277116A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 16: 
US20110277116A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 17: 
US20110277075A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 18: 
US20110277075A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 19: 
US20110277076A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 20: 
US20110277076A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 21: 
US20110271392A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 22: 
US20110271392A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 23: 
US20110271394A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;USH951H1 

Nós do caminho 24: 
US20110271394A1;US20100275303A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 

Nós do caminho 25: 
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US20110277077A1;US20100275302A1;US20080282415A1;US5773683A;US5320961A;US5281529A 
 

 

 

 

 

 

Search Path Link Count A01N 63/02; A01N 63/04 
 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 321,00 1 0,00 8 JP2007261992A JP60180588A 

2 321,00 1 12,50 8 JP2009201459A JP60180588A 

3 317,00 2 37,50 8 JP2007261992A JP60180588A 

4 317,00 2 12,50 8 JP2009201459A JP60180588A 

5 296,00 3 20,00 7 JP2007261992A JP60180588A 

6 296,00 3 14,29 7 JP2009201459A JP60180588A 

7 294,00 4 28,57 7 JP2007261992A JP60180588A 

8 294,00 4 14,29 7 JP2009201459A JP60180588A 

9 253,00 5 28,57 7 JP2006025167A1 JP60180588A 

10 253,00 5 14,29 7 JP2006531433X JP60180588A 

11 252,00 6 71,43 7 JP2007261992A JP62148413A 

12 252,00 6 14,29 7 JP2009201459A JP62148413A 

13 249,00 7 42,86 7 JP2006025167A1 JP60180588A 

14 249,00 7 14,29 7 JP2006531433X JP60180588A 

15 241,00 8 71,43 7 JP2007261992A JP61177985A 

16 241,00 8 14,29 7 JP2009201459A JP61177985A 

17 234,00 9 100,00 9 WO2006094975A2 US4473550A 

18 234,00 9 11,11 9 EP2666360A1 US4473550A 

19 232,00 10 100,00 6 JP2007261992A JP58024508A 

20 232,00 10 16,67 6 JP2007261992A JP2268111A 

21 232,00 10 33,33 6 JP2009201459A JP58024508A 

22 232,00 10 16,67 6 JP2009201459A JP2268111A 

23 231,00 11 50,00 6 JP2007261992A JP62148413A 

24 231,00 11 16,67 6 JP2009201459A JP62148413A 

25 228,00 12 50,00 6 JP2006025167A1 JP60180588A 

 

Nós Iniciais: 
JP2007261992A;JP2009201459A;JP2007261992A;JP2009201459A;JP2007261992A;JP2009201459A;JP2007261992A;JP2

009201459A;JP2006025167A1;JP2006531433X;JP2007261992A;JP2009201459A;JP2006025167A1;JP2006531433X;JP20

07261992A;JP2009201459A;WO2006094975A2;EP2666360A1;JP2007261992A;JP2007261992A;JP2009201459A;JP2009

201459A;JP2007261992A;JP2009201459A;JP2006025167A1 
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Nós finais: 
JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP60180588A;JP601

80588A;JP60180588A;JP62148413A;JP62148413A;JP60180588A;JP60180588A;JP61177985A;JP61177985A;US4473550

A;US4473550A;JP58024508A;JP2268111A;JP58024508A;JP2268111A;JP62148413A;JP62148413A;JP60180588A 

 

Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2108609A;JP62234005A;JP60

180588A 

Nós do caminho 2: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2108609A;JP62234005A;JP60

180588A 

Nós do caminho 3: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62234005A;JP60

180588A 

Nós do caminho 4: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62234005A;JP60

180588A 

Nós do caminho 5: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2212406A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 6: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2212406A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 7: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2108609A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 8: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2108609A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 9: 
JP2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2108609A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 10: 
JP2006531433X;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2108609A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 11: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62148413A 

Nós do caminho 12: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62148413A 

Nós do caminho 13: 
JP2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 14: 
JP2006531433X;JP11106306A;JP6056616A;JP3236304A;JP2212406A;JP62234005A;JP60180588A 

Nós do caminho 15: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP4117278A;JP3101606A;JP61177985A 

Nós do caminho 16: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP4117278A;JP3101606A;JP61177985A 

Nós do caminho 17: 
WO2006094975A2;WO2003090542A1;WO2001084937A1;WO2000068324A2;WO1999023887A1;WO19970

42825A1;US5227161A;US4996146A;US4473550A 

Nós do caminho 18: 
EP2666360A1;WO2003090542A1;WO2001084937A1;WO2000068324A2;WO1999023887A1;WO199704282

5A1;US5227161A;US4996146A;US4473550A 

Nós do caminho 19: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP58024508A 

Nós do caminho 20: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2268111A 

Nós do caminho 21: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP58024508A 

Nós do caminho 22: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP5000916A;JP2268111A 

Nós do caminho 23: 
JP2007261992A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2212406A;JP62148413A 

Nós do caminho 24: 
JP2009201459A;WO2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2212406A;JP62148413A 
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Nós do caminho 25: 
JP2006025167A1;JP11106306A;JP6056616A;JP2212406A;JP62234005A;JP60180588A 

 

 

 

 

 

 

 

Search Path Link Count C12N 5/04; C12N 15/05 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 290173,00 1 0,00 14 US20130283453A1 US5569815A 

2 290173,00 1 7,14 14 US20130283453A1 US5576474A 

3 290173,00 1 7,14 14 US20130283453A1 US5602319A 

4 290173,00 1 7,14 14 US20130283431A1 US5602319A 

5 290173,00 1 7,14 14 US20130283431A1 US5576474A 

6 290173,00 1 7,14 14 US20130283431A1 US5569815A 

7 290087,00 2 21,43 14 US20130283427A1 US5602319A 

8 290087,00 2 7,14 14 US20130283427A1 US5576474A 

9 290087,00 2 7,14 14 US20130283427A1 US5569815A 

10 290087,00 2 7,14 14 US20130283423A1 US5569815A 

11 290087,00 2 7,14 14 US20130283423A1 US5602319A 

12 290087,00 2 7,14 14 US20130283423A1 US5576474A 

13 289933,00 3 28,57 14 US20130283453A1 US5602319A 

14 289933,00 3 7,14 14 US20130283453A1 US5576474A 

15 289933,00 3 7,14 14 US20130283453A1 US5569815A 

16 289933,00 3 14,29 14 US20130283453A1 US5576474A 

17 289933,00 3 7,14 14 US20130283453A1 US5569815A 

18 289933,00 3 7,14 14 US20130283453A1 US5602319A 

19 289933,00 3 14,29 14 US20130283431A1 US5569815A 

20 289933,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5602319A 

21 289933,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5576474A 

22 289933,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5576474A 

23 289933,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5569815A 

24 289933,00 3 7,14 14 US20130283431A1 US5602319A 

25 289847,00 4 28,57 14 US20130283427A1 US5576474A 

 

