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RESUMO
Patentes possuem o papel de assegurar lucratividade a um investimento em pesquisa. De
forma que compense financeiramente investir grandes quantias em pesquisa e
desenvolvimento de inovações diante dos muitos riscos relacionados criação de novos
produtos. Assim, a proposta deste trabalho consiste em desenvolver dois produtos
tecnológicos: o primeiro é denominado “aparelho de refrigeração split movido a energia
natural renovável”, para demonstrar o conhecimento em redação de patentes e
entendimento dos requisitos formais para seu aceite. O segundo produto é um artigo a ser
submetido na revista Caderno de Prospecções, da UFBA, que trata de um estudo
prospectivo sobre refrigeradores e condicionadores de ar com ênfase no mercado
residencial. Esta prospecção foi realizada em função da patente tratar de um refrigerador
e um condicionador de ar. Para contextualizar os produtos, foi tratado sobre a redação de
patentes com foco em sua finalidade e utilizade de prova de antecedência em processo
judicial necessário à efetividade da proteção de uma patente.
Palavras-chave: Depósito de patente. Artigo. Refrigeração.
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Humanidades, Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2021.
ABSTRACT
Patents have the role of ensuring profitability for a research investment. So that it is
financially worthwhile to invest large amounts in research and development of
innovations in the face of the many risks related to the creation of new products. Thus,
the purpose of this work is to develop two technological products: the first is called “split
refrigeration appliance powered by renewable natural energy”, to demonstrate knowledge
in patent writing and understanding of the formal requirements for its acceptance. The
second product is an article to be submitted to the UFBA’s magazine Caderno de
Prospecções, which deals with a prospective study on refrigerators and air conditioners
with an emphasis on the residential market. This prospecting was carried out due to the
patent dealing with a refrigerator and an air conditioner. To contextualize the products, it
was treated about the writing of patents with a focus on their purpose and the use of
evidence in advance in a judicial process necessary for the effectiveness of the patent
protection.
Keywords: Patent application. Arcticle. Refrigeration.
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1 INTRODUÇÃO
Os indicadores de Ciência e Tecnologia (C&T) têm mostrado que as pesquisas
brasileiras vêm apresentando um leve crescimento em número total de publicações (NSF,
2019). Entretanto, o aproveitamento destas publicações fica abaixo do desejado, tanto em
citações quanto em registros de patentes. Transformar o conhecimento científico em
riqueza e desenvolvimento é o desafio a ser superado pelos brasileiros (PARANHOS;
PALMA, 2010). Pesquisadores brasileiros depositam um reduzido número de patentes e
apenas uma pequena proporção alcança o status de concedida (INPI, 2020). Embora esta
proporção tenha dobrado nos últimos anos ainda é aproximadamente um quinto dos
depósitos realizados (WIPO, 2014). Observa-se que tanto a proporção entre patentes e
publicações quanto a proporção de concessões pode ser aprimorada caso a instituição
prepare melhor seus pesquisadores em matéria de patentes.
A pesquisa brasileira se concentra na pesquisa de base e com baixo valor inovativo.
Poucas vezes o investimento em pesquisa avança ao ponto de se transformar em inovação
para a sociedade (DALMARCO; DA SILVEIRA; KRONBAUER, 2018). Esta baixa
proporção entre artigos científicos e patentes está relacionada às métricas utilizadas
internamente na avaliação dos cientistas (SUZUKI, 2018a) e no despreparo para a redação
de patentes. O que resulta em uma grande proporção das patentes depositadas nunca
chegar ao status de concedida (INPI, 2020). Aumentar o total anual de patentes
concedidas representaria avanços na indústria com a introdução de novos produtos e
serviços e o consequente aumento do produto interno bruto. Para tanto, este trabalho irá
apresentar a definição legal de uma patente e técnicas efetivas de redação.
Patente é uma concessão pública temporária que faculta a seu titular o direito de
impedir terceiros de produzir, utilizar, vender, oferecer ou importar a invenção (WIPO,
2021). Em contrapartida, o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que
caracterizam a novidade no invento são tornados públicos de forma que ao final da
vigência da patente possam ser incorporados ao estado da técnica. A disponibilidade de
acesso aos bancos de dados de patentes tem impacto significativo no crescimento do
conhecimento tecnológico. Da utilização destes conhecimentos são desenvolvidas novas
invenções derivadas, chamadas de modelos de utilidade. Portanto é correto concluir que
a redação de uma patente é um processo em etapas cujo resultado deve estar em
conformidade com os requisitos formais.
A redação de uma patente com potencial para chegar ao status de concedida deve
iniciar com uma profunda análise documental de patentes e outras publicações de forma
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identificar inovações não cobertas por reivindicações. A análise de viabilidade de uma
patente inicia-se com a prospecção e consequente identificação do panorama do campo
da invenção. Não raro ocorrer de uma ideia aparentemente inovadora constar já
depositada, concedida como patente ou publicada por outro meio. Quando não é possível
localizar publicações de mesmo teor da invenção em análise pode-se concluir que se trata
de uma ideia original com a qual pode-se redigir uma patente que atende ao requisito de
inovação. Mesmo no advento de existirem publicações no campo da invenção existe a
possibilidade de contornar reivindicações existentes de forma que se pode produzir e
impedir que terceiros produzam.
O método de estudo de viabilidade é conhecido como prospecção. Operacionalizar
uma prospecção requer uma análise ampla de diversas fontes e por variados ângulos.
Profissionais de prospecção não costumam divulgar seus métodos de trabalho, mas os
fundamentos da atividade envolvem buscas por palavras-chave combinados com
operadores booleanos, busca por códigos, seguir citações, buscar notícias e publicações
científicas. Mesmo a divulgação informal de uma ideia pode invalidar o requisito de
originalidade e isto precisa ser localizado durante a prospecção. O resultado da
prospecção será diretamente utilizado nos antecedentes da invenção e indiretamente na
delimitação de reivindicações que não coincidam com as patentes existentes. A
prospecção também tem como objetivo fornecer informações sobre os principais
depositantes de patentes e uma indicação do mercado para a invenção.
Não existe um método universal de redação de patentes que funcione como uma
receita. Parte da importância da prospecção é a identificação dos maiores depositantes no
campo da invenção. A análise do estilo dos profissionais em redação de patentes é uma
importante fonte de conhecimento, especialmente quando similares à patente pleiteada.
A boa redação patentária pode representar um investimento significativo por parte de
empresas, uma vez que o monopólio concedido pela patente é o diferencial de mercado
que justifica o investimento em inovação.
Profissionais em redação de patentes precisam ser capazes de atender
simultaneamente os requisitos legais e elaborar reivindicações capazes de proteger a
invenção. Os requisitos legais requerem detalhamento e descrições claras da invenção.
Entretanto, empregar excesso de detalhamento nas reivindicações facilita para quem
deseja alterar a invenção ao ponto de não mais precisar pagar os royalties. O uso de termos
restritivos, especificação desnecessária de materiais ou medidas e até mesmo o
detalhamento necessário ao atendimento dos requisitos legais podem prejudicar a
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proteção concedida à patente. É conveniente empregar parâmetros amplos que englobam
e excedem os requisitos ideais. Durante a avaliação material, o avaliador do INPI pode
solicitar a restrição do escopo da patente, caso entenda que o texto não esteja descrevendo
adequadamente a invenção. Já o oposto não pode ocorrer, uma patente inicialmente
restritiva não pode ter seu escopo ampliado posteriormente.
O registro de uma patente segue os trâmites definidos na Lei 9.279/96 (BRASIL,
1996) que especifica os requisitos formais. O pedido será submetido a exame formal
preliminar. No caso de não conformidade com os requisitos formais será dado um prazo
de trinta dias para retificação do depósito.
Este trabalho está organizado em mais 03 capítulos, além da introdução. O segundo
capítulo versa sobre o referencial teórico em torno das patentes e os requisitos para a sua
redação. Já no terceiro e quarto capítulo são apresentados os produtos técnicos,
obrigatórios, para o Profnit: a redação da patente e o artigo para publicação em revista
cientifica, no campo da Administração.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GERAL
Elaborar a redação de um pedido de patente de modelo de utilidade.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Redigir um pedido de depósito da patente capaz de proteger a invenção.



