
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PROPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL  

E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO – PROFNIT  

  

  

 

 

  

  

  

Vinícius de Matos Tavares Crecca  

  

 

 

  

  

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO COM 

FUNGOS: ESTUDO FUNDAMENTADO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS E 

MAPEAMENTO PATENTÁRIO  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá – MT  

2021 



 

 

Vinícius de Matos Tavares Crecca  

 

  

 

 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO COM 

FUNGOS: ESTUDO FUNDAMENTADO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS E 

MAPEAMENTO PATENTÁRIO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em 

Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação.  Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), ponto focal 

Cuiabá-MT. Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). 

 

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Manoel da Silva 

Coorientador: Prof. Dr. Paulo Augusto 

Ramalho de Souza 

 

 

 

  

  

Cuiabá – MT  

2021  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais,  

Linda Crecca e Sérgio Crecca.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, que me guia pelo vale. 

 

À minha família, pelo carinho e apoio incondicional. 

 

Aos meus professores, por compartilharem seu conhecimento comigo. 

 

À CAPES: O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001. 

 

À FORTEC – Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 

Tecnologia que é a proponente do PROFNIT à CAPES.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is important to view knowledge as sort of a 

semantic tree -- make sure you understand the 

fundamental principles, i.e the trunk and big 

branches, before you get into the leaves/details 

or there is nothing for them to hang on to.” 

Elon Musk 



 

 

RESUMO  

  

A biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de solos contaminados por compostos 

químicos oriundos de agroquímicos figura como uma solução eficiente, de baixo custo relativo 

e eco-friendly. À vista disso, o presente estudo teve por objetivo realizar uma prospecção 

tecnológica fundamentada em mapeamento patentário e análise das produções científicas a fim 

de analisar o desenvolvimento da biorremediação de solos por meio de fungos. Utilizou-se uma 

metodologia quantitativa e qualitativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica nas bases de 

artigos Scopus e Web of Science e busca de documentos de patentes no software Orbit 

Intelligence, além de técnicas de categorização e agrupamento utilizando o software NVivo® 

para fins de análise das características da tecnologia estudada, incluindo o exame e investigação 

das invenções patenteadas recuperadas. Os resultados evidenciaram que as pesquisas científicas 

e o patenteamento de invenções nesta área vem crescendo consistentemente nas últimas 

décadas. Identificou-se considerável diversidade de gêneros e espécies de fungos que realizam 

a biodegradação ou a metabolização dos mais variados compostos químicos oriundos de 

agroquímicos (taxa média de 77% de eliminação do contaminante), com destaque para o 

Aspergillus e o Trichoderma, os quais foram amplamente citados nos artigos e nos documentos 

de patentes. Os resultados do mapeamento patentário revelaram uma concentração de 

biotecnologias direcionadas para processos e métodos referentes a aplicação e a manipulação 

dos fungos para a biorremediação de solos contaminados, assim como biotecnologias que 

utilizam consórcios de diferentes cepas de fungos ou diferentes microrganismos, como fungos 

e bactérias, além de fungos e plantas, com destaque para abordagens avançadas envolvendo a 

engenharia genética e os processos enzimáticos. Outro resultado alcançado foi a constatação de 

que há uma concentração de patentes protegidas nos EUA, na União Europeia e na China, com 

destaque para o volume de depósitos de patentes neste último. Verificou-se que, em geral, as 

patentes protegidas nos EUA e em países da União Europeia apresentam alto impacto 

tecnológico. O Brasil apresenta pouca expressividade em termos de depósito de patentes nesta 

área da biotecnologia, apesar do potencial existente no País. Em suma, concluiu-se que a 

biotecnologia estudada apresenta bom potencial para desenvolvimento em virtude de uma série 

de fatores e características, considerando-se as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

descortinadas neste estudo. 
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ABSTRACT  

 

Biotechnology that uses fungi in the bioremediation of soils contaminated by chemical 

compounds from agrochemicals is an efficient, relatively low-cost and eco-friendly solution. In 

view of this, the objective of this work was to perform a technological prospecting based on 

patent mapping and analysis of scientific production in order to analyze the development of soil 

bioremediation through fungi. A quantitative and qualitative methodology was used, based on 

bibliographic research in the Scopus and Web of Science article bases and search for patent 

documents in the Orbit Intelligence software, in addition to categorization and grouping 

techniques using the NVivo® software for the purpose of analyzing the characteristics of the 

technology studied, including the examination and investigation of the recovered patented 

inventions. The results showed that scientific research and the patenting of inventions in this 

area has been growing consistently in recent decades. A considerable diversity of genera and 

species of fungi that carry out the biodegradation or metabolization of the most varied chemical 

compounds from agrochemicals was identified (average rate of 77% of contaminant 

elimination), with emphasis on Aspergillus and Trichoderma, which were widely cited in 

articles and patent documents. The results of the patent mapping revealed a concentration of 

biotechnologies directed to processes and methods related to the application and manipulation 

of fungi for the bioremediation of contaminated soils, as well as biotechnologies that use 

consortia of different strains of fungi or different microorganisms, such as fungi and bacteria, 

in addition to fungi and plants, with emphasis on advanced approaches involving genetic 

engineering and enzymatic processes. Another result achieved was the finding that there is a 

concentration of protected patents in the US, the European Union and China, with emphasis on 

the volume of patent filings in the latter. It was found that, in general, patents protected in the 

USA and in European Union countries have a high technological impact. Brazil has little 

expressiveness in terms of filing patents in this area of biotechnology, despite the existing 

potential in the country. In short, it was concluded that the biotechnology studied has good 

potential for development due to a series of factors and characteristics, considering the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats unveiled in this study. 

 

Keywords: bioremediation; biotechnology; fungi; patent mapping; patents.   
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1 INTRODUÇÃO 

   

As biotecnologias que utilizam os fungos para a biorremediação de solos emergem como 

uma solução eficiente para mitigar os efeitos nocivos de compostos químicos poluentes 

presentes no solo usado para a agricultura, em sua maioria provenientes de agroquímicos1, de 

modo que a utilização de fungos no processo de biorremediação de solos é uma nova abordagem 

a ser desenvolvida para a aplicação em solos contaminados por poluentes químicos oriundos de 

agroquímicos (OLIVEIRA, 2017; FERNANDO; KESHAVARZ; KYAZZE, 2018). 

