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Introdução
 A Busca Patentária é uma importante etapa na pesquisa, 

complementando a pesquisa bibliográfica, permitindo:

 Verificar se o objeto que se pretende estudar já não foi resolvido pelo 
estado da técnica

 Identificar gaps e problemas não resolvidos

 Identificar tendências nos desenvolvimentos da técnica

 Identificar empresas que potencialmente se interessarão pela sua 
pesquisa

 Conforme notícia veiculada em 22/2/2017 no site do CNPQ:

 “O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) incluiu em suas chamadas com viés tecnológico o 
item Pesquisa em Bases de Propriedade Intelectual no roteiro das 
propostas a serem apresentadas.”

 O objetivo desta apresentação é orientar os pesquisadores 
do IFSP sobre como realizar uma busca patentária



Requisitos para Patentear

 É importante destacar que para uma invenção ser patenteada ela 

deve atender a 3 requisitos: Novidade, Atividade Inventiva e 

Aplicação Industrial (Lei 9.279/1996). 

Requisito 1 – Atividade Inventiva:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para 
um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do 

estado da técnica.

Requisito 2 – Aplicação Industrial:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados 

suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou 

produzidos em qualquer tipo de indústria.



Requisitos para Patentear

Requisito 3 – Novidade:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos 

quando não compreendidos no estado da técnica.

Significa que não pode existir, em qualquer lugar do mundo, uma 

divulgação acerca das reinvindicações da patente, o que inclui: 

trabalhos acadêmicos, TCCs, artigos, produtos já existentes, videos, 

protótipos, etc.

 Exceção: o próprio autor pode, dentro de 1 ano (chamado de período 

de graça), requerer a patente mesmo já tendo defendido um TCC ou 

apresentado um artigo.

Desta forma, a busca patentária não garante a novidade da 
invenção, mas é um importante requisito para identificar se 

eventualmente ela já não foi registrada antes.



Processo para busca patentária

Escopo e Seleção das 

bases

Definição do assunto a 

ser buscado

Seleção das palavras-

chave

Resultados

Aprendizado

Análise



Bases de Patentes

Listamos abaixo algumas bases de patentes gratuitas

 INPI: patentes depositadas no Brasil

 Patentscope: ferramenta da Wipo, que dá acesso a todos os PCTs e a 
bases de mais de 50 países https://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf

 Derwent Innovation Index: acesso por meio do Portal Periódico Capes

 Google Patents: faz busca no escritório de patentes dos Estados Unidos 
(USPTO), Canadense (CIPO), Europeu (EPO), Japonês (JPO) e Coreano 
(KIPO), entre outros

 Latipat: patentes depositadas na América Latina e Espanha

 Espacenet: busca no escritório Europeu de patentes

Recomendação: fazer a busca em pelo menos 3 ferramentas, das quais 
recomendamos o INPI, Patentscope e Derwent Innovation.

https://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf


patents.google.com



Application: apenas 

submeteu, ainda não foi 

concedida.

Grant: já foi concedida.

Autor e empresa

Refinamentos da 

busca

Classificação



Pedidos ao longo do 

tempo

Quem mais pediu patentes 

relacionadas.

Pista para quem pode querer 

licenciar sua tecnologia ou fazer um 

projeto cooperativo de pesquisa.

Rolando a página



Busca 

Avançada





O Google relaciona todas as patentes surgiram depois 

citando esta invenção.

Isto é útil para ver a evolução dos novos desenvolvimentos 

em torno da tecnologia



Por exemplo, esta é uma patente de 2009



Derwent Thompson

A Derwent Thompson é outra opção para busca de patentes. 

É uma base paga, mas está disponível por meio do Portal 

Periódico CAPES.





O INPI disponibilizar um guia para busca bases do INPI, Latipati e Espacenet: 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes



Codigo do Pedido

Depois do depósito, segue-se 18 

meses de sigilo. Publicação não é 

concessão. 