Nós Iniciais: 
US20130283453A1;US20130283453A1;US20130283453A1;US20130283431A1;US20130283431A1;US20130283431A1;U

S20130283427A1;US20130283427A1;US20130283427A1;US20130283423A1;US20130283423A1;US20130283423A1;US
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20130283453A1;US20130283453A1;US20130283453A1;US20130283453A1;US20130283453A1;US20130283453A1;US2

0130283431A1;US20130283431A1;US20130283431A1;US20130283431A1;US20130283431A1;US20130283431A1;US20

130283427A1 

 

Nós finais: 
US5569815A;US5576474A;US5602319A;US5602319A;US5576474A;US5569815A;US5602319A;US5576474A;US55698

15A;US5569815A;US5602319A;US5576474A;US5602319A;US5576474A;US5569815A;US5576474A;US5569815A;US5

602319A;US5569815A;US5602319A;US5576474A;US5576474A;US5569815A;US5602319A;US5576474A 

 

Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 2: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 3: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 4: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 5: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 6: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 7: 
US20130283427A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 8: 
US20130283427A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 9: 
US20130283427A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 10: 
US20130283423A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 11: 
US20130283423A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 12: 
US20130283423A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275295A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 13: 
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US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 14: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 15: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 16: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 17: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 18: 
US20130283453A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 19: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 20: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 21: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 22: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 

Nós do caminho 23: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5569815A 

Nós do caminho 24: 
US20130283431A1;US20110283411A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275306A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5602319A 

Nós do caminho 25: 
US20130283427A1;US20120266292A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100

293642A1;US20100275314A1;US20100275312A1;US20080271175A1;US7157625B1;US6476299B1;US6140

556A;US5922931A;US5576474A 
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Search Path Link Count C12N 15/82 
 

Parâmetros do Algoritimo: 
Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 76776,00 1 0,00 14 US8716578B2 US20070250950A1 

2 76044,00 2 3,70 13 US8716578B2 US20070250950A1 

3 75309,00 3 15,38 13 US8716578B2 US20070250951A1 

4 74576,00 4 12,00 12 US8716578B2 US7351888B1 

5 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20080263707A1 

6 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US7479586B1 

7 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20080271186A1 

8 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20080271193A1 

9 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US7488872B1 

10 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20070180568A1 

11 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US7459612B1 

12 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20080271183A1 

13 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US20080282384A1 

14 74576,00 4 8,33 12 US8716578B2 US7507881B2 

15 73202,00 5 25,00 12 US8716578B2 US20070180571A1 

16 73187,00 6 16,67 12 US8716578B2 US6784349B1 

17 73186,00 7 16,67 12 US8716578B2 US20080271177A1 

18 72610,00 8 28,00 13 US8716578B2 US20070250950A1 

19 71878,00 9 4,00 12 US8716578B2 US20070250950A1 

20 71713,00 10 28,00 13 US20110283395A1 US20070250950A1 

21 71713,00 10 7,69 13 US20110271388A1 US20070250950A1 

22 71713,00 10 7,69 13 US20110271386A1 US20070250950A1 

23 71713,00 10 7,69 13 US20110277091A1 US20070250950A1 

24 71713,00 10 7,69 13 US20110277094A1 US20070250950A1 

25 71713,00 10 7,69 13 US20110277169A1 US20070250950A1 

 

Nós Iniciais: 
US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8

716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716

578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US8716578B2;US20110283395A1;US20110271388A1;U

S20110271386A1;US20110277091A1;US20110277094A1;US20110277169A1 

 

Nós finais: 
US20070250950A1;US20070250950A1;US20070250951A1;US7351888B1;US20080263707A1;US7479586B1

;US20080271186A1;US20080271193A1;US7488872B1;US20070180568A1;US7459612B1;US20080271183A

1;US20080282384A1;US7507881B2;US20070180571A1;US6784349B1;US20080271177A1;US20070250950

A1;US20070250950A1;US20070250950A1;US20070250950A1;US20070250950A1;US20070250950A1;US20

070250950A1;US20070250950A1 
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Caminhos mais relevantes: 

Nós do caminho 1: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080271192A1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 2: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 3: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080271191A1;US20070250951A1 

Nós do caminho 4: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

7351888B1 

Nós do caminho 5: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080263707A1 

Nós do caminho 6: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

7479586B1 

Nós do caminho 7: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080271186A1 

Nós do caminho 8: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080271193A1 

Nós do caminho 9: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

7488872B1 

Nós do caminho 10: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20070180568A1 

Nós do caminho 11: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

7459612B1 

Nós do caminho 12: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080271183A1 

Nós do caminho 13: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

20080282384A1 

Nós do caminho 14: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US

7507881B2 

Nós do caminho 15: 
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US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275295A1;US20080282417A1;US

20070180571A1 

Nós do caminho 16: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275295A1;US7381873B1;US6784

349B1 

Nós do caminho 17: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275295A1;US20080271190A1;US

20080271177A1 

Nós do caminho 18: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275291A1;US20080271192A1;US

20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 19: 
US8716578B2;US20110277074A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US201002936

42A1;US20100293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275291A1;US20070250954A1;US

20070250950A1 

Nós do caminho 20: 
US20110283395A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 21: 
US20110271388A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 22: 
US20110271386A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 23: 
US20110277091A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 24: 
US20110277094A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 

Nós do caminho 25: 
US20110277169A1;US20100293649A1;US20100293650A1;US20100293641A1;US20100293642A1;US20100

293645A1;US20100293638A1;US20100293639A1;US20100275294A1;US20100251411A1;US20080271192A

1;US20070250954A1;US20070250950A1 
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Search Path Link Count C02F 3/12 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 378314,00 1 0,00 17 US20100051522A1 US2270869A 