Atender aos requisitos formais determinados pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
A inovação a ser patenteada é um refrigerador movido a energia renovável sem
conversão em eletricidade. Esta ideia é relevante em função da grande perda de energia a
cada conversão. Converter o movimento em eletricidade para depois converter
eletricidade em compressão de gás é uma dupla perda de eficiência. Na prospecção foram
encontradas patentes similares, principalmente usando o processo por compressão e
descompressão de gases para aquecer o ambiente interior em locais frios. Da análise
destas patentes prospectadas foi possível notar o quanto era fácil elaborar reivindicações
que burlassem as patentes existentes.
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Desta forma, foi realizada uma mudança na forma de encarar a invenção e a divisão
em duas patentes complementares que conseguem a combinação de especificidade e
abrangência. A patente principal, em anexo, passa a ser de uma unidade condensadora,
similar à de um ar condicionado split, com a inovação sendo a substituição do motor
elétrico por um sistema de acoplamento para receber rotações de uma fonte externa. Em
reivindicações adicionais foram citadas possíveis fontes de rotação como roda d’água ou
turbina eólica, incorporada ou não. Esta delimitação é suficiente para a invenção original
uma vez que se entende impossível executar a invenção sem violar esta patente.
Este trabalho tem como procedimentos metodológicos as seguintes etapas:
Aprofundamento teórico – teve como objetivo a participação em oficinas sobre a
redação de patentes. Nos cursos foram consolidados os conhecimentos em Propriedade
intelectual adquiridos no PROFNIT, assim como formada uma visão mais clara de como
uma patente deve ser redigida.
Análise documental – por meio dos documentos de patentes similares, permitiu a
delimitação do estado atual da técnica e seleção de inventores significativos para um
ponto de partida para o texto da patente de modelo de utilidade.
Busca de Anterioridade – foi operada através do software proprietário Orbit da
empresa Questel. A escolha do referido software se deu em função da gama de
funcionalidades e recursos oferecidos e em função da disponibilidade aos alunos do
PROFNIT. Entre as funcionalidades, foi muito utilizada a busca avançada, a visualização
rápida do conteúdo da patente e a busca de patentes similares. Esta busca por similares
rendeu alguns resultados próximos da inovação a ser patenteada. Encontrar patentes
semelhantes, mas não idênticas, é um bom indicativo de inovação.
Na etapa inicial da busca foi realizada uma busca por palavras-chave relacionadas à
invenção. Em virtude do grande número de resultados encontrados, foi adotada uma
restrição de resultados com a aplicação de novos parâmetros de busca. Estes novos
parâmetros serão os códigos Cooperative Patent Classification (CPC) e booleanos de
truncagem. Diante de uma maior especificidade de resultados, foi realizada a análise das
patentes a serem encontradas e consequente identificação de patentes similares. Com as
patentes similares foi realizada uma busca expandida com a já mencionada busca por
similares e uma busca pelas patentes citadas pelos avaliadores nas patentes semelhantes
de forma a exaurir a possibilidade de encontrar uma idêntica.
Esta pesquisa versa sobre redação de patente de modelo de utilidade de uma inovação
própria. A invenção precisará ser descrita neste TCC em razão de decisões decorrentes
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da prospecção e redação da patente que afetaram tanto a invenção quanto a redação da
patente.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO
Patente é uma concessão pública temporária que faculta a seu titular o direito de
impedir terceiros de produzir, utilizar, vender, oferecer ou importar a invenção. Em
contrapartida, o conhecimento dos pontos essenciais que caracterizam a novidade no
invento são tornados públicos de forma que, ao final da vigência da patente, possam ser
incorporados ao estado da técnica (WIPO, 2021).
Ou seja, a patente é uma concessão de monopólio e conhecimento da inovação.
Portanto, uma patente deveria ser bastante detalhada quanto aos detalhes da invenção para
que o conhecimento venha a ser útil ao final do período do monopólio. Inclusive com
informações secundárias que a contextualizem diante do atual estado da técnica.
Um documento de patente precisa seguir uma estrutura padronizada para ser aceito.
Esta estrutura é composta por: titular, inventor, classificação, prioridade, anterioridades,
resumo, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (eventualmente) (SUZUKI,
2018b), Esta estrutura é também conhecida como requisitos formais. Parte deles são
enumerados na Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996) e o restante foram incluídos pela Instrução
Normativa INPI Nº 031/2013 que estabelece as normas gerais de procedimentos para
cumprimento dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de
maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente (INPI,
2013a).
Em ambientes acadêmicos costuma-se seguir estas diretrizes ao elaborar uma patente.
Tanto com o adiamento do depósito para obtenção de mais conhecimento quanto na
riqueza de detalhes da publicação. Normalmente rivalizando com artigos científicos em
conteúdo e elegância de escrita. Neste trabalho, este tipo de patente será referido como
patente acadêmica para diferenciação da patente jurídica descrita também neste
documento.
A outra definição de uma patente leva em conta sua finalidade. Uma patente serve
como prova de antecedência em um processo judicial para impedir terceiro de produzir,
comercializar, importar ou para obtenção de indenização pela utilização já ocorrida. A
patente em si não tem auto aplicabilidade e só exerce os direitos concedidos pela Lei nº
9.279/96 (BRASIL, 1996) mediante processo judicial. Desta forma é correto entender a
patente como um documento jurídico de prova em tribunal que deve conter o mínimo de
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informação necessária ao devido reconhecimento da invenção, a este modelo
denominamos, para este trabalho, patente jurídica. Neste contexto, quanto mais
informações e detalhes forem listados, mais fácil fica à outra parte alegar que não houve
violação da patente porque o detalhe diferente faz com sejam objetos distintos.
A questão é que a Lei nº 9.279/96 não define claramente o que é uma patente, apenas
trata dos requisitos formais de concessão e as proteções conferidas. A lei trata de questões
sobre requisitos formais, prazos, titularidade, patenteabilidade e vigência. Aqui vale
destacar o artigo 24 da lei que afirma que o objeto precisa ser definido de forma
suficientemente clara para ser realizado por um técnico do assunto. Com esta definição
subjetiva de quão precisa a descrição deve ser é possível múltiplas interpretações.
Principalmente a interpretação que técnico que não é capaz de realizar o objeto a partir
da descrição não é suficientemente qualificado no assunto.
Reforça este conceito o fato que, após realizado o depósito, o avaliador pode solicitar