De acordo com Cechinel (2019) e Peng et al. (2012), a biorremediação de solos é uma 

solução eficiente que utiliza organismos vivos capazes de metabolizar e degradar compostos 

tóxicos em substâncias menos nocivas visando recuperar áreas contaminadas, principalmente 

solos contaminados com compostos químicos de agroquímicos, além de ser considerado uma 

solução ecologicamente correta, de baixo custo relativo e com bom potencial de 

desenvolvimento. 

Os potenciais desdobramentos para os setores de biotecnologia e agrícola se apresentam 

com boas perspectivas futuras, haja vista o aumento na demanda por mais tecnologias verdes e 

ecologicamente corretas, o que torna a biorremediação de solos com emprego de fungos valiosa 

e permitirá que se desenvolva soluções baseadas em biotecnologia avançada visando recuperar 

solos poluídos com resíduos de agroquímicos, o que contribui para a higidez do meio ambiente 

e com a melhora na qualidade da agricultura (CECHINEL, 2019; AL-ANI, 2018; MAQBOOL 

et al., 2016). 

Nesse contexto, cabe destacar que o Brasil é um grande exportador de produtos 

agrícolas, situando-se entre os três maiores do mundo, conforme relatório anual de produção de 

commodities da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) de 

2020, bem como possui alta capacidade e grande potencial de aumento da sua produção devido 

às vastas áreas agricultáveis, ao clima favorável e aos avanços tecnológicos dirigidos à 

produção agrícola, os quais possibilitam o aumento da produtividade (FAO, 2020; DIAS et al., 

2016). 

Além disso, o Brasil figura entre um dos maiores consumidores de agroquímicos do 

mundo, de modo que o setor agrícola do País utiliza elevada quantidade de pesticidas e 

 
1 Os agroquímicos incluem inseticidas, nematicidas, rodenticidas, fungicidas, bactericidas, entre outros da mesma 

categoria, conhecidos como pesticidas, bem como herbicidas, fertilizantes sintéticos, hormônios e outros agentes 

provenientes da indústria agroquímica (OLIVEIRA; HE; MA, 2020). Neste trabalho, examina-se especialmente 

os compostos químicos derivados de pesticidas e herbicidas, os quais são referidos coletivamente como 

“agroquímicos”. 



17 

 

fertilizantes, além de outros insumos químicos para aumentar a produtividade e manter a terra 

agricultável durante boa parte do ano (OLIVEIRA; HE; MA, 2020; FERNANDES et al., 2020; 

PIGNATI, 2017;). 

Não obstante os inequívocos benefícios obtidos com o uso de agroquímicos e outros 

insumos químicos, diversos estudos dissertam acerca dos malefícios aos animais e dos danos 

causados ao meio ambiente, tendo em vista que muitos compostos derivados dos agroquímicos 

são persistentes2 na natureza, não se degradam facilmente e acabam se acumulando no solo ou 

gerando resíduos, por fim poluindo o ecossistema e entrando na cadeia alimentar, o que 

demanda soluções, como a biorremediação de solos por meio de fungos (JING et al., 2021; 

PÉREZ-LUCAS; GAMBÍN; NAVARRO, 2020; KHAN et al., 2019). 

À vista disso, diversos pesquisadores concentram seus estudos no isolamento, na 

prospecção e na especificação de microrganismos que têm potencial para biorremediação de 

áreas contaminadas por xenobióticos3, o que inclui os compostos químicos de agroquímicos 

(MAQBOOL et al., 2016). 

Nesse sentido, os fungos despontam como uma ferramenta útil e promissora para a 

remediação ambiental em virtude de possuírem capacidade para degradar diferentes compostos 

químicos, empregando para isso diversos sistemas enzimáticos intracelulares e extracelulares. 

Além disso, eles não necessitam que se utilize matéria orgânica como substrato de crescimento 

e podem sobreviver em condições extremas, haja vista produzirem enzimas incomuns capazes 

de realizar reações químicas complexas (OLIVEIRA, 2019; DESHMUKH; KHARDENAVIS; 

PUROHIT, 2016). 

Sob outra perspectiva, a proteção da propriedade intelectual permite que o inventor seja 

recompensado pelo esforço empreendido no desenvolvimento de sua criação intelectual, o que 

oportuniza o progresso socioeconômico e o desenvolvimento de novas tecnologias 

(BARBOSA, 2010; SANTOS; SARTORI, 2019). 

Desse modo, o patenteamento, uma das formas de se garantir direitos sobre uma 

invenção, figura como uma maneira promissora de se desenvolver a biotecnologia da 

biorremediação de solos assistida por fungos, com a produção de pesquisas científicas e 

 
2Adsorção, degradação e transporte são os principais processos influenciando o destino (persistência e mobilidade) 

dos herbicidas no solo (PÉREZ-LUCAS; GAMBÍN; NAVARRO, 2020).  
3  Os compostos xenobióticos são substâncias químicas “estranhas ao meio ambiente” e podem se depositar em 

diferentes locais, como no ar, no solo e na água. Dentre as fontes dessas substâncias estão os pesticidas e outros 

insumos da indústria agrícola, tais como o benzene, toluene, ethylbenzene e xylenes (BTEX) (ELLOUZE; 

SAYADI, 2016). Em suma, “xenobióticos” é um termo usualmente utilizado para se referir aos poluentes 

ambientais advindos de químicos industriais, abrangendo uma ampla gama de componentes químicos (MISHRA 

et al., 2021). 
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depósitos de patente crescendo em quantidade e abrangência de conteúdo nas últimas décadas, 

o que tem contribuído para a evolução do estado da arte e do estado da técnica dessa tecnologia 

(AL-ANI, 2019; JAIN; SINGH; DAS, 2019). 

Nesse sentido, cabe destacar que há necessidade de se promover o desenvolvimento 

dessa biotecnologia no Brasil, de modo que essa carência pode ser mitigada por meio de estudos 

que buscam elucidar o estado da arte e da técnica nas áreas do conhecimento correlatas ao tema, 

cite-se a prospecção tecnológica por meio de mapeamento patentário, resultando em pesquisas 

científicas que elucidam a aplicação tecnológica do objeto de estudo e contribuem para o 

desenvolvimento de tecnologia, tal como é dissertado neste trabalho. 

Em suma, o mapeamento patentário aliado à bibliometria da produção científica no 

campo da biorremediação de solos por meio de fungos desponta como uma ferramenta 

promissora no esforço realizado para desenvolver essa biotecnologia. Haja vista que podem 

fornecer informações e análises valiosas aos cientistas, pesquisadores, gestores públicos, 

empreendedores, entre outros, ao propiciar fundamentos para, por exemplo, estudos de 

prospecção tecnológica mais avançados, além de permitir o acesso às atualizações tecnológicas 

(SARASWAT, 2014; QUINTELLA et al., 2018). 