2 378314,00 1 5,88 17 US20100051522A1 US2089162A 

3 378314,00 1 5,88 17 US20100051522A1 US2118266A 

4 376025,00 2 17,65 17 US20100051522A1 US2270869A 

5 376025,00 2 5,88 17 US20100051522A1 US2089162A 

6 376025,00 2 5,88 17 US20100051522A1 US2118266A 

7 375372,00 3 42,86 18 IT1402253B US2089162A 

8 375372,00 3 5,56 18 IT1402253B US2270869A 

9 375372,00 3 5,56 18 IT1402253B US2118266A 

10 373083,00 4 16,67 18 IT1402253B US2270869A 

11 373083,00 4 5,56 18 IT1402253B US2089162A 

12 373083,00 4 5,56 18 IT1402253B US2118266A 

13 370241,00 5 33,33 18 US20100051522A1 US2118266A 

14 370241,00 5 5,56 18 US20100051522A1 US2270869A 

15 370241,00 5 5,56 18 US20100051522A1 US2089162A 

16 369074,00 6 29,41 16 US20100051522A1 US2270869A 

17 369074,00 6 6,25 16 US20100051522A1 US2089162A 

18 369074,00 6 6,25 16 US20100051522A1 US2118266A 

19 368470,00 7 21,21 17 US20100051522A1 US2089162A 

20 368470,00 7 5,88 17 US20100051522A1 US2270869A 

21 368470,00 7 5,88 17 US20100051522A1 US2118266A 

22 368405,00 8 15,15 16 US20100051522A1 US2254953A 

23 368405,00 8 6,25 16 US20100051522A1 US2118266A 

24 368405,00 8 6,25 16 US20100051522A1 US2404223A 

25 368405,00 8 6,25 16 US20100051522A1 US2317782A 

 

Nós Iniciais: 
US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100

051522A1;IT1402253B;IT1402253B;IT1402253B;IT1402253B;IT1402253B;IT1402253B;US20100051522A1;

US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100

051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A1;US20100051522A

1;US20100051522A1 

 

Nós finais: 
US2270869A;US2089162A;US2118266A;US2270869A;US2089162A;US2118266A;US2089162A;US2270869

A;US2118266A;US2270869A;US2089162A;US2118266A;US2118266A;US2270869A;US2089162A;US22708
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69A;US2089162A;US2118266A;US2089162A;US2270869A;US2118266A;US2254953A;US2118266A;US240

4223A;US2317782A 

 

Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2270869A 

Nós do caminho 2: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 3: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 4: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2270869A 

Nós do caminho 5: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 6: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 7: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4650577A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 8: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4650577A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2270869A 

Nós do caminho 9: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4650577A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 10: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4238338A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2270869A 

Nós do caminho 11: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4238338A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 12: 
IT1402253B;US20080223783A1;US7147778B1;US20060169636A1;US6165359A;US5549818A;US5196114A

;US4238338A;US4021347A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US267765

7A;US2562510A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 13: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4142975A;US4070292A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US26776

57A;US2562510A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 14: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4142975A;US4070292A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US26776

57A;US2562510A;US2419492A;US2270869A 
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Nós do caminho 15: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4238338

A;US4142975A;US4070292A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US26776

57A;US2562510A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 16: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6200472B1;US5549818A;US5196114A;US4650577A;US4259185

A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US2562510A;US24194

92A;US2270869A 

Nós do caminho 17: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6200472B1;US5549818A;US5196114A;US4650577A;US4259185

A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US2562510A;US24194

92A;US2089162A 

Nós do caminho 18: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6200472B1;US5549818A;US5196114A;US4650577A;US4259185

A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US2562510A;US24194

92A;US2118266A 

Nós do caminho 19: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2713028A;US25625

10A;US2419492A;US2089162A 

Nós do caminho 20: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2713028A;US25625

10A;US2419492A;US2270869A 

Nós do caminho 21: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2713028A;US25625

10A;US2419492A;US2118266A 

Nós do caminho 22: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2254953A 

Nós do caminho 23: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2118266A 

Nós do caminho 24: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2404223A 

Nós do caminho 25: 
US20100051522A1;US20030164329A1;US6217761B1;US5766459A;US5549818A;US5196114A;US4650577

A;US4259185A;US3764011A;US3630365A;US3220706A;US3133878A;US2969225A;US2677657A;US25625

10A;US2317782A 
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Search Path Link Count C02F 3/32 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 54435,00 1 0,00 15 CN102153234A US2867945A 

2 54431,00 2 13,33 15 CN102603069A US2867945A 

3 53326,00 3 17,24 14 CN101781060A US2867945A 

4 53326,00 3 7,14 14 CN102381765A US2867945A 

5 53326,00 3 7,14 14 CN102730837A US2867945A 

6 53247,00 4 14,29 14 CN102381765A US2867945A 

7 51577,00 5 17,24 15 CN102153234A US2867945A 

8 51573,00 6 13,33 15 CN102603069A US2867945A 

9 50896,00 7 24,14 14 CN102153234A US2867945A 

10 50892,00 8 14,29 14 CN102603069A US2867945A 

11 50727,00 9 21,43 14 CN102153234A US2867945A 

12 50727,00 9 7,14 14 CN102153234A US3431200A 

13 50723,00 10 14,29 14 CN102603069A US3431200A 

14 50723,00 10 7,14 14 CN102603069A US2867945A 

15 50468,00 11 28,57 14 CN101781060A US2867945A 

16 50468,00 11 7,14 14 CN102381765A US2867945A 

17 50468,00 11 7,14 14 CN102730837A US2867945A 

18 50389,00 12 14,29 14 CN102381765A US2867945A 

19 50206,00 13 21,43 14 CN102153234A US2867945A 

20 50202,00 14 14,29 14 CN102603069A US2867945A 

21 49906,00 15 21,43 14 CN102153234A US2867945A 

22 49902,00 16 14,29 14 CN102603069A US2867945A 

23 49787,00 17 25,93 13 CN101781060A US2867945A 

24 49787,00 17 7,69 13 CN102381765A US2867945A 

25 49787,00 17 7,69 13 CN102730837A US2867945A 

 

Nós Iniciais: 
CN102153234A;CN102603069A;CN101781060A;CN102381765A;CN102730837A;CN102381765A;CN10215

3234A;CN102603069A;CN102153234A;CN102603069A;CN102153234A;CN102153234A;CN102603069A;C

N102603069A;CN101781060A;CN102381765A;CN102730837A;CN102381765A;CN102153234A;CN102603

069A;CN102153234A;CN102603069A;CN101781060A;CN102381765A;CN102730837A 

 

Nós finais: 
US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945

A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US3431200A;US3431200A;US2867945A;US2867945A;US28679

45A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US2867945A;US286

7945A;US2867945A 
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Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867

945A 

Nós do caminho 2: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867

945A 

Nós do caminho 3: 
CN101781060A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 4: 
CN102381765A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 5: 
CN102730837A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 6: 
CN102381765A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 7: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867

945A 

Nós do caminho 8: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867

945A 

Nós do caminho 9: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US586343

3A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 10: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US586343

3A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 11: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US2867945A 

Nós do caminho 12: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3431200A 

Nós do caminho 13: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3431200A 

Nós do caminho 14: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5863433A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US2867945A 