esclarecimentos e delimitações para aumentar a quantidade de detalhes e restringir o
escopo do objeto. Entretanto, não é possível aumentar o escopo do depósito de forma que
é preferível que o primeiro depósito seja o mais amplo possível e que só seja reduzido se
absolutamente necessário (INPI, 2013b).
Considerando a possibilidade de adicionar informações quando também pode-se
concluir uma possibilidade de depósito antecipado da patente quando houver o risco de
divulgação antecipada da inovação. Pode-se fazer um depósito com texto bastante amplo
que seja suficiente para o depósito ser aceito. As informações precisas obtidas entre o
depósito e solicitação de análise podem ser adicionadas de ofício. Esta alternativa reduz
a duração efetiva de uma patente e só deve ser utilizada se houver o risco de perda de
patenteabilidade por exposição antecipada da inovação. Esta opção também permite que
artigos científicos sejam divulgados durante o desenvolvimento da inovação sem
comprometer o monopólio.
Uma patente não é um recurso com efetividade automática. Cabe ao titular da patente
a responsabilidade de descobrir a violação da patente e acionar a justiça para as devidas
reparações e impedimentos de produção. Neste processo, o utilizador da invenção poderá
alegar que seu produto é similar, mas não coincide com a reivindicação. Para tanto,
detalhes descritos em qualquer parte da patente podem ser utilizados para comprovar
diferença de objeto. A riqueza de detalhes descritivos de uma patente acadêmica facilita
a existência de detalhe diferente uma vez que basta o uso alternativo de material, medida,
posicionamento, sequência ou outro para descaracterizar a violação da patente. A
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abstração e minimalismo de uma patente jurídica cumpre melhor seu papel de documento
jurídico, uma vez que contém apenas os elementos mínimos necessários ao
reconhecimento da invenção.
Por reconhecimento da invenção entende-se o ato de entender que o texto da patente
descreve o objeto em contestação de forma inequívoca. Mesmo que não descreva
totalmente o objeto. O objeto da contestação pode conter elementos não descritos na
patente e continuar sendo reconhecido pela patente.
Um exemplo de patente jurídica é a BRMU8801651U2, de titularidade de Odil Leo
Bianchini. Esta patente trata de um modelo de utilidade de uma união de forro plástico
através de encaixe macho-fêmea (LEO, 2008). Esta patente apresenta uma breve
descrição do estado atual da técnica, uma descrição focada no encaixe inovador das peças
de plástico e reivindicação da proteção do encaixe inovador. A patente foi depositada em
2008 e em 2009 a empresa PLASBONI INDUSTRIA DE FORROS DE PVC começou a
produzir forros com o encaixe descrito na patente de modelo de utilidade. A titular da
patente moveu o processo de número CNJ: 0215628-11.2018.8.21.7000. No processo, a
empresa até alegou que o forro por ela fabricado era diferente do modelo patenteado por
fazer uso de desenho industrial registrado. A contrafação de patente foi atestada em laudo
técnico uma vez que o desenho industrial era diferente das figuras na patente, mas fazia
uso do encaixe macho-fêmea que era a única descrição reivindicada.
Vale ressaltar que havia uma descrição na patente de modelo de utilidade que poderia
ter sido utilizada pela empresa para fabricar seu produto sem violar a patente, mas não
analisaram a patente tempestivamente por falha de prospecção. A patente determina
ângulo de encontro interno das paredes em 90°, ou externo, a 270°. O uso de ângulo
diferente destes evitaria a alegação de contrafação por caracterizar encaixe diferente do
protegido.
Uma patente jurídica tende a ter mais chance de obter renda de transferência de
tecnologia porque ela pode proteger o monopólio de forma mais efetiva. Patentes que
podem ser contornadas com facilidade por detalhes técnicos que não são essenciais à
realização da invenção não conseguem impedir terceiros de produzir ou comercializar a
invenção. Neste caso, um empresário que opte por pagar os direitos de propriedade
intelectual terá custos mais elevados que outro empresário que opte por não pagar. Custo
maior equivale a preço de venda maior e menos aceitação pelos clientes.
Explicado o motivo para redigir patentes jurídicas então cabe tratar de sua escrita.
Principalmente em uma situação em que a patente precisa ser redigida por uma equipe
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em que uns possuem o conhecimento técnico da invenção e outros possuem o
conhecimento de redação de patente. Neste caso, a função do especialista em patentes é
cuidar do preenchimento dos requisitos formais e propor formas de contornar os textos
propostos pelos especialistas na invenção.
Nesta forma de escrita de patentes o inventor vai aprimorando a redação da patente a
partir das tentativas de contornar a patente feitas pelo especialista em patentes. Este
proporá mudanças de materiais, dimensões, medidas, posições e outras características.
Estas proposições serão feitas a partir de informações constantes no texto em
desenvolvimento de forma a eliminar fragilidades e manter as informações necessárias à
realização da invenção de forma que as reivindicações sejam reconhecidas facilmente.
Sempre que possível deve-se generalizar informação de forma a dar mais flexibilidade
à realização do objeto da patente e manter detalhes em segredo industrial. A existência de
informação em segredo aumenta a motivação para uma transferência de tecnologia, posto
que seria necessário investir em pesquisa para, talvez, recriar a informação não publicada.
Este tipo de segredo pode ser mantido através de generalizações, por exemplo, o
pesquisador sabe qual a liga metálica apresentou melhor resultado na pesquisa, mas
patenteou apenas a informação de um “material metálico”. Outro possível exemplo é
registrar uma faixa de medidas possíveis em vez das medidas exatas encontradas na
pesquisa.
Com redações de patentes feitas de forma a dificultar o contorno da patente fica
resguardado o papel de criador de conhecimento da academia com o devido
reconhecimento moral e material da titularidade da invenção. Principalmente porque os
recursos financeiros resultantes de transferência de tecnologia bem-sucedida são
reinvestidos em novas pesquisas. Criando um ciclo de crescimento e inovação benéfico a
ambas partes.
Por fim, esta estratégia de patentes não ofusca o papel de criador de conhecimentos
da academia uma vez que a possibilidade de depósito de patente em estágios
intermediários da pesquisa permite que o conhecimento seja publicado no meio científico
sem o perigo de perda dos direitos de propriedade industrial. A publicação científica de
conhecimento em processo de proteção pode servir como publicidade antecipada e
estimular a transferência da tecnologia.
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3 PATENTE: APARELHO DE REFRIGERAÇÃO SPLIT MOVIDO A ENERGIA
NATURAL RENOVÁVEL”
Este capítulo apresenta a redação da patente de modelo de utilidade, Aparelho de
Refrigeração Split Movido a Energia Natural Renovável, produzido para o PROFNIT.