Código de classificação

Informações

constantes

na patente



Estrutura básica

Informações detalhadas podem ser obtidas na 

apresentação XXXX, disponível no link: xxxxx

Relatório 

Descritivo

Reivindicações

Resumo

Descreve o campo de aplicação, o estado da técnica 

atual, os problemas existentes, define o objetivo da 

invenção, ressalta os três aspectos exigidos pela lei 

(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) 

descrevendo a invenção de forma clara e suficiente 

para que um técnico no assunto possa reproduzi-la.

Define e delimita exatamente os limites de 

proteção conferidos por uma patente. 



Reivindicações:

1 . Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, mais

especificamente para aparelhos refrigeradores que compreendem ao 

menos um compartimento interno provido de um sistema de fabricação 

de gelo compreendendo, basicamente, ao menos uma bandeja de 

formação de gelo associada a meios para a extração gelo, e pelo menos 

um recipiente de armazenamento (10) para gelo pronto, CARACTERIZADO 

pelo fato de compreender ainda: 

pelo menos um dispositivo de detecção de massa (1) cooperante com 

ao menos um recipiente de armazenamento (10); 

pelo menos um núcleo de processamento de dados cooperante com 

o pelo menos um dispositivo de detecção de massa (1 ); 

pelo menos uma interface de usuário (2) cooperante com o pelo 

menos um núcleo de processamento de dados; e

a referida interface de usuário (2) sendo hábil de informar a 

quantidade de gelo contida no ao menos um recipiente de 

armazenamento (10) por meio da informação oriunda do pelo menos um 

dispositivo de detecção de massa (1 ).

2. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de 

compreender ainda pelo menos um dispositivo de acionamento (22) 

relacionado à quantidade de gelo desejada; o referido dispositivo de 

acionamento (22) é cooperante com o pelo menos um núcleo de 

processamento de dados.



Reivindicações (continuação):

3. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a 

interface de usuário (2) compreende pelo menos um viso r (21) de exibição 

relacionado à quantidade de gelo contida no ao menos um recipiente de 

armazenamento (10).

4. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de 

acordo com a reivindicação 1 , CARACTERIZADO pelo fato de que o 

recipiente de armazenamento (10) compreende pelo menos um 

receptáculo dedicado ao armazenamento de gelo.

5. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 1 , CARACTERIZADO pelo fato de que o 

recipiente de armazenamento (10) compreende pelo menos um 

receptáculo dedicado ao armazenamento de gelo cooperante à uma 

estrutura de alojamento (11 ).

6. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

dispositivo de detecção de massa (1) cooperante indiretamente com ao 

menos um recipiente de armazenamento (10); o referido dispositivo de 

detecção de massa (1) encontra-se fisicamente associado à estrutura de 

alojamento (11 ).

7. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a 

interface de usuário (2) compreende uma interface de estímulos visuais.



Reivindicações (continuação):

8. Sistema de fabricação de gelo para aparelhos eletrodomésticos, de

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a interface de 

usuário (2) compreende uma interface de estímulos sonoros.

9. Método de gerenciamento de sistema de fabricação de gelo, conforme

descrito nas reivindicações de 1 a 8, CARACTERIZADO pelo fato de manter ativa a 

produção de gelo até que a quantidade de gelo armazenada no recipiente de 

armazenamento (10) seja equivalente à quantidade de gelo desejada definida por

meio de interação cooperante entre um usuário e o dispositivo de acionamento (22).

10. Método de gerenciamento de sistema de fabricação de gelo, de acordo com a 

reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de compreender as seguintes etapas:

aquisição da quantidade de gelo desejada definida por meio de interação 

cooperante entre um usuário e o dispositivo de acionamento (22); mensuração da 

quantidade de gelo armazenada no recipiente de

armazenamento (10) por meio da informação oriunda do pelo menos um dispositivo de 

detecção de massa ( 1 ) ;

gerenciamento da produção de gelo com base na comparação entre a 

quantidade de gelo desejada e a quantidade de gelo armazenada no recipiente de 

armazenamento (10), onde:

caso a quantidade de gelo desejada seja maior à quantidade de gelo

armazenada no recipiente de armazenamento (10), a produção de gelo é ativada; ou 

caso a quantidade de gelo desejada seja menor ou igual à quantidade de gelo 

armazenada no recipiente de armazenamento (1 O), a produção de gelo é 

desativada.