Nós do caminho 15: 
CN101781060A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 16: 
CN102381765A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 17: 
CN102730837A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 18: 
CN102381765A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447681B1;US6159371A;US5863433

A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 
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Nós do caminho 19: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 20: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US615937

1A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 21: 
CN102153234A;CN101786729A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US589397

5A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 22: 
CN102603069A;CN102190376A;CN101638288A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US589397

5A;US5078882A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 23: 
CN101781060A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US5863433A;US5078882

A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 24: 
CN102381765A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US5863433A;US5078882

A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 

Nós do caminho 25: 
CN102730837A;CN101186382A;CN1978342A;US20050082222A1;US6447682B1;US5863433A;US5078882

A;US5011604A;US4005546A;US3768200A;US3521400A;US3385786A;US2867945A 
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Search Path Link Count C02F 3/34 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 29704,00 1 0,00 13 JP2012228646A JP59062395A 

2 29704,00 1 7,69 13 JP2012106198A JP59062395A 

3 29659,00 2 15,38 13 JP2012228646A JP54071858A 

4 29659,00 2 7,69 13 JP2012106198A JP54071858A 

5 28617,00 3 23,08 13 JP2012228646A JP63016100A 

6 28617,00 3 7,69 13 JP2012106198A JP63016100A 

7 28217,00 4 30,77 13 JP2012228646A JP59062395A 

8 28217,00 4 7,69 13 JP2012106198A JP59062395A 

9 28183,00 5 15,38 13 JP2012228646A JP59062395A 

10 28183,00 5 7,69 13 JP2012106198A JP59062395A 

11 28172,00 6 23,08 13 JP2012228646A JP54071858A 

12 28172,00 6 7,69 13 JP2012106198A JP54071858A 

13 28138,00 7 15,38 13 JP2012228646A JP54071858A 

14 28138,00 7 7,69 13 JP2012106198A JP54071858A 

15 28102,00 8 30,77 13 JP2012228646A US3764523A 

16 28102,00 8 7,69 13 JP2012106198A US3764523A 

17 27370,00 9 20,00 12 JP2012106198A JP59062395A 

18 27368,00 10 8,33 12 JP2012228646A JP59062395A 

19 27362,00 11 8,33 12 JP2011110501A JP59062395A 

20 27325,00 12 16,67 12 JP2012106198A JP54071858A 

21 27323,00 13 8,33 12 JP2012228646A JP54071858A 

22 27317,00 14 8,33 12 JP2011110501A JP54071858A 

23 27178,00 15 25,00 12 JP2012228646A JP59062395A 

24 27178,00 15 8,33 12 JP2012106198A JP59062395A 

25 27133,00 16 16,67 12 JP2012228646A JP54071858A 

 

Nós Iniciais: 
JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP20122

28646A;JP2012106198A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012228646A;

JP2012106198A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012106198A;JP2012228646A;JP2011110501A;JP20121

06198A;JP2012228646A;JP2011110501A;JP2012228646A;JP2012106198A;JP2012228646A 

 

Nós finais: 
JP59062395A;JP59062395A;JP54071858A;JP54071858A;JP63016100A;JP63016100A;JP59062395A;JP59062

395A;JP59062395A;JP59062395A;JP54071858A;JP54071858A;JP54071858A;JP54071858A;US3764523A;US

3764523A;JP59062395A;JP59062395A;JP59062395A;JP54071858A;JP54071858A;JP54071858A;JP59062395

A;JP59062395A;JP54071858A 
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Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 2: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 3: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 4: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 5: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8192185A;JP63016100A 

Nós do caminho 6: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8192185A;JP63016100A 

Nós do caminho 7: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003033790A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 8: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003033790A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 9: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003024982A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 10: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003024982A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 11: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003033790A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 12: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003033790A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 13: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003024982A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 14: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2003024982A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 15: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;WO2000005176A1;US3764523A 

Nós do caminho 16: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;WO2000005176A1;US3764523A 

Nós do caminho 17: 
JP2012106198A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 18: 
JP2012228646A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 19: 
JP2011110501A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 20: 
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JP2012106198A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 21: 
JP2012228646A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 22: 
JP2011110501A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP2004283758A;JP20030

39092A;JP2003033789A;JP2002361285A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 

Nós do caminho 23: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 24: 
JP2012106198A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2001104992A;JP8197089A;JP59062395A 

Nós do caminho 25: 
JP2012228646A;JP2011245359A;JP2010094665A;JP2010000480A;JP2008126143A;JP2006325512A;JP20042

83758A;JP2003039092A;JP2003033789A;JP2001104992A;JP8197089A;JP54071858A 
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Search Path Link Count C02F 9/14 

 

Parâmetros do Algoritimo: 

Diferença aplicada com SPLC diferente:: não 

Diferença mínima de nós entre caminhos %:: 0,00 

Peso das arestas:: 1 

 

Tabela Resumo: 

ID SPLC Relevancia %Mudança 
Número  

de nós 
Nó inicial Nó final 

1 400,00 1 0,00 7 CN102730912A CN1456521A 

2 400,00 1 14,29 7 CN102730912A CN1544365A 

3 400,00 1 14,29 7 CN102730912A KR2005075948A 

4 400,00 1 14,29 7 CN102730912A CN1433978A 

5 400,00 1 14,29 7 CN102730912A CN1472146A 

6 400,00 1 14,29 7 CN102603127A CN1472146A 

7 400,00 1 14,29 7 CN102603127A CN1456521A 

8 400,00 1 14,29 7 CN102603127A KR2005075948A 

9 400,00 1 14,29 7 CN102603127A CN1433978A 

10 400,00 1 14,29 7 CN102603127A CN1544365A 

11 400,00 1 28,57 7 CN103102034A CN1456521A 

12 400,00 1 14,29 7 CN103102034A CN1472146A 

13 400,00 1 14,29 7 CN103102034A CN1433978A 

14 400,00 1 14,29 7 CN103102034A KR2005075948A 

15 400,00 1 14,29 7 CN103102034A CN1544365A 

16 363,00 2 57,14 7 CN102583904A CN1472146A 

17 363,00 2 14,29 7 CN102583904A CN1456521A 

18 363,00 2 14,29 7 CN102583904A CN1544365A 

19 363,00 2 14,29 7 CN102583904A CN1433978A 

20 363,00 2 14,29 7 CN102583904A KR2005075948A 

21 363,00 2 53,85 6 CN102503046A CN1456521A 

22 363,00 2 16,67 6 CN102503046A CN1472146A 

23 363,00 2 16,67 6 CN102503046A CN1433978A 

24 363,00 2 16,67 6 CN102503046A KR2005075948A 

25 363,00 2 16,67 6 CN102503046A CN1544365A 

 