Posto isso e em concordância com referências como Fiuza et al. (2018), Maher et al. 

(2018), Zamawe (2015), Retchkiman et al. (2021) e Quintella et al. (2018), ao realizar um 

mapeamento patentário e analisar as produções científicas por meio do tratamento de dados 

baseado em agrupamentos e refinamentos, com uso do Software Microsoft® Excel e do 

software NVivo® 10 for Windows, este trabalho investiga as biotecnologias direcionadas para 

o uso de fungos na biorremediação de solos contaminados, inclusive explorando soluções 

tecnológicas protegidas por patente, de modo que seja possível contribuir para o estado da arte 

e da técnica, além de fornecer análises relevantes visando auxiliar os tomadores de decisão 

sobre investimentos direcionados à biotecnologia em estudo. 

Por fim, ressalta-se que ao dissertar acerca das questões supracitadas, baseando-se em 

técnicas já consolidadas, este estudo colabora para descortinar as características, vantagens e 

desafios no desenvolvimento da biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de solos 

contaminados por agroquímicos. Além disso, contribui para que sejam desenvolvidas soluções 

mais eficientes para os atuais problemas e desafios enfrentados no desenvolvimento sustentável, 

mais especificamente no contexto da agricultura e recuperação, ou remediação, de solos 

contaminados por compostos químicos oriundos de agroquímicos. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 
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Considerando-se: a) a necessidade de remediação, ou recuperação, de solos poluídos por 

compostos químicos oriundos de agroquímicos e o potencial de desenvolvimento da 

propriedade intelectual no campo da biorremediação de solos por meio de fungos; b) os recentes 

avanços em diversas áreas da ciência relacionadas aos microrganismos, como a química, a 

biologia e a genética microbiana, por exemplo; e c) o crescente interesse por patenteamento de 

métodos de aplicação, produtos e processos com relevância na área de biotecnologia, o presente 

estudo empenha-se em responder a seguinte questão: quais são as forças, fraquezas, 

oportunidades e desafios referentes ao desenvolvimento e aplicação da biotecnologia que utiliza 

fungos para a biorremediação de solos contaminados por compostos químicos oriundos de 

agroquímicos, com base em prospecção tecnológica fundamentada em mapeamento patentário 

e análise das produções científicas? 

  

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A fim de promover a compreensão da temática abordada, este trabalho foi elaborado 

com uma estrutura que contempla nove capítulos, além das referências, apêndices e anexos. 

Inicialmente, o Capítulo 1 contém em si uma breve introdução acerca do tema, a fim de 

apresentar objetivamente o contexto em que se situa o tema e o objeto de estudo, além disso 

revela o problema de pesquisa, finalizando com a estrutura do mesmo. 

Em seguida, no Capítulo 2, a justificativa e a relevância do trabalho são apresentadas, 

detalhando-se a lacuna científica e tecnológica preenchida, a aderência ao programa de pós-

graduação PROFNIT, o impacto, a aplicabilidade, a inovação e a complexidade. 

No Capítulo 3, o objetivo geral e os objetivos específicos são apresentados de modo a 

descrever a ideia central do trabalho (o que?) e seus desdobramentos para alcançar o resultado 

(como?), relacionando-se diretamente ao problema de pesquisa. 

No Capítulo 4, é apresentado o referencial teórico a fim de elucidar o estado da arte e 

da técnica relativos ao tema do trabalho, além de abordar o cenário brasileiro na área do estudo. 

Mais adiante, no Capítulo 5, a metodologia apresentada delineia a natureza da 

abordagem, além da caracterização e tipo de pesquisa. Outrossim, neste capítulo são descritas 

as técnicas adotadas e a forma de coleta e análise de dados, bem como todo o procedimento 

metodológico empregado para a realização deste trabalho. 
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No Capítulo 6, disserta-se sobre os resultados alcançados. Neste capítulo também são 

discutidos todos os aspectos inerentes à temática abordada, além de apresentar a resposta ao 

problema de pesquisa e o cumprimento dos objetivos inicialmente propostos. 

Ademais, no Capítulo 7, são apresentados brevemente o escopo dos entregáveis segundo 

as regras do PROFNIT para os produtos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os quais 

contribuíram para o resultado geral e para a conclusão do trabalho. 

No Capítulo 8, apresenta-se a conclusão e as considerações finais, incluindo as 

contribuições do trabalho. 

Por fim, no Capítulo 9, apresenta-se as perspectivas futuras, bem como as limitações do 

trabalho e sugestões para estudos no futuro. 

Após as referências, no Apêndice A apresenta-se a matriz FOFA (SWOT) desenvolvida, 

nos apêndices B e C os dois artigos elaborados e nos anexos A e B os comprovantes de 

submissão/publicação dos referidos artigos. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

  

A justificativa deste trabalho de pesquisa técnico-científica alicerça-se nos seguintes 

aspectos: a) lacuna tecnológica preenchida no âmbito do desenvolvimento de invenções que 

utilizam os fungos na biorremediação de solos contaminados com compostos químicos 

oriundos de agroquímicos; b) aderência à linha de pesquisa validada pelo PROFNIT; c) o 

impacto no ambiente em que a pesquisa está inserida; d) aplicabilidade e abrangência do objeto 

de estudo; e) inovação no cenário nacional relacionado à produção de conhecimento técnico-

científico; e f) complexidade do tema, resultante do aprimoramento e difusão de conhecimentos 

provenientes de diversas áreas. 

Além disso, destaca-se a tendência crescente na quantidade de pesquisas científicas que 

contém em seus estudos a análise de fungos como microrganismos biorremediadores, o 

aumento consistente na última década de biotecnologias que empregam os fungos para a 

biorremediação de solos – tal qual constatam Quintella, Mata e Lima (2019) e Villela et al. 

(2019) ao apresentarem uma extensa análise de dados de artigos científicos e de documentos de 

patentes referentes ao tema – e a necessidade de investigação das características e das forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas ao desenvolvimento desta biotecnologia. 

 

2.1 LACUNA PREENCHIDA PELO TCC 
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Destaca-se que este estudo se apresenta como relevante em sua área ao se dedicar a 

analisar com métodos e ferramentas já consolidadas a biorremediação de solos contaminados 

com compostos químicos oriundos de agroquímicos com uso de fungos, de sorte que as 

características da biotecnologia em estudo justificam a prospecção tecnológica por meio da 

análise de dados técnicos e científicos concernentes ao tema. 