Produto obrigatório para a obtenção do título de mestre do PROFNIT.
A redação atende aos requisitos formais de patenteabilidade, conforme exposto na
contextualização deste trabalho. Ademais, a formatação obedeceu ao modelo disponível
no site do INPI (Patente de Modelo de Utilidade: Modelo do pedido de patente). Este
modelo possui formatação específica para o relatório descritivo e outro padrão de
formatação para o quadro reivindicatório. A cor da letra não seguiu o padrão do INPI para
facilitar a leitura deste trabalho.
“APARELHO DE REFRIGERAÇÃO SPLIT MOVIDO A ENERGIA NATURAL
RENOVÁVEL”
Campo da Invenção
[0001] A presente invenção refere-se a um refrigerador cuja fonte de trabalho é o uso
direto de energia natural. Esta energia é captada por aparato já comum no estado da
técnica como turbinas, hélices ou equivalente com a capacidade de converter uma
energia natural em energia rotacional que será aplicada diretamente ao compressor que
faz o processo de refrigeração ocorrer. Sem a conversão intermediária em eletricidade.
Antecedentes da Invenção
[0002] Já existem no mercado aparelhos refrigeradores cuja fonte de trabalho é a
eletricidade. Este é o padrão comum deste tipo de aparelho em função da comodidade
de utilização de uma fonte de energia facilmente disponibilizada. A eletricidade, embora
conveniente, entre sua fonte e uso final estão envolvidos múltiplos processos de
conversão de energia. Sendo que cada conversão de energia resulta em uma perda
significativa de energia na forma de calor, ruído ou outro.
[0003] A disponibilidade e comodidade da eletricidade é uma realidade assimétrica.
Acessível em locais específicos atendidos por uma rede de cabos de transmissão.
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Quando não há a disponibilidade de transmissão de energia não é possível utilizar
aparelhos elétricos.
[0004] A questão da eficiência energética é o ponto fraco da eletricidade. São muitas as
perdas de energia em conversões e resistência de condutores. Praticamente toda a
energia elétrica disponível é obtida através de turbinas girando geradores. Processo
este que raramente chega a 70% de eficiência. O aparelho que utiliza a eletricidade
também tem eficiência limitada que reduz o total da energia a ser utilizada na finalidade
desejada.
[0005] Outra questão a ser tratada envolve a questão da energia natural do ambiente
estar externa enquanto o refrigerador deve ficar em ambiente interno. A conversão em
rotação para transmissão com o uso de eixos cria um risco de acidentes e uma grande
quantidade de componentes em movimento. A solução que pode ser utilizada é o
sistema split utilizado em condicionadores de ar. Uma unidade externa capta a energia
natural na forma de rotação e utiliza esta energia para comprimir ar ou um gás
refrigerante. O gás comprimido pode então ser transferido para o ambiente interno via
tubos pressurizados.
[0006] Adicionalmente pode-se afirmar que esta separação também pode viabilizar o
uso de compressores mais potentes e eficientes de forma a melhorar a relação custo
benefício. Sendo inclusive viável o uso de um compressor para mais de um aparelho
refrigerador. E que a área da tubulação pressurizada ainda obtém a vantagem indireta
de ventilar o excesso de temperatura no ambiente externo.
[0007] O uso de energia renovável sempre teve seu ponto fraco na irregularidade das
fontes de energia natural renovável e uma demanda constante na eletricidade.
Refrigeradores elétricos dependem da constância da eletricidade para manter uma
temperatura interna constante, ligando e desligando o motor conforme a necessidade.
A inconstância da energia natural renovável não é relevante em um sistema que utiliza
a rotação para refrigerar um compartimento em vez de produzir eletricidade. O sistema
não elétrico descrito nesta patente resultará em períodos muito frios e períodos menos
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frios conforme a oscilação de intensidade da fonte de energia. Pode-se considerar o
isolamento térmico do compartimento como equivalente a uma bateria de forma que o
sistema pode funcionar inconstantemente desde que o frio armazenado no
compartimento atenda a finalidade a que se propõe.
Descrição da Invenção
[0008] A invenção consiste de um refrigerador adaptado a funcionar com o uso de
energia natural renovável. Para isto o compressor precisa ser removido do interior do
refrigerador para uma unidade externa contendo o compressor com seu eixo conectado
a um conjunto de engrenagens para equalizar a rotação provida por uma turbina ou
equivalente com a função de converter alguma fonte de movimento linear natural em
rotação.
[0009] O compressor funcionará com a finalidade de fazer funcionar um processo
conhecido como HVAC em que um gás é comprimido de forma que a tubulação
contendo ele se aqueça. Este calor extra é ventilado no ambiente para quando o gás for
despressurizado resultar em uma tubulação esfriada. Este processo é chamado de
bomba de calor. É possível assumir que haverá tubulação quente exposta suficiente
para dispensar um sistema adicional de ventilação de calor se considerarmos a alta
probabilidade da fonte de energia natural não estar muito próxima do refrigerador.
[0010] O aparelho refrigerador a ser utilizado neste sistema pode ter o motor elétrico que
costuma vir instalado em aparelhos refrigeradores para ser utilizado como reserva.
Bastando uma adaptação na tubulação para receber a tubulação externa que provém o
gás comprimido. E outra adaptação para retornar o gás comprimido ao compressor
externo. Esta adaptação pode ser feita com o uso de um tee com válvulas unidirecionais
que impeçam o fluxo de gás comprimido na direção errada. Também pode ser feita com
um colar de tomada com válvula unidirecional de forma a poder adaptar um refrigerador
normal ao novo modelo.
Exemplos de concretizações da invenção
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[0011] Esta invenção se concretiza na forma de uma unidade condensadora contendo
pelo menos uma turbina, um aparato de ajuste de rotação e torque e um compressor.
Ambos conectados de forma que a rotação da turbina seja a fonte de trabalho do
compressor. A turbina precisa estar posicionada de forma a converter uma fonte de
energia natural renovável em rotação. O aparato de ajuste de rotação e torque que pode
ser desde um eixo a um conjunto assimétrico de polias ou engrenagens de forma que a
rotação da turbina chegue ao eixo do compressor em velocidade adequada. O
compressor é um equipamento capaz de converter rotação em compressão de gás.
[0012] A esta unidade condensadora estão conectadas duas tubulações de cobre,
sendo uma para passagem de gás comprimido e a outra para retorno do gás em baixa
pressão. A tubulação de gás comprimido vai até o aparelho refrigerador da reivindicação
1 onde se conecta à tubulação normal do refrigerador de forma que este funcione como
se estivesse utilizando o motor elétrico interno para comprimir o gás.
[0013] Na configuração de condicionador de ar split a única diferença perceptível é a
dispensa de eletricidade em função da unidade condensadora descrita no parágrafo
[0010] não precisar de eletricidade para funcionar e que sem eletricidade na unidade
evaporadora a refrigeração é mais passiva. Pode-se acrescentar eletricidade para o
funcionamento do ventilador da unidade evaporadora para uma melhor dispersão da
temperatura com a vantagem de que este ventilador é de baixo consumo de eletricidade.
[0014] Na configuração de freezer ou câmara fria esta invenção faz uso da mesma
unidade condensadora descrita em [0010] sendo que o compartimento em que o frio
será ventilado apresenta excelente isolamento térmico para conservação de longo prazo
em baixíssimas temperaturas.
Breve Descrição das Figuras
[0015] A FIGURA 1 ilustra a disposição em que a tubulação interna do aparelho de
refrigeração é cortada para a inserção do corpo do adaptador [1]. Nesta configuração é
possível a utilização de válvula unidirecional [2] de forma a garantir que o gás
pressurizado não circulará em sentido indevido.
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[0016] A FIGURA 2 ilustra a disposição em colar de tomada. Nesta disposição o corpo
do adaptador [1] envolve a tubulação [2] formando uma vedação completa. O corpo do
adaptador fica firmemente preso com algum tipo de abraçadeira [2] ou outro aparato de
fixação. A tubulação [2] é apenas perfurada [4] de forma a permitir a entrada do gás
comprimido de fonte externa. A utilização de válvula unidirecional [5] não é essencial
embora seja uma melhoria significativa. Outros tipos de válvulas podem ser utilizadas
para controlar a entrada e saída de gás comprimido e até mesmo podem não ser
utilizadas nenhuma válvula.
[0017] A FIGURA 3 ilustra o mecanismo da unidade externa de compressão sem
cobertura para facilitar a visualização dos componentes. O mecanismo utiliza uma
turbina vertical [3] cujo eixo está conectado ao sistema de ajuste de velocidade de
rotação [2] que equaliza a rotação e torque da turbina à necessidade de rotação do
compressor [1].
[0018] A FIGURA 4 ilustra uma estilização do todo da invenção com a unidade de
compressão instalada em separado do refrigerador ligados por tubulações de cobre. O
refrigerador da figura contém o motor elétrico comum em refrigeradores.
REIVINDICAÇÕES