Nós Iniciais: 
CN102730912A;CN102730912A;CN102730912A;CN102730912A;CN102730912A;CN102603127A;CN10260

3127A;CN102603127A;CN102603127A;CN102603127A;CN103102034A;CN103102034A;CN103102034A;C

N103102034A;CN103102034A;CN102583904A;CN102583904A;CN102583904A;CN102583904A;CN102583

904A;CN102503046A;CN102503046A;CN102503046A;CN102503046A;CN102503046A 

 

Nós finais: 
CN1456521A;CN1544365A;KR2005075948A;CN1433978A;CN1472146A;CN1472146A;CN1456521A;KR20

05075948A;CN1433978A;CN1544365A;CN1456521A;CN1472146A;CN1433978A;KR2005075948A;CN1544

365A;CN1472146A;CN1456521A;CN1544365A;CN1433978A;KR2005075948A;CN1456521A;CN1472146A;

CN1433978A;KR2005075948A;CN1544365A 
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Caminhos mais relevantes: 
Nós do caminho 1: 
CN102730912A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1456521A 

Nós do caminho 2: 
CN102730912A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1544365A 

Nós do caminho 3: 
CN102730912A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;KR200507594

8A 

Nós do caminho 4: 
CN102730912A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1433978A 

Nós do caminho 5: 
CN102730912A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1472146A 

Nós do caminho 6: 
CN102603127A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1472146A 

Nós do caminho 7: 
CN102603127A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1456521A 

Nós do caminho 8: 
CN102603127A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;KR200507594

8A 

Nós do caminho 9: 
CN102603127A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1433978A 

Nós do caminho 10: 
CN102603127A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1544365A 

Nós do caminho 11: 
CN103102034A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1456521A 

Nós do caminho 12: 
CN103102034A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1472146A 

Nós do caminho 13: 
CN103102034A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1433978A 

Nós do caminho 14: 
CN103102034A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;KR200507594

8A 

Nós do caminho 15: 
CN103102034A;CN102139990A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1544365A 

Nós do caminho 16: 
CN102583904A;CN101979347A;CN101723538A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1472146A 

Nós do caminho 17: 
CN102583904A;CN101979347A;CN101723538A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1456521A 

Nós do caminho 18: 
CN102583904A;CN101979347A;CN101723538A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1544365A 

Nós do caminho 19: 
CN102583904A;CN101979347A;CN101723538A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1433978A 

Nós do caminho 20: 
CN102583904A;CN101979347A;CN101723538A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;KR200507594

8A 

Nós do caminho 21: 
CN102503046A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1456521A 

Nós do caminho 22: 
CN102503046A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1472146A 

Nós do caminho 23: 
CN102503046A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1433978A 

Nós do caminho 24: 
CN102503046A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;KR2005075948A 

Nós do caminho 25: 
CN102503046A;CN101891336A;CN101148307A;CN1872745A;CN1736908A;CN1544365A 
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Anexo A – Bases de dados e frequência de atualização da Thomson Innovation 

 

Country / Country Code / Publication 

Type 
Coverage 1, 7 Language/Notes 

Collection to 

Search7 

Update 

Frequency 

Earliest 

Image/PD

F 1, 2 

Algeria DZ 
back to 

top 

Granted Bibliographic 
2002-01-25 to 2005-05-

29 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

2000-09-

28 

Argentina AR 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1973-02-08 to ongoing Spanish 
Other 

Authorities 
Weekly 

1965-02-

11 

Granted DWPI3 1975-02-01 to 1976 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

ARIPO AP 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1984-11-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1985-07-

03 

Australia AU 

Australian Innovation 

Patents           
  

  Full Text 2001-01 to ongoing English 

Australian 

Innovation 

Patents 

Weekly 
1922-02-

13 

  DWPI3 
1963 - 1969; 

1982-12-21 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Australian Granted 

Patents             

  Full Text 1973-01 to ongoing English 
Australian 

Granted 
Weekly 

1922-02-

13 

  Bibliographic 1937-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1922-02-

13 

  DWPI3 1993-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Australian 

Applications             

  Full Text 1976-01 to ongoing English 
Australian 

Applications 
Weekly 

1922-02-

13 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot1
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot7
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot7
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot1
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot2
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#top
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#top
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot3
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot4
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collections_coverage_chart.htm#foot8
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  Bibliographic 1917-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1922-02-

13 

  DWPI3 
1963 - 1969; 

1982-12-21 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Austria AT 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1900-01-10 to ongoing 

German 

English 

French 

Other 

Authorities 
Weekly 

1899-08-

25 

Granted 

Applications 
DWPI3 1975-03-15 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Utility Models DWPI3 2010-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Belarus BY 

Granted Bibliographic 
1997-09-30 to 1997-09-

30 
Russian 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Belgium BE 

Granted Bibliographic 1926-12-31 to ongoing 

French 

Dutch 

German 

Other 

Authorities 
Weekly 

1875-09-

15 

Granted 

Applications 
DWPI3 1963-01-25 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Bosnia BA 

Granted 

Applications 
Bibliographic 

1998-03-06 to 2001-09-

14 
Russian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1998-12-

28 

Brazil BR 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1973-01-02 to ongoing Portuguese 
Other 

Authorities 
Weekly 

1974-07-

18 

Granted 

Applications 
DWPI3 1975-12-16 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Utility Models DWPI3 2009-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Bulgaria BG 
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Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 
1973-02-15 to 2009-09-

30 

English 

Bulgarian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1973-02-

15 

Canada CA 

Canadian Granted             

  Full Text 2013-01 to ongoing 
English 

French 

Canadian 

Granted 
Weekly 

2000-05-

30 

  
Front Page & 

Claims 
1869 to 2012-12 

English 

French 

Canadian 

Granted 
Weekly 

1874-10-

16 

  DWPI3 1963-01-29 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Canadian 

Applications 
            

  Full Text 2013-01 to ongoing 
English 

French 

Canadian 

Applications 
Weekly 

1990-12-

29 

  
Front Page & 

Claims 
1990 to 2012-12 

English 

French 

Canadian 

Applications 
Weekly 

1874-10-

16 

  DWPI3 1963-01-29 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Chile CL 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 
2005-01-07 to 2008-10-

24 
Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

2005-01-

07 

China CN 

Chinese Utility 

Models 
            

  
Front Page & 

Claims 
1985-09-10 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Chinese 

Utility 

Models5 

Weekly 
1985-09-

10 

  Bibliographic 1985-09-10 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1985-09-

04 

  DWPI3 2007-01-03 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Chinese Granted             

  
Front Page & 

Claims 
1985-01-01 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Chinese 

Granted5 
Weekly 

1986-10-

29 
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  Bibliographic 1985-09-10 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1986-10-