Estudos fundamentados em mapeamento patentário aliado à análise de pesquisas 

técnico-científicas apresentam-se como vetores de desenvolvimento tecnológico por serem um 

meio eficaz de adquirir informações úteis sobre tendências tecnológicas (GARRIDO, 2018; 

ANTUNES, et al., 2018). 

Assim, ao dissertar acerca das questões supramencionadas, este estudo favorece o 

desenvolvimento da biotecnologia apresentada, na medida em que gera conhecimentos 

relevantes acerca da temática abordada e contribui para o desenvolvimento do estado da arte e 

da técnica relativos às biotecnologias que utilizam fungos na biorremediação de solos 

contaminados por agroquímicos. 

Em suma, este estudo fornece insumos importantes aos cientistas e pesquisadores e aos 

setores de biotecnologia e de agronegócio ao descortinar o desenvolvimento da biorremediação 

de solos por meio de fungos, tendo em vista a disponibilização de informações e análises 

conclusivas valiosas para direcionar os esforços de desenvolvimento de soluções orientadas 

para o uso de fungos na biorremediação de solos contaminados por compostos químicos 

oriundos de agroquímicos. 

 

2.2 ADERÊNCIA AO PROFNIT 

 

A linha de pesquisa científica do TCC englobou a análise do estado da arte e do estado 

da técnica relativos à biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de solos contaminados 

com agroquímicos. Nesse sentido, a análise das produções científicas possibilitou verificar as 

tendências no desenvolvimento científico e o mapeamento patentário realizado permitiu 

investigar o panorama mundial do patenteamento de invenções nessa área. Em síntese, o 

desenvolvimento de tecnologias que utilizam fungos na biorremediação de solos contaminados 

com compostos químicos oriundos de agroquímicos apresenta boas perspectivas para o futuro. 

 

2.3 IMPACTO 
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A solução tecnológica estudada apresenta significativa relevância no âmbito das 

biotecnologias eco-friendly e tecnologias direcionadas para a recuperação do meio ambiente 

poluído, em especial solos poluídos com compostos químicos oriundos de agroquímicos. 

Assim, a biotecnologia estudada objetivou impactar os principais demandantes do problema 

supracitado, os produtores agrícolas que desejam recuperar o solo contaminado por 

agroquímicos, e a sociedade, que anseia pelo meio ambiente saudável. Dessa forma, o 

mapeamento patentário e a análise das produções científicas elucidaram o panorama do 

desenvolvimento da biotecnologia investigada, o que tem potencial para gerar mudanças nas 

áreas de biotecnologia e de agronegócio relacionadas ao patenteamento de invenções 

direcionadas para a biorremediação de solos por meio de fungos. 

 

2.4 APLICABILIDADE 

 

No que tange à abrangência realizada, ao efetuar um mapeamento patentário e analisar 

as produções científicas, foi possível contribuir para o desenvolvimento tecnológico dessa área 

do conhecimento, haja vista que os estudos realizados são um meio eficaz de adquirir 

informações, análises e conclusões úteis sobre tendências tecnológicas acerca do uso de fungos 

na biorremediação de solos poluídos. A abrangência potencial inclui o mapeamento 

mercadológico e a avaliação do nível de maturidade tecnológica do objeto de estudo. À vista 

disso, destaca-se a facilidade de utilização e replicabilidade das produções técnico-científicas 

desenvolvidas, considerando-se o emprego de procedimentos metodológicos, ferramentas e 

softwares especializados de forma inteligível e o foco na aplicação prática do objeto de estudo. 

 

2.5 INOVAÇÃO 

 

O teor inovativo da produção técnico-científica desenvolvida se apresenta com grau 

elevado no âmbito nacional, tendo em vista que a biotecnologia que utiliza fungos na 

biorremediação de solos se apresenta como um avanço considerável nos esforços para 

recuperar, ou remediar, solos poluídos com compostos químicos oriundos de agroquímicos. 

Ressalta-se ainda que a produção do conhecimento gerado teve fundamento em diversos 

conhecimentos existentes, quais sejam, a degradação e a metabolização de compostos químicos 

por parte dos fungos, a aplicação tecnológica de fungos em processos de biorremediação de 

solos contaminados e o patenteamento de invenções dessa área tecnológica. 
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2.6 COMPLEXIDADE 

 

A produção técnico-científica desenvolvida resulta do aperfeiçoamento e difusão do 

estado da arte e da técnica relativos à biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de 

solos contaminados. Nesse contexto, há multiplicidade de conhecimentos envolvidos, tais como 

aqueles das áreas de biotecnologia, microbiologia, agricultura, química, propriedade intelectual 

e patenteamento de invenções, cujos atores envolvidos abrangem cientistas e pesquisadores, 

produtores agrícolas e profissionais da área de propriedade intelectual. 

 

3 OBJETIVO 

  

3.1 OBJETIVO GERAL  

  

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma prospecção tecnológica 

fundamentada em documentos de patentes e revisão das produções científicas a fim de analisar 

o desenvolvimento da biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de solos 

contaminados por compostos químicos oriundos de agroquímicos. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a) Realizar uma análise das produções científicas concernentes ao uso de fungos na 

biorremediação de solos contaminados por compostos químicos oriundos de 

agroquímicos; 

b) Efetuar um mapeamento patentário relativo à biotecnologia que utiliza fungos na 

biorremediação de solos contaminados por compostos químicos de agroquímicos; 

c) Analisar as características relacionadas às biotecnologias desenvolvidas, por meio do 

exame de uma amostra das invenções patenteadas; 

d) Descortinar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para o desenvolvimento da 

biotecnologia estudada, sintetizando esse resultado em uma matriz FOFA (SWOT). 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Nesta seção serão debatidos os principais conceitos e características do objeto de estudo 

deste trabalho. Inicialmente, destaca-se o panorama da biorremediação que utiliza fungos para 
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recuperar solos contaminados por agroquímicos, evidenciando os desafios e as vantagens 

discutidas na literatura. Em seguida, discorre-se sobre a propriedade intelectual relacionada ao 

tema da pesquisa, mais especificamente no que diz respeito aos documentos de patentes, 

explorando o mapeamento patentário. A partir disso, disserta-se sobre o estado atual de 

desenvolvimento desta biotecnologia. Por fim, objetiva-se explorar os aspectos relativos ao 

patenteamento de invenções na área da biotecnologia aplicada à biorremediação de solos com 

uso de fungos no Brasil. 