1.
Um compressor com turbina acoplada que comprime gás para o processo
de refrigeração de um aparelho refrigerador sem o uso de eletricidade movendo
o compressor caracterizado por:
Conter um compressor cujo eixo está conectado a um sistema de regulação de
velocidade que está conectado a alguma forma de turbina ou similar capaz de
converter energia natural renovável em rotação. O referido compressor é
utilizado para pressurizar um gás para produzir o efeito de bombeamento de
calor de forma a esfriar o interior de um aparelho de refrigeração conectado ao
compressor por tubulações de cobre.
2.
Um sistema de ar condicionado split cujo compressor funciona com o
sistema de turbina acoplada descrito em 1.
3.
Um freezer ou câmara fria split cujo compressor funciona com o sistema
de turbina acoplada descrito em 1.
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4.
Qualquer dos sistemas descritos em 1, 2 ou 3 fazendo uso de eletricidade
para controles, sensores, iluminação ou outra função que não seja o compressor.
5.
Um aparelho como descrito em 4 que contenha um gerador também
acoplado à turbina para fornecimento de energia para as funções acessórias.
5.
Aparelho como descrito em 5 com capacidade de geração suficiente para
fornecer o excedente para uso em outras aplicações.

RESUMO
“Aparato de refrigeração split com compressor acoplado a uma turbina”
É caracterizado por compressor cujo eixo está conectado a uma turbina de forma que a
rotação da turbina ao captar a energia natural renovável resulte em compressão de gás
no interior de uma tubulação também conectada ao compressor. Este gás esquentará
na parte da tubulação que recebe o gás comprimido de forma que o excesso de calor
esteja acima da temperatura do ambiente e o excesso de calor possa ser ventilado. Ao
final da tubulação comprimida existe uma válvula onde o gás expande em uma
tubulação de baixa pressão que estará em temperatura abaixo do ambiente.
Este processo de refrigeração ocorre sem a típica conversão da energia natural em
eletricidade e respectivo uso da eletricidade em um motor elétrico que move o
compressor.
DESENHOS

FIGURA 1
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[1] corpo do adaptador
[2] válvula unidirecional
FIGURA 2
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[1] corpo do adaptador
[2] tubulação do aparelho
[3] abraçadeira
[4] orifício na tubulação
[5] válvula unidirecional
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FIGURA 3

[1] compressor
[2] sistema de ajuste de velocidade de rotação
[3] turbina
FIGURA 4
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[1] turbina
[2] sistema de ajuste de velocidade de rotação
[3] compressor
[4] tubulação de cobre
[5] refrigerador
[6] motor do refrigerador
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4 ARTIGO: REFRIGERANDO UM MUNDO EM AQUECIMENTO: ESTUDO
PROSPECTIVO SOBRE REFRIGERADORES E CONDICIONADORES DE AR
COM ÊNFASE NO MERCADO RESIDENCIAL
Este capítulo apresenta o artigo, REFRIGERANDO UM MUNDO EM
AQUECIMENTO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE REFRIGERADORES E
CONDICIONADORES DE AR COM ÊNFASE NO MERCADO RESIDENCIAL
produzido para o PROFNIT. Produto obrigatório para a obtenção do título de mestre do
PROFNIT.
O artigo está formatado de acordo com os parâmetros exidos pela revista Cadernos de
Prospecções a qual foi submetido.
REFRIGERANDO UM MUNDO EM AQUECIMENTO: ESTUDO
PROSPECTIVO SOBRE REFRIGERADORES E CONDICIONADORES DE AR
COM ÊNFASE NO MERCADO RESIDENCIAL

RESUMO
O presente estudo caracteriza as tecnologias de refrigeração por compressão e
descompressão gasosa com foco em suas duas principais aplicações domésticas. Investiga
a evolução histórica e a tendência de desenvolvimento da tecnologia. Deste modo, a busca
foi realizada com base no grupo tecnológico de bens de consumo do software Questel
Orbit assim como a geração dos gráficos da análise dos resultados. Estes demonstram um
aumento recente na quantidade de depósitos de patentes, especialmente por empresas
chinesas que estão entrando em um mercado dominado por coreanos e japoneses. Por fim,
a quantidade de patentes anuais em uma tecnologia antiga é explicada pela importância
do produto que deve continuar a ser consumido em larga escala.
Palavras-chave: Refrigeração. Bomba de Calor. HVAC.
COOLING A HEATING WORLD: A PROSPECTIVE STUDY ON
REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS WITH RESIDENTIAL
MARKET EMPHASIS