29 

  DWPI3 1994-01-01 to ongoing 

English (Some Editorially 

Created Abstracts) 

Translation of 1st claim for 

records published from 

January 2011 

DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Chinese Applications             

  
Front Page & 

Claims 
1985-09-10 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Chinese 

Applications5 
Weekly 

1985-11-

10 

  Bibliographic 1985-01-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1985-09-

04 

  DWPI3 1985-09-10 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Colombia CO 

Applications Bibliographic 1995-02-13 to ongoing Spanish 
Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Costa Rica CR 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 2007-01-04 to ongoing Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

2007-01-

04 

Croatia HR 

Granted Bibliographic 1994-08-11 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1994-08-

11 

Cuba CU 

Granted Bibliographic 1974-02-13 to ongoing 
Spanish 

English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1974-02-

13 

Cyprus CY 

Granted Bibliographic 
1975-03-01 to 2008-07-

02 

English 

Greek 

Other 

Authorities 
Weekly 

1921-05-

06 

Czech Republic CZ 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 1993-03-17 to ongoing 

English 

Czech 

Other 

Authorities 
Weekly 

1992-12-

16 

Granted 

Applications 
DWPI3 1993-01-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Czechoslovakia CS 
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Granted 

Applications 
Bibliographic 

1973-02-22 to 1993-12-

15 

English 

Czech 

Slovak 

Other 

Authorities 
Weekly 

1964-04-

15 

Granted 

Applications 
DWPI3 1975-03-28 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Denmark DK 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 1968-04-29 to ongoing Danish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1949-08-

22 

Applications 

Granted 
DWPI3 1974-10-14 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Dominican Republic DO 

Applications Bibliographic 
2002-05-31 to 2008-08-

31 
Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Ecuador EC 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 1990-01-01 to ongoing Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1992-05-

25 

Egypt EG 

Granted Bibliographic 1976-01-31 to ongoing 
English 

Arabic 

Other 

Authorities 
Weekly 

1976-01-

31 

El Salvador SV 

Granted Bibliographic 2000-03-14 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

2000-03-

14 

Estonia EE 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1994-10-17 to ongoing Estonian 
Other 

Authorities 
Weekly 

1995-12-

15 

Eurasian Patent Office EA 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1996-07-01 to ongoing Russian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1996-07-

01 

European EP 

European Granted             

  Full Text 1980-01-09 to ongoing 
60% English, 30% German, 

10% French 

European 

Granted 
Weekly 

1980-09-

03 
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  DWPI3 1978-12-20 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

European 

Applications 
            

  Full Text 1978-12-20 to ongoing 
60% English, 30% German, 

10% French 

European 

Applications 
Weekly 

1978-12-

20 

  DWPI3 1978-12-20 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Finland FI 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1968-05-31 to ongoing 
Finnish 

Swedish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1842-06-

29 
Granted 

Applications 
DWPI3 1974-09-30 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

France FR 

French Granted             

  Bibliographic 1968-11-29 to ongoing English DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

1900-05-

11 

  DWPI3 2010-01 to ongoing 
English (Some Editorially 

Created Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

French Applications             

  Full Text 1971-01-08 to ongoing French 
French 

Applications 
Biweekly 

1902-01-

04 

  Bibliographic 1961-08-04 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1900-05-

11 

  DWPI3 1963-02-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Germany DE 

German Utility 

Models 
            

  Full Text 1983-01-05 to ongoing German 
German 

Utility Models 
Weekly 

1938-11-

24 

  Bibliographic 1950-01-16 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1877-08-

26 
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  DWPI3 2004-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

German Granted             

  Full Text 1968-10-03 to ongoing German 
German 

Granted 
Weekly 

1939-01-

05 

  Bibliographic 1852-12-18 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1877-08-

26 

  DWPI3 1963-01-31 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

German Applications             

  Full Text 1968-10-03 to ongoing German 
German 

Applications 
Weekly 

1964-04-

25 

  Bibliographic 2007-05-24 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1877-08-

26 

  DWPI3 1963-01-31 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Germany DD 

Granted 

Applications 
Bibliographic 

1952-05-08 to 1999-07-

15 
Germany 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Granted 

Applications 
DWPI3 1963-01-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Great Britain GB 

British Applications             

  Full Text 1916-06-08 to ongoing English 
British 

Applications 
Weekly 

1916-06-

08 

  Bibliographic 1989-09-21 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1840-08-

12 

  DWPI3 1979-01-04 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Three times 

a week 
n/a8 

British Granted             

  Bibliographic 1968-01-31 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1840-08-

12 

  DWPI3 1963-02-06 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Three times 

a week 
n/a8 

Greece GR 
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Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1977-07-04 to ongoing 
English 

Greek 

Other 

Authorities 
Weekly 

1920-12-

10 

Guatemala GT 

Applications Bibliographic 
1966-06-29 to 2007-08-

20 
Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1966-06-

29 

Gulf Coop. Council GC 

Granted Bibliographic 
2002-10-30 to 2007-03-

31 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

2002-10-

30 

Granted DWPI3 2002 to ongoing English DWPI4 DWPI4 n/a8 

Hong Kong HK 

Granted Bibliographic 1976-03-05 to ongoing 
English 

Chinese 

Other 

Authorities 
Weekly 

1976-03-

05 

Granted 

Applications 

Short Term Patents 

DWPI3 2011-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Hungary HU 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1973-01-29 to ongoing 
English 

Hungarian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1970-03-

02 

Granted 

Applications 
DWPI3 1975-05-28 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Iceland IS 

Granted 

Applications 
Bibliographic 

1993-10-24 to 2009-10-

27 
Icelandic 

Other 

Authorities 
Weekly 

1926-07-

10 

India IN 

Indian Granted             

  Full Text 1999-04-29 to ongoing 
English (Human 

Assisted Translations) 

Indian 

Granted 
Weekly 

1989-01-

07 

  Bibliographic 
1975-08-02 to 2009-01-

01 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1989-01-

07 

  DWPI3 2000-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Indian Applications             
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  Full Text 1995-01-01 to ongoing 
English (Human 

Assisted Translations) 

Indian 

Applications 
Weekly 

1990-01-

01 

  DWPI3 2004-12-04 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Indonesia ID 

Indonesian Simple             

  Full Text 2010-07-01 to ongoing 
English (Human 

Assisted Translations) 

Indonesian 

Simple 
Weekly 

2010-01-

07 

  Bibliographic 1996-07-10 to 2001 English 
Other 

Authorities 
Weekly 

2010-01-

07 

  DWPI3 2010-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Indonesian Granted             