  

4.1 PANORAMA DA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR 

AGROQUÍMICOS 

  

A atividade agrícola no Brasil, principalmente aquela realizada em médias e grandes 

propriedades rurais, utilizou nas últimas décadas pesticidas, fertilizantes e outros compostos 

químicos da indústria de agroquímicos de modo a obter benefícios como controle de pragas e 

doenças, aumento da produtividade e expansão da fronteira agrícola. Não obstante os 

inequívocos benefícios obtidos com a utilização desses insumos-chave para a agricultura, o uso 

prolongado desses compostos acaba por contaminar o solo com fontes poluidoras 

antropogênicas oriundas de agroquímicos (OFSTEHAGE; NEHRING, 2021; BOMBARDI, 

2017). 

Por não se degradarem facilmente ou gerarem resíduos químicos, os agroquímicos 

afetam a qualidade dos ecossistemas por se acumularem em quantidades que podem trazer 

graves consequências para todas as esferas da vida, por exemplo causando a propagação de 

espécies químicas tóxicas (contaminantes orgânicos e inorgânicos) na cadeia alimentar ou 

poluindo rios e águas subterrâneas, o que pode provocar disfunções no organismo de seres 

humanos, animais, plantas e outros seres vivos (CARRANZA et al., 2017; GAUR et al., 2013). 

Em vista disso, diversos pesquisadores já contribuíram para o estudo dos mais variados 

compostos químicos nocivos ao meio ambiente presentes na natureza, seus malefícios e formas 

de recuperar ambientes degradados (EMENIKE et al., 2018).  

Nesse contexto, a biorremediação de solos com emprego de fungos desponta como uma 

ferramenta já amplamente aceita na literatura como eficiente, de baixo custo e ecologicamente 

correta, haja vista ser um método que utiliza microrganismos com capacidade de sobreviver nos 

mais diversos ambientes, inclusive aqueles muito poluídos (MAQBOOL et al., 2018). 

De modo a acrescentar, a biorremediação se caracteriza por ser um método de remoção, 

ou redução da concentração, de poluentes em determinado ambiente por meio de processos 
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metabólicos de organismos vivos, principalmente microrganismos, associação desses e 

enzimas, em que há a degradação de compostos químicos, sobretudo aqueles derivados de 

fontes antropogênicas, transformando-os em substâncias químicas menos nocivas ao 

ecossistema (EGEA, 2010; ORTEGA; TORRES-MENDOZA; CUBILLA-RIOS, 2020). 

Portanto, a biorremediação apresenta vantagens econômicas e ecológicas em relação a 

outras técnicas já conhecidas – por exemplo, aquelas baseadas em métodos físico-químicos, 

processos oxidativos avançados, ultrafiltração e osmose reversa – considerando-se o fato desta 

gerar menos subprodutos tóxicos ao ecossistema, ser menos dispendiosa, ser empregada em 

uma ampla variedade de ambientes e ser capaz de degradar inúmeros compostos químicos 

diferentes a depender apenas das características do microrganismo empregado (ELLOUZE; 

SAYADI, 2016; VERMA; SHARMA, 2017; KAUR; BALOMAJUMDER, 2020).  

Dentre os mecanismos empregados pelos microrganismos, salientam-se os 

intracelulares e, especialmente nos fungos, os extracelulares, destacando-se os processos de 

oxidação, desoxigenação, hidroxilação, descloração, desmetilação, esterificação, entre outros, 

os quais variam de acordo com a espécie e o gênero do fungo (MAQBOOL et al., 2016).  

Outrossim, Cairns et al. (2020) ressaltam que a biodegradação de diferente compostos 

químicos por parte dos fungos é mediada por diferentes reações biocatalisadoras e enzimas, 

como a hidrolase, lacase, desidrogenase, peroxidase, lignina, lipases, pectinases, glucoamilases, 

celulases, hemicelulases, glicose, xilanase, proteases, fitases e oxidases, as quais são isoladas 

de cepas pertencentes ao Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Rhizopus, Fusarium, 

Saccharomyces, Lentinus, Trametes, entre outros gêneros. 

Desse modo, Quintella, Mata e Lima (2019), Villela et al. (2019), Maqbool et al. (2016) 

e Steffen e Tuomela (2010) ao realizarem revisões completas nessa área, constataram que os 

fungos se mostraram potenciais biorremediadores eficientes por modificarem ou degradarem 

os mais variados compostos químicos.  

Nesse contexto, os fungos têm capacidade de degradar os mais diversos compostos 

químicos oriundos de agroquímicos – muitos deles provenientes de pesticidas e herbicidas – 

em compostos menos nocivos ao meio ambiente por meio de uma série de processos 

metabólicos e enzimáticos e mecanismos diferentes (CECHINEL, 2019; SPINA et al., 2018). 

Além disso, em comparação com as bactérias – um dos microrganismos mais estudados 

nessa área segundo Quintella, Mata e Lima (2019) – os fungos apresentam vantagens como 

capacidade de cobrir uma área maior de aplicação pela facilidade de reprodução e propagação, 

maior resistência a altas concentrações de compostos químicos nocivos ao meio ambiente, mais 
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fácil obtenção por estarem presentes em diversos ecossistemas diferentes e emprego de 

processos enzimáticos e metabólicos mais eficientes (OLIVEIRA, 2019; RAMOS, 2014). 

Uma abordagem promissora é o isolamento de fungos a partir de solos contaminados 

por compostos químicos poluentes, o que permite identificar fungos que são tolerantes ao 

agente poluidor e possivelmente realizam a biorremediação daquele ambiente (ABD-

ALRAHMAN; MOSTAFA, 2014; KAUR; BALOMAJUMDER, 2020). 

Diante do exposto até aqui, fica evidente que os fungos têm potencial para serem um 

meio para a biorremediação eficiente de compostos químicos nocivos ao ecossistema, tal como 

destacam Spina et al. (2018) ao verificarem que a análise comparativa do genoma de fungos 

com diferentes meios de nutrição pode prover informações valiosas para a escolha desses 

microrganismos na biorremediação de solos. 