ABSTRACT
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The present study characterizes the technology of refrigeration by compression and
venting gas with a focus on its two main domestic applications. It investigates the
historical evolution and the trend of technology development. In this way, the search was
carried out based on the technological group of consumer goods of the Questel Orbit
software as well as the generation of graphs for the analysis of the results. These
demonstrate a recent increase in the patent filings amount, especially by Chinese
companies entering a market dominated by Koreans and Japanese. Finally, the number of
annual patents on an old technology is explained by the importance of the product, which
should continue to be consumed on a large scale.
Keywords: Refrigeration. Heat Pump. HVAC.
Área tecnológica: Processos térmicos e aparatos.
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da refrigeração foi um passo importante para a distribuição de
alimentos e para o aumento no padrão de vida das pessoas (STELPFLUG, 1950). Mesmo
containers de grande tamanho eram refrigerados ainda no século 19 para o transporte de
alimentos a longas distâncias (DONEHOWER; DOWNS; DWYER, 1898). O uso de
bombas de calor para climatização também foi um importante avanço na qualidade de
vida. A tecnologia de refrigeração será abordada com ênfase em sua relevância e no
consumo de energia a ela relacionada.
O controle da temperatura é uma forma muito efetiva para inibir a deterioração de
alimentos, em alguns casos basta manter a temperatura abaixo da temperatura ideal para
os microrganismos e no caso de carnes o ideal é o congelamento completo (RAHMAN,
2007). Este conhecimento é antigo e sempre foi utilizado o gelo do inverno para a
preservação dos alimentos produzidos no período quente do ano para serem consumidos
durante o inverno (DAVID, 2011, p.10-11). O refrigerador estende a duração de
alimentos perecíveis de forma que estes podem ser consumidos muito depois de serem
produzidos e transportados a locais distantes. Desta forma a sazonalidade pode ser
superada e a escala de produção de alimentos pode ser elevada uma vez que mais
mercados podem ser alcançados pelos alimentos.
A descoberta da refrigeração por compressão gasosa abriu a possibilidade de criação
de compartimentos capazes de serem refrigerados ativamente quando necessário. Em
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1803, Thomas Moore registrou a patente USX419 para o primeiro refrigerador (MOORE,
1803). Era um equipamento mecanicamente operado que comprimia ar para dissipar o
calor e liberava o ar em uma câmara que resfriava em função da expansão do ar de forma
a produzir gelo artificial. Em 1896, foi inventado o compressor elétrico (CHRISTENSEN,
1896) e, em 1913, o primeiro refrigerador doméstico em que um compressor elétrico
movimenta o ciclo de compressão e descompressão foi patenteado (WOLF, 1913).
O processo de refrigeração é essencial para a preservação de alimentos em uma escala
que garanta a segurança alimentar (ASTE; PERO; LEONFORTE, 2017). Grandes cidades
concentram uma grande quantidade de pessoas longe dos locais de produção dos
ingredientes dos alimentos. Mesmo alimentos preparados precisam ser mantidos em
condições de consumo para os períodos do dia em que as refeições ocorrem. Tanto a
refrigeração em si quanto meios logísticos refrigerados reduziram a dependência local de
produção de comida e viabilizaram o transporte de longa distância de alimentos
(SATTERTHWAITE; MCGRANAHAN; TACOLI, 2010).
Esta importância para a segurança alimentar pode ser percebida pelos dados do censo
que indicam o número crescente de domicílios com refrigerador, chegando a 97,83% em
2015 (IBGE, 2015). Este mercado em constante crescimento justifica contínuos
investimentos em pesquisa e inovação como o que será discutido a seguir, neste artigo.
Além da função na conservação de alimentos, o processo de refrigeração também é
amplamente utilizado em climatização. Esta utilização é bem posterior ao uso em
alimentação em função do baixo isolamento térmico de unidades habitáveis demandar um
aparelho com alta eficiência energética para ser refrigerado sem um excessivo consumo
de energia. Isto só foi possível em 1945, quando o primeiro condicionador de ar por
compressão gasosa foi inventado (SHERMAN, 1945). O uso de condicionadores de ar
para climatização foi uma inovação que se tornou uma necessidade de imediato e, em
apenas 15 anos, a maioria das novas residências dos EUA já possuíam o aparelho
(LESTER, 2015).
A comercialização de condicionadores de ar representou um grande aumento no
consumo elétrico. Paradoxalmente, inovações em eficiência energética estão aumentando
o consumo total de energia para climatização em função de novos consumidores
adquirindo seus aparelhos e de uma lenta atualização dos aparelhos antigos e menos
eficientes (RECS, 2011). Esta tendência deve seguir até que todas as unidades
habitacionais e empresariais estarem devidamente climatizadas.
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Refrigeradores e ar condicionados são variações da mesma tecnologia de
bombeamento de calor aplicada em um recipiente específico para sua finalidade.
Praticamente todos os modelos são movidos a eletricidade com a exceção sendo os
modelos automotivos, que utilizam a rotação do motor para comprimir o gás (PEO, 1935).
METODOLOGIA
Para a produção do presente estudo, foi realizada uma pesquisa prospectiva e
exploratória a partir de busca de documentos de patentes no sistema Orbit Intelligence,
da empresa Questel, com o foco em aparelhos refrigeradores e condicionadores de ar. As
mesmas buscas foram repetidas nas agências de propriedades intelectuais United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Espacenet – do European Patent Office (EPO) e
na base nacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com a devida
tradução para português. As estratégias e resultados estão listados no quadro 1.
Inicialmente foram realizadas buscas amplas com o termo heat pump e HVAC que
definem a tecnologia utilizada em aparelhos de refrigeração e condicionadores de ar. Em
seguida foram efetuadas buscas amplas com o nome dos aparelhos para obtenção de um
panorama geral da aplicação da tecnologia.
Em seguida foram realizadas buscas mais específicas com o propósito de reduzir o
número de resultados a uma quantidade analisável. Por se tratar de uma tecnologia antiga
com mercado atual e perspectiva de crescimento há uma enorme quantidade de depósitos
de patente.
O Orbit foi utilizado para a análise dos resultados e elaboração dos gráficos constantes
neste artigo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das buscas estão listados no quadro 1. Pela análise dos resultados de #1,
#2, #3, #4 e #5, constatou-se a necessidade de concentrar a busca nos aparelhos como um
todo. Filtrando as patentes de partes e componentes utilizados na fabricação do produto
final. Estas patentes costumam fazer referência ao aparelho a que fazem parte e acabam
sendo listadas na busca que referencia tanto a tecnologia quanto o aparelho. Buscas
utilizando CPC e IPC também resultaram em resultados inacurados uma vez que patentes
de peças, componentes, estruturas e outras partes de um que compõem um aparelho
também costumam listar o CPC/IPC do produto acabado a que pertencem.
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Restando como alternativa o uso do campo domínio tecnológico desenvolvido pela
Questel. Este recurso é baseado nos códigos IPC (QUESTEL, 2020). Um dos 25 domínios
é o de bens de consumo. Desta forma é possível obter resultado que sejam apenas bens
finais ao consumidor.
Uma nova estratégia de busca focou no compressor do aparelho refrigerador por ser
seu principal componente. Sem o compressor é impossível a existência de um refrigerador
e com esta busca elimina-se peças, controladoras, gás refrigerante e outros componentes
com os quais um refrigerador é construído. O código utilizado na realização da busca foi
((refrigerator and compressor) /TI/AB/OBJ/ADB/ICLM) AND ("other consumer goods”)
/TECT

que

retornou

17.946

e

((air

conditioner)

AND

compressor)

/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM AND ("other consumer goods”) /TECT que retornou 2077
resultados.
Quadro 1 - Estatégias de pesquisa.
Nº

Termo buscado

#1

(heat

pump)

Orbit

USPTO

EPO

INPI

95.175

17.046

1.916.897

109

12.340

26.366

56.930

4

591.641

189.824

1.246.130

2307

248.378

71.418

639.390

825

352.446

41.365

778.308

312

212.641

62.670

518.821

745

62.131

71.418

449.996

825

/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
#2

(hvac)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM

#3

(compressor)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM

#4

(refrigerator)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM

#5

(air

conditioner)

/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
#6

(refrigerator

not

refrigerant)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
#7

(REFRIGERATOR)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
AND (F25#) /CPC

#8

(refrigerator)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
AND ("other consumer
goods") /TECT

103.914

28
#9

(refrigerator

and

17.946

compressor)
/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
AND ("other consumer
goods")/TECT
#10

((air
AND

conditioner)

2.077

compressor)

/TI/AB/OBJ/ADB/ICLM
AND ("other consumer
goods") /TECT

O processo de refrigeração por compressão e descompressão gasosa é uma tecnologia
centenária que continua a receber investimento crescente em seu desenvolvimento. Sendo
a principal forma de transferir calor de um ambiente para outro em função de sua alta
eficiência energética. A aplicação da tecnologia em refrigeradores faz dela uma das
tecnologias mais amplamente distribuída. Mesmo estando presente em quase todas as
residências, o refrigerador continua evoluindo e refrigeradores são substituídos por
modelos mais recentes com novas funcionalidades, aparência melhorada e menor
consumo de energia elétrica.
Considerando que manter alimentos refrigerados ou congelados é a principal forma
de conservação para alimentos perecíveis, percebe-se que refrigeradores devem manter
sua importância ao longo do tempo. Também não aparenta ser uma tecnologia próxima
de ser considerada madura e muitas inovações ainda devem ser introduzidas antes de se
chegar a um modelo definitivo de refrigerador.
Analisando a quantidade de depósitos de patentes relacionadas ao refrigerador,
conforme a metodologia de busca, foi obtida a Figura 1. Ela apresenta os depósitos de
patentes ao longo dos últimos 20 anos. Esse panorama temporal fornece informações
relevantes sobre a expansão nos depósitos de patentes de refrigeradores enquadrados no
grupo tecnológico de bens de consumo. Além disso, foi observado um aumento recente
na quantidade de depósitos de patentes. Até 2009 o mercado estava estabilizado e em
2010 a indústria chinesa começou a depositar uma grande quantidade de patentes, sendo
hoje o país que detém a maioria das patentes vigentes (Figura 2).
Os dados referentes ao ano de 2020 não estão completos, por isso não deve ser
considerado, tendo em vista que demora até 18 meses para ser publicado o depósito do
pedido de patente.
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Figura 1 - Evolução dos depósitos de patentes de refrigeradores ao longo do tempo, indicando
a dinâmica da inventividade do portfólio.

Contagem de patentes

Depósitos Anuais

Ano de depósito
Fonte: Questel Orbit (2020).