  Bibliographic 1996-07-10 to 2001 English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1988-11-

26 

Indonesian 

Applications             

  Full Text 1995-01-01 to ongoing 
English (Human 

Assisted Translations) 

Indonesian 

Applications 
Weekly 

2010-01-

07 

  Bibliographic 1993-01-01 to 2002 English 
Other 

Authorities 
Weekly n/a 

  DWPI3 2010-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

International Technology Disclosures TP 

  DWPI3 
1984-01-25 to 1993-11-

25 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

1988-11-

26 

Ireland IE 

Applications Bibliographic 1973-01-10 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1930-01-

03 

Granted DWPI3 1995-01-25 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Israel IL 

Applications Bibliographic 1968-06-20 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1968-01-

25 
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Applications DWPI3 1975-03-13 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Italy IT 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1973-01-25 to ongoing Italian 
Other 

Authorities 
Weekly 

1937-12-

11 

Granted DWPI3 1966-09-19 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Japan JP 

Japanese Utility 

Models 
            

  Full Text 2008-01-10 to ongoing 
English (Human 

Assisted Translations) 

Japanese 

Utility 

Models5 

Weekly 
1986-01-

06 

  Bibliographic 1983 to ongoing 

Japanese (Search in 

Japanese) 

Native 

Japanese 

Utility 

Models6 

Weekly (F 

Terms/FI 

Codes and 

Legal 

Status: 

Biweekly) 

1946-09-

02 

  Full Text 1986 to ongoing 
1986-01-

06 

  Bibliographic 
1971-01-01 to ongoing 

(with gaps) 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1946-09-

02 

  DWPI3 2008-01-10 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Japanese Granted             

  Full Text 1999-01-01 to ongoing 
English (Human 

Assisted  Translations) 

Japanese 

Granted5 
Weekly 

1981-04-

08 

  Bibliographic 1983 to ongoing 

Japanese (Search in 

Japanese) 

Native 

Japanese 

Granted6 

Weekly (F 

Terms/FI 

Codes and 

Legal 

Status: 

Biweekly) 

1946-09-

02 

  Full Text 1986 to ongoing 
1981-04-

08 

  DWPI3 1963-01-09 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Japanese Applications             

  Full Text 1999-01-01 to ongoing 
English (Human 

Assisted  Translations) 

Japanese 

Applications5 
Weekly 

1964-04-

25 
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  Full Text 1983 to ongoing 
Japanese (Search in 

Japanese) 

Native 

Japanese 

Applications6 

Weekly (F 

Terms/FI 

Codes and 

Legal 

Status: 

Biweekly) 

1964-04-

25 

  Bibliographic 1976-01-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1946-09-

02 

  DWPI3 1971-07-16 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Jordan JO 

Granted Bibliographic 
1899-12-30 to ongoing 

(with gaps) 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Kazakhstan KZ 

Granted Bibliographic 
2004-12-14 to 2004-12-

14 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Kenya KE 

Granted Bibliographic 
1975-07-11 to 1989-09-

01 

English 

Swahili 

Other 

Authorities 
Weekly 

1975-07-

11 

Korea KR 

Korean Utility Models (Examined & Unexamined) 

  Full Text 2008-01-01 to ongoing 
English (Machine 

Translations) 

Korean Utility 

Models5 
Weekly 

2008-01-

01 

  Bibliographic 1978-01-10 to 2009-11-13 English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1978-01-

08 

  DWPI3 2008-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approximat

ely every 3 

days 

n/a8 

Korean Granted/Examined  (Granted Patents/Examined Applications) 

  Full Text 2008-01-01 to ongoing 
English (Machine 

Translations) 

Korean 

Granted/Exami

ned5 

Weekly 
2008-01-

01 

  Bibliographic 1978-01-08 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1978-01-

08 

  DWPI3 1986-01-30 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approximat

ely every 3 

days 

n/a8 

Korean Applications             
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  Full Text 2008-01-01 to ongoing 
English (Machine 

Translations) 

Korean 

Applications5 
Weekly 

2008-01-

01 

  Bibliographic 1978-01-08 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1978-01-

08 

Latvia LV 

  DWPI3 1986-01-30 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Granted Bibliographic 
1994-10-20 to 2009-12-

20 

English 

Latvian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1993-06-

10 

Lithuania LT 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1992-10-15 to ongoing 

English 

Lithuanian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1992-10-

15 

Luxembourg LU 

Granted Bibliographic 1945-06-02 to ongoing 
French 

German 

Other 

Authorities 
Weekly 

1945-06-

02 

Granted DWPI3 1984-09-24 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Malawi MW 

Granted Bibliographic 
1973-05-09 to 1994-10-

12 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1973-05-

09 

Malaysia MY 

Granted Full-Text 2005 to ongoing English 
Malaysian 

Granted 
Quarterly 

2001-02-

28 

Granted Bibliographic 
1953-12-31 to ongoing 

(with gaps) 

English 

Malayan 

Other 

Authorities 
Weekly 

1953-12-

31 

Granted DWPI3 2005-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Malta MT 

Granted Bibliographic 
1967-11-17 to 1992-05-

08 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1968-06-

25 

Mexico MX 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1980-01-02 to ongoing Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1980-01-

02 

Granted 

Applications 
DWPI3 1997-01-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 
n/a8 
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days 

Moldova MD 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 
1994-05-31 to 2009-08-

31 
Romanian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1994-01-

31 

Monaco MC 

Granted Bibliographic 1975-10-10 to ongoing French 
Other 

Authorities 
Weekly 

1957-12-

13 

Mongolia MN 

Granted Bibliographic 1972-11-20 to ongoing 
English 

Mongolian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1972-11-

20 

Morocco MA 

Granted Bibliographic 
1993-10-21 to 2006-05-

02 
French 

Other 

Authorities 
Weekly 

1977-07-

06 

Netherlands NL 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1964-03-10 to ongoing Dutch 
Other 

Authorities 
Weekly 

1913-07-

06 

Granted 

Applications 
DWPI3 1963-02-15 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

New Zealand NZ 

Applications Bibliographic 1978-03-06 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1978-03-

06 

Applications DWPI3 1992-10-28 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Nicaragua NI 

Granted Bibliographic 
2003-11-05 to 2008-03-

24 
Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

2003-11-

05 

Norway NO 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1923-06-25 to ongoing Norwegian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1909-01-

19 

Granted 

Applications 
DWPI3 1974-11-04 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 
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OAPI OA 

Granted Bibliographic 
1992-08-15 to 2006-07-

18 

English 

French 

Other 

Authorities 
Weekly 

1966-01-

15 

Panama PA 

Applications Bibliographic 1996-05-20 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