Nessa área, destacam-se os fungos dos filos Ascomycota e Basidiomycota como muito 

promissores (HARMS; SCHLOSSER; WICK, 2011), haja vista terem a habilidade de degradar 

uma ampla gama de poluentes orgânicos – cite-se o Aspergillus niger na degradação do 

herbicida Chlorsulfuron (fórmula molecular, C12H12ClN5O4S) (GUL; AHMAD, 2017) o 

Penicillium purpurogenum na degradação do herbicida Atrazine (fórmula molecular, 

C8H14ClN5) (GONÇALVES et al., 2012) e o Trametes versicolor na degradação do inseticida 

Chlorpyrifos (fórmula molecular, C9H11Cl3NO3PS) (LIZANO-FALLAS, 2017). 

Cabe aqui citar também os fungos saprófitos, os fungos de podridão branca, os fungos 

filamentosos, os de podridão mole e os simbióticos, os quais têm diferentes tipos e categorias 

de enzimas e mecanismos de degradação de compostos químicos, o que gera potencial para 

desenvolvimento de soluções tecnológicas no campo da biorremediação de solos (HARMS; 

SCHLOSSER; WICK, 2011; CASTRO-GUTIÉRREZ et al., 2019). 

Em suma, os recentes avanços no entendimento de como se dá o processo de 

degradação, eliminação ou metabolização dos mais variados compostos químicos por parte dos 

fungos, seus mecanismos, os genes e enzimas envolvidos, condições do meio – tais como 

temperatura, umidade, nutrientes presentes no solo, pH e níveis de oxigênio – entre outros 

fatores são de suma importância para descortinar as vantagens e desafios presentes no contexto 

das tecnologias que empregam fungos no processo de biorremediação de solos (MAQBOOL et 

al., 2016). 

 

4.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E MAPEAMENTO PATENTÁRIO DA 

BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS POR MEIO DE FUNGOS 
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Inicialmente, cabe elucidar que, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual “refere-se a criações da mente, como invenções; 

obras literárias e artísticas; designs; e símbolos, nomes e imagens usados no comércio”, ao 

passo que um documento de patente “[...] é um direito exclusivo concedido para uma invenção, 

a qual é um produto ou processo que fornece, em geral, uma nova maneira de fazer algo, ou 

oferece uma nova solução técnica para um problema” (WIPO, 2021).  

Além disso, para se obter a concessão de uma patente deve-se divulgar ao público 

informações técnicas acerca da invenção, o que permite a difusão de novos conhecimentos 

(FIUZA et al., 2018; BARBOSA, 2010). 

Ademais, ao passo que pesquisas científicas servem de métrica para novas tecnologias 

com níveis de maturidade tecnológica mais baixos, os documentos de patentes são uma das 

melhores abordagens para se avaliar as invenções e o progresso tecnológico de determinada 

esfera do conhecimento, haja vista permitirem que se adquira informações cruciais acerca de 

tecnologias prontas para a aplicação tecnológica (QUINTELLA et al., 2019; VERMA; 

SHARMA, 2017), o que viabiliza a análise de biotecnologias como a que utiliza os fungos na 

biorremediação de solos. 

Salienta-se o crescimento no número de artigos científicos e de invenções patenteadas 

relacionadas à biorremediação de solos com emprego de fungos. Saraswat (2014) e Villela et 

al. (2019) em seus estudos destacam que as biotecnologias com foco nessa técnica já existem 

desde o final do século XX, porém foi só no início do século XXI que se observou um 

crescimento mais acentuado na criação dessas tecnologias, assim como um aumento no número 

de países com depósito de patentes nessa área. 

Os motivos listados são diversos e vão desde avanços na área da biotecnologia, 

propriedade intelectual e identificação de novos microrganismos com potencial para aplicação 

tecnológica (TIMMIS et al., 2017), até relações de causa e consequência oriundas de 

determinados eventos, como constatam Villela et al. (2019) em sua pesquisa ao notarem uma 

correlação entre períodos pós-acidentes de derramamento de óleo no mar e depósito de patentes 

com foco em biorremediação de solos voltadas para mitigação dos impactos negativos desses 

eventos.  

Da mesma forma, a atual mobilização da comunidade internacional em prol do 

desenvolvimento sustentável englobando a agricultura sustentável – cite-se a Agenda 2030 para 
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atingir os ODS da ONU4 – é uma fonte de incentivo à criação das biotecnologias que abrangem 

a biorremediação de solos com emprego de fungos.  

Nesse sentido, Quintella et al. (2019) verificam que os fungos são o terceiro agente 

biorremediador mais encontrado nos documentos de patentes e que essas, em sua maioria, 

possuem como foco a biorremediação em solos e na água, considerando os 2.325 documentos 

de patentes encontrados nas buscas, além de constatarem que a combinação de microrganismos 

nesse processo, principalmente fungos e bactérias, apresenta uma tendência de crescimento 

entre as invenções. 

Ademais, Ortega, Torres-Mendoza e Cubilla-Rios (2020) identificaram uma grande 

variedade de gêneros de fungos endofíticos – os quais utilizam plantas como hospedeiro – que 

foram utilizados em tecnologias que têm como finalidade a degradação de substâncias 

prejudiciais ao ecossistema, por fim concluindo que a perda de áreas agricultáveis por 

contaminação de compostos químicos poluentes oriundos de agroquímicos e a necessidade de 

recuperação dessas áreas tem o potencial de impulsionar as pesquisas e desenvolvimentos 

tecnológicos com foco em biorremediação de solos com uso de fungos.  

Sob outra perspectiva, ao analisar a tecnologia que emprega os fungos micorrízicos 

arbusculares para uso na agricultura, Srivastava, Johny e Adholeya (2021) concluíram que a 

grande maioria dos pedidos de patente e das patentes concedidas se encontravam na categoria 

de tecnologias que descrevem “um método, um processo”, seguidos por aquelas que se referem 

a “um método e sua aplicação” e por último invenções de produtos ou “um modelo de utilidade, 

um sistema, uma composição, uma fórmula”.  

Em vista disso, o desenvolvimento de estudos que combinam a análise das produções 

científicas e o mapeamento patentário são um meio crucial para desvendar as estratégias 

tecnológicas em desenvolvimento e potenciais invenções de sucesso nessa área (SARASWAT, 

2014; TRIPPE, 2015). 