Quando considerado o país em que foi realizado o depósito original das famílias de
patentes nota-se a hegemonia asiática, especialmente da China. A representação gráfica
referente ao país de depósito segundo a estratégia de busca está contida na Figura 2. A
China, como já mencionado anteriormente, desponta como maior depositante de patente,
seguida por Japão e Coréia do Sul. Estes são países altamente industrializados com longo
histórico de inovação e comércio internacional enquanto a China é um caso mais recente
de industrialização acelerada.
Quando o governo chinês permitiu um pouco de liberdade para empreender ocorreu
uma rápida industrialização em função de um grande número de pessoas querendo fugir
de uma vida campesina sofrida (BRANDT; RAWSKI, 2008). Estas pessoas viam como
uma melhoria de vida poder trabalhar longas horas por dia por um salário insignificante.
Esta mão de obra barata atraiu capital internacional para instalar fábricas na China e então
iniciou-se uma corrida por qualificação da mão de obra (XIAO, 1998). A grande
quantidade de indústrias resultou em acirrada competição pela mão de obra de forma que
os salários subiram rapidamente, principalmente para os mais qualificados. A liberdade
para empreender permitiu que em apenas duas gerações uma grande parte da população
chinesa passasse de campesina à manufatura de itens tecnológicos de ponta e
desenvolvimento próprio de tecnologias (BRANDT; RAWSKI, 2008).
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Hoje os salários na indústria chinesa já superam os salários brasileiros e há uma
constante pressão para o contínuo desenvolvimento de talentos (ECONÔMICO, 2017).
Empresas chinesas investem pesado em pesquisa e desenvolvimento enquanto produzem
em enormes quantidades. Tanto para atender a um mercado interno em constante
expansão quanto para exportar (YU et al., 2017). Refrigeradores fazem parte da pauta por
haver uma natural demanda nas residências pelos aparelhos e a indústria chinesa não quer
depender de patentes estrangeiras.
Figura 2 - Número de patentes vigentes protegidas nos vários escritórios nacionais.

Sigla do país, em inglês

Família de patentes por país

Contagem de famílias de patentes
Fonte: Questel Orbit (2020).

A figura 3 referenda a afirmação trazida no parágrafo anterior, os países asiáticos se
mostram como destaque nesse ramo. As empresas japonesas e sul coreanas (LG,
Samsung, Panasonic com sua subsidiária Matsushita, Toshiba e Sanyo) possuem mais
patentes expiradas do que vigentes, enquanto as chinesas (Midea, Haier, Hefei Hualing e
Changhong) estão com patentes novas ou, pendentes de aprovação. Isto demonstra a
diferença entre centros industriais mais tradicionais e o vibrante poder industrial Chinês.
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Há que se destacar o fato que as patentes vigentes de refrigeradores na Coréia do Sul
estão concentradas em uma empresa enquanto as patentes chinesas e japonesas estão
dispersas em diversas empresas.
A Figura 4 trata da aplicação tecnológica. Esta é uma análise de quais componentes e
aspectos da tecnologia estão sendo aprimorados (ORBIT, 2020). Esta análise está
dividida internamente pelo componente do refrigerador que está sendo aprimorado na
patente e externamente com a melhoria aplicada. O compressor é o componente em
destaque em função da estratégia de pesquisa ter dado ênfase a ele por ser o principal
componente do refrigerador. O compressor responde pela quase totalidade do consumo
de energia elétrica de um refrigerador e segue sendo continuamente aprimorado.
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Depositante

Figura 3 - Principais depositantes de acordo com o status legal da patente.

Contagem de famílias de patentes

Fonte: Questel Orbit (2020).

Figura 4 - Este gráfico ilustra a distribuição dos principais conceitos contidos no portfólio
analisado.

Tecnologia e sua aplicação

Fonte: Questel Orbit (2020).
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O mercado de condicionadores de ar é mais complicado que o de refrigeradores. O
condicionador de ar pode ser considerado um produto de nicho. Sendo um equipamento
com função de conforto para regiões mais quentes com elevado custo de instalação e
utilização (HABITISSIMO, 2021). O gradual aumento do poder aquisitivo e redução
proporcional do preço da energia elétrica em relação ao salário aumenta o tamanho do
nicho ao longo do tempo. Desta forma é correto afirmar que condicionadores de ar são
aparelhos com mercado crescente que ainda demorará a saturar (FORTUNE, 2019).
No âmbito da tecnologia de bombeamento de calor por compressão e descompressão
gasosa, foi realizada a pesquisa dos condicionadores de ar conforme a estratégia de busca
listada na metodologia. A diferença entre o refrigerador e o ar condicionado é o
compartimento a ser refrigerado, tanto em tamanho, qualidade do isolamento térmico e
existência de fontes contínuas de calor no compartimento (SOLAR, 2021).
Condicionadores precisam refrigerar áreas grandes com paredes condutoras de
temperatura, aberturas para circulação de ar e fontes de calor. Tanto as pessoas dentro do
ambiente quanto aparelhos eletrônicos em operação liberam calor no ambiente. Todos
estes fatores aumentam muito a quantidade de calor a ser bombeado de forma que é
necessário um aparelho robusto e muita energia elétrica (FRIGELAR, 2018).
Apesar de operarem como o mesmo processo de compressão e descompressão gasosa,
o ar condicionado possui um número de patentes substancialmente menor do que o
refrigerador. Isso se deve, em boa parte, ao fato de que refrigerados estão presentes em
praticamente todas as residências do mundo moderno, enquanto os condicionadores de ar
costumam ser utilizados em regiões mais quentes. A figura 5, versa sobre a quantidade
de depósitos anuais de patentes que atendem à estratégia de busca. Assim como no
refrigerador, houve um crescimento na quantidade média anual de depósitos. Em virtude
da menor quantidade de depósitos, a variância fica mais evidente em uma linha mais
oscilante.
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Figura 5 - Evolução dos depósitos de patentes de ar condicionado ao longo do tempo.
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Fonte: Questel Orbit (2020).

Em relação aos países com o registro de proteção dos condicionadores de ar, temos o
novamente a China como destaque com o dobro do segundo colado em total de depósitos
iniciais de patentes. Estados Unidos, Japão e o escritório europeu de patentes registraram
uma quantidade significativa de depósitos. Os próximos países da lista vão gradualmente
diminuindo. Estes países são tanto os maiores produtores de condicionadores de ar quanto
os maiores consumidores em função do maior poder aquisitivo (LAPILLONNE, 2019).
Países quentes que deveriam ser os maiores interessados em tecnologias de
condicionadores de ar tem baixo desempenho em patentes porque em sua maioria são
países em desenvolvimento ou com populações menores.
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Figura 6 - Número de patentes de ar condicionado vigentes protegidas nos vários
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escritórios nacionais

Contagem de famílias de patentes
Fonte: Questel Orbit (2020).

Quanto a distribuição de patentes por empresas, percebe-se uma predominância de
empresas japonesas, sul coreanas e chinesas (Mitsubishi, LG, Daikin, Qingdao Haier,
Panasonic, Denso, Samsung, Hitashi, Gree). A grande quantidade de empresas destes
países não condiz com a quantidade de depósitos indicada na figura 6. Esta diferença pode
ser explicada pelo fato dos mercados chinês e americanos serem maiores que o mercado
nacional das empresas, de forma que elas optam por depositar primeiro nos maiores
mercados.
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A legislação coreana não exige que o depósito inicial seja realizado na Coréia do Sul,
embora precise ser depositado nacionalmente via PCT nos 31 meses de prazo (CHOE;
JUNG; LEE, 2014). Esta opção pela proteção inicial em escritório no exterior pode ser
vantajosa por fazer uso das leis locais de forma que empresas globalizadas adotam a
estratégia. Vale ressaltar que esta opção não afeta a remuneração dos pesquisadores.
Figura 7 - Principais depositantes de acordo com o status legal da patente de ar condicionado.
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Fonte: Questel Orbit (2020).