1996-05-

20 

Peru PE 

Granted Bibliographic 1992-09-30 to ongoing Spanish 
Other 

Authorities 
Weekly 

1992-04-

19 

Philippines PH 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 

1975-07-03 to 1999-03-

02 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1975-07-

03 

Utility Models 

Applications 
DWPI3 2010-01-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Granted DWPI3 1992-01-13 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Poland PL 

Granted Bibliographic 1973-02-28 to ongoing 
English 

Polish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1930-10-

30 

Utility Models 

Granted 

Applications 

DWPI3 2011-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Portugal PT 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1976-01-01 to ongoing 

English 

French 

German 

Portuguese 

Other 

Authorities 
Weekly 

1967-06-

23 

Applications DWPI3 1974-10-04 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Research Disclosures (Kenneth Mason Publications Limited) (RD) 

  DWPI3 1978-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

N/A 

Romania RO 
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Granted Bibliographic 1973-01-20 to ongoing 
French 

Romanian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1978-01-

08 

Granted DWPI3 1975-06-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Applications DWPI3 2010-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Russia RU 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1993-02-15 to ongoing 
Russian 

English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1993-02-

15 

Granted DWPI3 1994-06-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Utility Models 

Applications 
DWPI3 2010-01-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Serbia & Montenegro YU 

Granted 

Applications 
Bibliographic 

1996-01-08 to 2006-12-

15 
Serbian 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Singapore SG 

Singaporean Granted             

  Bibliographic 1983-02-25 to ongoing English 
Singaporean 

Granted 
Monthly n/a 

Singaporean 

Applications             

  Full Text 2006-01-27 to ongoing English 
Singaporean 

Applications 
Monthly 

2007-08-

29 

  Bibliographic 1995-01-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Weekly 

2007-08-

29 

  DWPI3 1995-01-13 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Slovakia SK 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1993-11-01 to ongoing Slovak 

Other 

Authorities 
Weekly 

1993-07-

07 

Granted 

Applications 
DWPI3 1993-07-07 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 
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Slovenia SI 

Granted Bibliographic 1992-11-27 to ongoing 
English 

Slovenian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1992-11-

27 

South Africa ZA 

Granted Bibliographic 1971-01-27 to ongoing 
English 

Afrikaans 

Other 

Authorities 
Weekly 

1969-05-

22 

Applications DWPI3 1963-01-23 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Spain ES 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 1968-01-01 to ongoing Spanish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1919-05-

16 

Granted 

Applications 
DWPI3 1983-03-07 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Utility Models DWPI3 2010-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Sweden SE 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1891-06-30 to ongoing Swedish 

Other 

Authorities 
Weekly 

1888-07-

07 

Applications 

Granted 
DWPI3 1983-07-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Switzerland CH 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1905-10-15 to ongoing 

German 

French 

Italian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1888-01-

09 

Granted DWPI3 1963-02-15 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Taiwan TW 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 

2000-01-01 to 2009-06-

21 

English 

Chinese 

Other 

Authorities 
Weekly 

1993-01-

11 

Utility Models DWPI3 2003-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Granted DWPI3 2004-08-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 
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Examined Applications DWPI3 
1993-01-01 to 2004-06-

21 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Unexamined 

Applications 
DWPI3 2003-05-01 to ongoing 

English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Tajikistan TJ 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 
1998-11-14 to 2007-07-

16 

English 

Russian 

Tajik 

Other 

Authorities 
Weekly 

1998-10-

23 

Thailand TH 

Granted/Examined 
Front Page & 

Claims 
2010 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Thai 

Granted/Exami

ned 

Quarterly 
2010-01-

05 

Granted/Examined Bibliographic 2004-01-01 to ongoing English 
Other 

Authorities 
Quarterly 

2004-01-

01 

Examined Applications DWPI3 2010 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approximat

ely every 3 

days 

Special 

Order 

Turkey TR 

Utility Models 

Granted 

Applications 

Bibliographic 1973-01-01 to ongoing Turkish 
Other 

Authorities 
Weekly 

1973-01-

01 

United States US 

US Granted             

  Full Text 1836-06-02 to ongoing English US Granted Weekly 
1836-07-

13 

  DWPI3 1963-01-29 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

US Applications             

  Full Text 2001-03-15 to ongoing English 
US 

Applications 
Weekly 

1836-07-

13 

  DWPI3 2001-03-15 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

USSR SU 

Granted Bibliographic 1972-12-07 to ongoing 
English 

Russian 

Other 

Authorities 
Weekly 

1928-12-

31 
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Granted DWPI3 1963-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Ukraine UA 

Utility Models 

Granted 
Bibliographic 

1999-10-11 to 2008-05-

26 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

1987-01-

07 

Uruguay UY 

Utility Models 

Applications 
Bibliographic 

2007-10-31 to 2009-09-

30 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

2000-02-

23 

Vietnam VN 

Granted 
Front Page & 

Claims 
2010 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Vietnamese 

Granted 
Quarterly 

2010-01-

25 

Applications 
Enhanced 

Bibliographic 
2010 to ongoing 

English (Human Assisted 

Translations) 

Vietnamese 

Applications 
Quarterly 

2010-01-

25 

Granted 

Applications 
Bibliographic 1984-present (with gaps) 

English 

Vietnamese 

Other 

Authorities 
Weekly 

1984-07-

06 

Utility Models 

Granted 

Applications 

DWPI3 2010-01-01 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

World Intellectual Property Organization (WIPO) WO 

WIPO Applications             

  Full Text 1978-10-19 to ongoing 

67% English, 13% Japanese, 

13% German, 4% French, 

2% Chinese, 

1% other 

WIPO 

Applications 
Weekly 

1978-10-

19 

  Full Text 
2006-01-01 to ongoing 

(partial from 2004) 

English (Machine 

Assisted Translations) for 

WO Japanese records 

WIPO 

Applications5 
Weekly 

1978-10-

19 

  Full Text 
Partial from 2009 to 

ongoing 

English (Machine 

Translations) for WO Korean 

records 

WIPO 

Applications5 
Weekly 

1978-10-

19 

  DWPI3 1978-10-19 to ongoing 
English (Editorially Created 

Abstracts) 
DWPI4 

Approxima

tely every 3 

days 

n/a8 

Yugoslavia YU 

Granted Bibliographic 
1973-02-28 to 1992-05-

28 
Serbian 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Zambia ZM 
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Granted Bibliographic 
1968-10-16 to 1994-05-

25 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Zimbabwe ZW   

Granted Bibliographic 
1980-09-03 to 1995-01-

25 
English 

Other 

Authorities 
Weekly 

Special 

Order 

Fonte: Thomson Innovation 

 