De modo a acrescentar, no âmbito do mapeamento patentário, o uso do software 

NVivo® se apresenta como uma ferramenta útil e eficiente no tratamento de dados de 

documentos de patentes em massa, conforme Retchkiman et al. (2021) comprovam em seu 

 
4 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de 

prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas (ONU) estão contribuindo a fim de que se 

possa atingir a Agenda 2030 (NAÇÕES UNIDAS – BRASIL, 2021). Adotada em setembro de 2015 por 193 

Estados Membros da ONU (UN General Assembly Resolution 70/1), a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável abrange o desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão 

social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz e segurança 

(PLATAFORMA AGENDA 2030, 2021). 
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estudo ao realizarem uma análise qualitativa sistemática de documentos de patentes usando o 

NVivo®, empregando para isso exame nos textos dos documentos e organização de leituras 

sistemáticas.  

Associado a interpretação substantiva dos resultados por parte do pesquisador, o 

NVivo® auxilia na construção da análise por meio de mapas de conexão, gráficos de redes e 

estatística descritiva (FREITAS; ARRUDA; FALQUETO, 2017). Além disso é crucial 

organizar, analisar e estar atento às informações contidas nos documentos de patentes e nos 

artigos, de modo que se possa tirar conclusões fidedignas que permitam contribuir efetivamente 

com o estado da arte e com o desenvolvimento de biotecnologias relativas à temática abordada. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DAS BIOTECNOLOGIAS QUE UTILIZAM FUNGOS NA 

BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

  

Inicialmente, ressalta-se a diferença entre as técnicas de biorremediação de solos, as 

quais se dividem em in situ, ou seja, processamento no local contaminado, e ex situ, quando o 

solo é retirado e transferido para um local de tratamento, em geral com uso de biorreatores. 

Ademais, algumas estratégias conhecidas compreendem a fitorremediação, o bioaumento, a 

bioventilação, a compostagem, a atenuação natural, o bioestímulo, o landfarming, entre outras 

(OLIVEIRA, 2008).  

Dessa forma, a utilização de microrganismos endógenos, em detrimento dos exógenos, 

tem se mostrado mais promissor por diversos fatores, como facilidade de se adaptar a ambientes 

hostis e potencial para degradar os poluentes presentes no local, de modo que a literatura 

consente esse método como viável e que deve ser desenvolvido por meio da técnica de 

isolamento de espécies do próprio meio, crescimento, melhoramento de características-chave e 

posterior reintrodução com aumento da população de microrganismos (VERMA; KUILA, 

2019; ROSE; DEVI, 2018; SELBMANN et al., 2013). 

Nesse sentido, Winquist et al. (2014) demonstraram a degradação de 94% de 

hidrocarbonetos poliaromáticos por parte dos fungos em escala de campo, alcançando a 

diminuição da ecotoxicidade do solo e consequente melhoria de sua qualidade. Esses resultados, 

guardadas as devidas proporções, têm potencial para servirem de modelo para outras aplicações, 

tais como a degradação de compostos químicos nocivos ao meio ambiente oriundos de 

agroquímicos presentes em solos agricultáveis com uso de fungos. 

Outrossim, existem pesquisas confirmando que a tecnologia dos microrganismos 

geneticamente modificados tem se provado eficaz na biorremediação de solos, por meio da 
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criação de novos meios metabólicos que melhoram o desempenho do processo de degradação 

de diversos compostos químicos (AZAD; AMIN; SIDIK, 2014).   

Da mesma forma, Verma e Sharma (2017) concluem por meio da análise de documentos 

de patentes concedidas no campo da biorremediação que essa é uma técnica que já se provou 

eficaz para aplicação em larga escala. 

Hüttner et al. (2020) destacam que os processos metabólicos dos fungos filamentosos 

permitem que essa espécie tenha grande potencial para ser usado em produtos e soluções 

tecnológicas que criam valor para aplicações industriais, ciência e sociedade, por conseguinte, 

exigindo esforços para proteger o valor logrado com esses avanços por meio do patenteamento, 

os quais tendem a aumentar à medida que cresce a necessidade de soluções tecnológicas verdes 

e sustentáveis no mundo. 

Outrossim, concorde Al-Ani (2019), ressalta-se que já existem muitos métodos para 

utilização de fungos em aplicações práticas destinadas à biorremediação de solos, por exemplo 

no caso do fungo Trichoderma por meio da fabricação de cápsulas contendo o microrganismo, 

ou encapsulamento de micropartículas de conídios, ou preparação de propágulos 

microescleródios, ou até pulverização da suspensão de conídios no local de enxerto e 

tratamento. Posto isso, nota-se uma conjuntura favorável para o desenvolvimento de produtos 

e métodos com possíveis desdobramentos para o patenteamento de invenções. 

Sob outra perspectiva, Saraswat (2014) analisou documentos de patentes para a 

biorremediação e identificou lacunas nessa tecnologia, as quais vão desde pouca expressividade 

de tecnologias para esse fim, concentração de inventores em poucos países – mormente, Estados 

Unidos da América, China e Japão, pouca expressividade de documentos de patentes que 

empregam a tecnologia da engenharia genética de microrganismos, por exemplo 

microrganismos transgênicos ou modificados, e tecnologia metabólica e enzimática. 

Desse modo, nota-se que há barreiras a serem superadas para o efetivo desenvolvimento 

e aplicação tecnológica, dentre eles a caracterização das vias metabólicas e de degradação 

utilizadas por consórcios de microrganismos diferentes, investigação da adequação para 

emprego em larga escala e técnicas avançadas de tratamento e identificação de microrganismos 

e processos enzimáticos, as quais podem contribuir para o conhecimento acerca do processo de 

biodegradação. 

Além disso, outras barreiras tecnológicas e científicas ainda impedem uma maior 

exploração dessa tecnologia, cite-se a mutação genética, a criação de protocolos para 

identificação de gêneros e espécies de fungos com múltiplos benefícios para aplicação 

requerida, o entendimento acerca dos mecanismos de degradação existentes e validação da 
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aplicabilidade e adaptabilidade desses microrganismos em diferentes condições ambientais e 

de contaminação (VERMA; KUILA, 2019; TRIPATHI et al., 2013; SELBMANN et al., 2013). 

Em síntese, ressalta-se alguns desafios presentes no desenvolvimento da biorremediação 

de solos por meio de fungos, quais sejam: o fato dos compostos químicos não estarem presentes 

uniformemente no solo; a alta variedade de contaminantes encontrados numa área; a dificuldade 

de se demonstrar de forma inequívoca a correlação entre a degradação de determinado 

contaminante e a atividade enzimática correspondente; e a lacuna tecnológica existente entre os 

estudos em laboratório e a aplicação tecnológica em campo (TUOMELA; HATAKKA, 2019), 

o que acaba por obstar grandes avanços tecnológicos com viés comercial nessa área. 