Reivindicações (continuação):

11. Método de gerenciamento de sistema de fabricação de gelo, de 

acordo com a reivindicação 10, CARACTERIZADO pelo fato de o núcleo de 

processamento de dados é hábil de comparar a quantidade de gelo 

desejada e a quantidade de gelo armazenada no recipiente de 

armazenamento (10) por meio do cálculo SM - RM = NP, onde:

SM corresponde à quantidade de gelo desejada;

RM corresponde à quantidade de gelo armazenada no recipiente de

armazenamento (10); e

NP corresponde à quantidade de gelo necessária à determinação da

equivalência entre a quantidade de gelo desejada e a quantidade de 

gelo armazenada no recipiente de armazenamento (1 0).



Voltando ao exemplo da 

Nespresso



Claims (reivindicação):

1. A capsule containing a substance for making up a drink using an apparatus 

of the type which includes a water-injection piercing member which injects 

water into the capsule under pressure, said capsule being composed 

essentially of a sealed impervious body containing said substance and having 

the general shape of an upright acute truncated cone, the top of the body 

terminating into a generally domed end, said domed end having a recess for 

receiving said water-injection piercing member, the height of said body being 

approximately the same as the base dimension thereof, said body being 

provided at said base with an outer rim, a membrane defining a base closure 

member, and a filter interposed between said membrane, and said 

substance said membrane being resilient and bulging outwarding under the 

pressure of water injected into said capsule through said piercing member, 

said membrane being provided with an integral portion at least partially 

surrounded by a grooved line of weakness which brakes away from said 

membrane under the influence of the water pressure when said membrane is 

in bulged condition thereby forming an aperture in the membrane through 

which the drink will flow from the capsule.

2. A capsule according to claim 1, in which said membrane is provided with 

radial grooves for facilitating outward bulging of said membrane.



E verificando agora o que a nova patente, de 2009 

reivindica...



Claims:

1. A capsule for use in a beverage production machine, the beverage production 

machine comprising a member that perforates an inlet side of a body of 

the capsule opposed to a foil member and a flange-like rim and injects a liquid or a 

liquid/gas mix into the capsule; and a relief plate having a multitude of relief elements, 

the relief plate is positioned in the machine such that injection pressure urges the foil 

member against the relief plate; and the capsule comprising: a base body sealed off 

by the foil member tightly attached to the flange-like rim of the base body, the foil 

member (i) having a thickness between 15 and 45 microns, (ii) being constructed from 

a material selected from the group consisting of aluminum, aluminum alloy, a laminate 

of aluminum and a polymer, a laminate of aluminum alloy and a polymer, and 

combinations thereof, and (iii) when perforated by the relief plate, forms a multitude 

of openings when the pressure of the injected liquid or liquid/gas mixture reaches a 

value of at least 4 bar, wherein the base body contains ground coffee having a 

particle size between 190 and 400 microns; and a flow control porous member 

positioned between at least a portion of ingredients in the capsule and the foil 

member, the flow control porous member having a pore size of between 0.4 and 2 

microns, wherein the porous member is made of at least one thin polymeric 

membrane having a thickness between 0.4 microns and 1.0 mm, and is made of a 

material selected from the group consisting of polypropylene, polyethylene, PBT, 

Nylon, polycarbonate, poly(4-methyl pentene-), polyurethane, PET, polyethersulfone, 

polyamide, resin bonded-glass fibers and combinations thereof.



Lens.org

Lens.org é uma iniciativa de uma 

universidade australiana.

Não é uma fonte oficial, mas 

mostra informações de forma 

gráfica, bastante amigável e 

pode auxiliar a identificar 

tendências.



Exemplo de 

pesquisa no 

Lens.org para 

Internet of Things



Duvídas?

inova@ifsp.edu.br

Referências

 http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-

para-buscas-de-patentes