Segundo a Figura 8, que trata da função da inovação patenteada no aparelho a que faz
parte. Mesmo que o termo compressor tenha sido incluído na estratégia de busca, as
inovações não estão concentradas no compressor. Por ser um equipamento cujo maior
limitador de mercado é o alto consumo de energia elétrica, era previsível que haveria uma
grande proporção de patentes relacionadas à melhoria da eficiência energética e
otimização da sensação de refrigeração.
A maior quantidade de patentes está relacionada a unidade condensadora em função
desta conter o compressor que faz parte da estratégia de busca. Apesar disso, na aplicação
da inovação, descrita na Figura 8, nota-se o foco na melhoria do processo de transferência
de calor. Vale destacar a quantidade significativa de patentes para o gás refrigerante que
é o condutor do calor do ambiente interno ao ambiente externo. Condicionadores de ar
frequentemente precisam transferir o calor por uma distância física significativa e isto
requer mais desempenho do gás refrigerante que um refrigerador.
A discussão mais relevante diante dos resultados apresentados está relacionada aos
crescimentos em aplicações de patentes que se seguem à liberação econômica. A indústria
chinesa surgiu nas ZEEs (zonas econômicas especiais) que permitiram que particulares
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constituíssem empresas e que o governo local decidisse sobre impostos, investimentos
em infraestrutura e estímulos a investimentos estrangeiros (BRITANNICA, 2019). Estas
condições atraíram capital estrangeiro interessado em baixos custos de produção com o
foco em exportação. As indústrias que se instalaram precisaram levar tecnologia e
qualificar a mão de obra (BRANDT; RAWSKI, 2008). Esta injeção de conhecimento
estimulou o desenvolvimento local de novas tecnologias para que eles pudessem produzir
sem depender de patentes externas.
A grande quantidade de patentes por empresas não descarta a importância de
universidades. Ainda nos anos 80, as ZEEs precisavam de mão de obra qualificada e
investiram em educação com foco na formação de professores e, posteriormente, na
abertura de universidades e parques tecnológicos (XIAO, 1998). As universidades atuam
em pesquisa e inovação e há um significativo foco em pesquisas relacionadas a
tecnologias de ponta com foco na indústria.
Figura 8 - Este gráfico ilustra a distribuição dos principais conceitos contidos no portfólio
analisado.
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Fonte: Questel Orbit (2020).
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CONCLUSÃO
Neste artigo foi feita uma prospecção sobre aparelhos refrigeradores e
condicionadores de ar. Que demonstrou o estado atual dos depósitos de patentes em
refrigeradores e condicionadores de ar. Para isso a prospecção foi realizada utilizando
uma seleção de termos que limitaram a busca a aparelhos residenciais. Assim, a
metodologia atingiu seu objetivo ao levantar e analisar os dados patentários da tecnologia
de transferência de calor por compressão e descompressão gasosa em seus dois principais
usos residenciais.
A tecnologia de transferência de calor por compressão e descompressão gasosa é
antiga e ainda não atingiu a maturidade. Sua alta eficiência energética faz com que seja a
principal tecnologia em processos de refrigeração. A tecnologia de refrigeração está
presente em praticamente todos os lares brasileiros e internacionalmente na forma de
refrigeradores. Em regiões mais quentes também é comum encontrar condicionadores de
ar em residências de maior poder aquisitivo, embora seja um item desejado por toda a
população destas regiões.
A quantidade de depósitos para uma tecnologia antiga com mercado maduro é
impressionante. Principalmente quando considerado que, em sua maioria, o acelerado
crescimento em depósitos de patentes foi concentrado na China. Sendo um país de
industrialização tardia, esta força inovadora somente pode ser explicada pelos elevados
investimentos em educação e pesquisa rendendo os resultados esperados.
O total de patentes para condicionadores de ar é apenas uma fração dos depósitos para
refrigeradores. Esta diferença é explicada pela sua utilidade não ser tão essencial quanto
o refrigerador. A utilidade do condicionador de ar é vinculada às condições climáticas e
econômicas de determinada região. Paradoxalmente, os maiores depositantes de patentes
de condicionadores de ar estão localizados em países majoritariamente frios. Esta
disparidade é explicada pela produção para exportação comum nos países asiáticos que
lideram na condição de depositante.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Considerando a importância de refrigeradores na conservação de alimentos e
segurança alimentar pode-se concluir que o refrigerador continuará a ter presença
garantida nos em imóveis residenciais e em empresas. O refrigerador já está presente em
praticamente todas as residências e maioria das empresas de forma que a perspectiva é de
substituição gradual conforme os atuais aparelhos param de funcionar ou ficam obsoletos.
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Os novos modelos apresentam foco em melhoria na eficiência energética e, em aparelhos
de padrão mais elevado, funcionalidades digitais e melhorias estéticas.
No caso dos condicionadores de ar o mercado ainda não atende a todas pessoas que
gostariam de ter um condicionador de ar. O principal fator envolvido é o elevado custo
de aquisição e instalação, seguido pelo elevado consumo energético. Estes custos estão
fora da realidade de muitos possíveis consumidores. Além da reposição de unidades que
deixaram de funcionar ou ficaram obsoletas, existe uma perspectiva de aumento de
demanda atrelado a redução dos custos ou no aumento do poder aquisitivo de potenciais
consumidores.
Um caminho que a tecnologia poderia tomar seria repensar o modo construtivo de
imóveis residenciais de forma a otimizar a temperatura interna. Para isso seria feito uso
de melhores isolamentos térmicos e de compressores centrais de maior eficiência que
atenderiam a demanda de unidades evaporadoras de condicionadores de ar e
compartimentos de conservação de alimentos. Os fatores limitantes para este caminho são
o elevado custo de entrada para equipamentos melhores e a necessidade de mão de obra
qualificada para a montagem de tal equipamento. Superados estes desafios, seria uma
opção economicamente viável.
O uso de energias renováveis também é um provável foco desta tecnologia. Aparelhos
refrigeradores podem ser utilizados em redes locais de energia renovável independente
de baterias. É apenas uma questão de manter a temperatura dentro das faixas prédeterminadas como adequadas fazendo uso da energia disponível.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Patente é uma concessão pública temporária que faculta a seu titular o direito de
impedir terceiros de produzir, utilizar, vender, oferecer ou importar a invenção. Em
contrapartida, o conhecimento dos pontos essenciais que caracterizam a novidade no
invento são tornados públicos de forma que, ao final da vigência da patente, possam ser
incorporados ao estado da técnica.
Esta definição de patente uma troca entre a concessão de monopólio e o conhecimento
da inovação não está contida na Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996). A lei apenas trata do
funcionamento e operacionalização de uma patente. Pelo texto da lei pode-se perceber a
importância do aspecto jurídico de uma patente uma vez que os direitos concedidos por
ela somente podem ser exercidos judicialmente.
Os manuais de patentes costumam focar nos aspectos formais da patente. Estes
aspectos são importantes e sem o atendimento a eles o depósito será recusado. Mas
somente focar no melhor atendimento possível aos requisitos formais, inclusive
excedendo o detalhamento necessário, não garante uma patente que possa ser usada em
um processo para impedir produção ou para cobrança de indenização devida.
O excesso de detalhes no texto de uma patente pode reduzir o escopo da patente. Isto
vale para a maior parte do texto da patente. Descrever minuciosamente a invenção permite
que qualquer diferença entre a invenção e a realização por terceiros seja considerada não
coincidente. Ao sair do escopo da patente o terceiro está livre para usufruir da invenção
sem o pagamento por ela.
Além da questão do monopólio existe a questão da transferência de tecnologia. Uma
patente que além do monopólio possui segredo industrial acessório que pode ser somado
à negociação de transferência de tecnologia possui maior valor intrínseco. O segredo
industrial também favorece que se firmem contratos de assistência técnica e pesquisas
subsequentes que possivelmente resultarão em novas patentes de invenção e de modelos
de utilidade.
Com este estilo de redação de patente há uma tendência a uma maior quantidade de
depósitos de patentes com potencial para transferência de tecnologia e relacionamento
entre academia e empresa.
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