 

4.4 CENÁRIO BRASILEIRO RELATIVO ÀS BIOTECNOLOGIAS DIRECIONADAS 

PARA A BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS POR MEIO DE FUNGOS  

 

O Brasil possui um vasto território e uma biodiversidade abundante, o que inclui uma 

imensa quantidade de espécies de microrganismos. Nesse contexto, o registro do número total 

de espécies de fungos nativos do Brasil que foram identificados e coletados em todo o País vem 

sendo atualizado regularmente devido ao empenho de pesquisadores, principalmente aqueles 

participantes do projeto FLORA DO BRASIL 2020, parte integrante do projeto REFLORA. No 

catálogo do projeto, denominado Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil, em dezembro de 2020 

haviam sido catalogadas 6320 espécies de fungos (FLORA DO BRASIL, 2020). 

Dessa forma, sem deixar de considerar outros aspectos, nota-se no Brasil um elevado 

potencial de desenvolvimento de biotecnologias para biorremediação de solos com uso de 

fungos, principalmente pela gama de insumos existentes no País. Chambergo e Valencia (2016) 

destacam, dentre as aplicações tecnológicas dos fungos na biorremediação, os significativos 

avanços na utilização de fungos, além de enzimas e metabólitos de origem fúngica.  

Essa perspectiva de desenvolvimento também pode ser observada no estudo de Cairns 

et al. (2021), em que fungos micorrízicos arbusculares são relatados como os mais apropriados 

para diferentes aplicações na agricultura, incluindo a biorremediação. 

Do mesmo modo, Snyman, Theron e Divol (2019) ressaltam a importância da protease 

extracelular produzida por fungos para uma ampla gama de aplicações biotecnológicas, 

destacando-se no contexto da biorremediação os gêneros Penicillium spp., Chrysosporium 

keratinophilim e Aspergillus oryzae.  

Hyde et al. (2019) sintetiza a extensa lista de aplicações biotecnológica dos fungos, com 

destaque para a biorremediação por meio de enzimas fúngicas ou pelo processo de absorção 
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empregado pelos fungos. Além disso, com procedimentos relativamente simples de isolamento, 

identificação e meios de cultura de espécies fúngicas a partir de solo contaminado com 

compostos químicos é possível avaliar o potencial de emprego desses microrganismos no 

processo de degradação e investigar sua aplicação na biorremediação. 

Dessa forma, ao observar a tendência de desenvolvimento do estado da arte acerca de 

fungos empregados na biorremediação de solos, fica evidente a necessidade de 

desenvolvimento e apropriação de biotecnologias por meio de patenteamento. Essa perspectiva 

de desenvolvimento leva em consideração o elevado potencial dos fungos nessa área, as 

potencialidades da biodiversidade de fungos no Brasil e a problemática do uso de agroquímicos 

em quantidades que poluem o meio ambiente, além de considerar o crescente interesse da 

sociedade por tecnologias verdes e pelo desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que no Brasil as invenções biotecnológicas recebem 

atenção especial de artigos específicos na Lei da Propriedade Industrial (LPI), por apresentarem 

matéria excepcional, como pode ser observado no Artigo 10, no Artigo 18 e no Artigo 24 da 

LPI – Lei nº 9.279/1996. Cite-se o Art. 18 da referida lei: “Não são patenteáveis: (...) III – o 

todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três 

requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos 

no art. 80 e que não sejam mera descoberta.” (BRASIL, 1996).   

Além disso, a lei supracitada determina exigências especiais para o patenteamento de 

biotecnologia que utilizam microrganismo, como a necessidade de depositar o material 

biológico em instituição autorizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou 

indicada em acordo internacional, caso não seja possível a descrição do produto a ser 

patenteado, bem como há parâmetros exclusivos no que se refere aos fungos e a outras matérias 

vivas passíveis de serem cultivadas in vitro.  

Ainda, concorde Zucoloto e Freitas (2013), são patenteáveis as composições 

devidamente caracterizadas como composições que possuam misturas, substâncias, moléculas 

ou extratos produzidos a partir, ou obtidos, de microrganismos, tendo em vista que não se 

encontram restrições na LPI, além disso os microrganismos geneticamente modificados devem 

ser estáveis e reprodutíveis. 

Dessa forma, define-se o organismo transgênico como aquele em que a intervenção 

humana modificou sua genética a fim de alterar determinada característica de interesse 

(SHARMA, 2019), por exemplo um fungo que teve seu material genético modificado para 

expressar a produção de uma enzima especialmente importante para a degradação de um 

determinado composto químico poluente presente no solo. 
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Consoante Streltsova e Linton (2017) e Labuto e Carrilho (2016), salienta-se algumas 

particularidades encontradas no patenteamento de invenções relacionadas às biotecnologias no 

Brasil, tais como:  

a) existe um progresso crescente nas pesquisas aplicadas e produção científica que 

contribuem para a capacidade de gerar biotecnologias, o que tem potencial para alavancar o 

patenteamento de tecnologias da área de biorremediação de solos;  

b) as tecnologias patenteadas tendem a ser domésticas, com poucas se tornando globais, 

dado o atual cenário do mercado global ainda insuficiente;  

c) a participação substancial de atores financiados somente pelo Estado, em detrimento 

de parcerias e investimentos do setor privado, sugere que as invenções podem não ser 

transformadas em inovações comercialmente bem-sucedidas, o que acaba por limitar a difusão 

de benefícios econômicos;  

d) o País comporta organizações que desenvolvem biotecnologias com sucesso, como a 

Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO), a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da 

Amazônia Legal (BIONORTE) e a Rede de Biotecnologia da Região Sul (Rede SulBiotec) 

(LOURENÇO, 2021; MEDEIROS; RONDON, 2018), o que cria potencial para 

desenvolvimento dessa área do conhecimento, com importantes benefícios para a economia e, 

em particular, para a agricultura sustentável; e  

e) o Brasil necessita consolidar seu ambiente legal nessa área, sintetizando as múltiplas 

regulamentações que, muitas vezes, geram insegurança jurídica e criam barreiras ao 

desenvolvimento de biotecnologia. 

 

5 METODOLOGIA  

  

Este trabalho configura-se como pesquisa técnico-científica aplicada, haja vista o 

objetivo de favorecer a solução de problemas com conhecimentos direcionados a aplicações 

práticas (PRODANOV; FREITAS, 2013). Seguindo as diretrizes de Creswell (2007) e 

Sampieri, Collado e Lucio (2013), efetuou-se uma pesquisa quantitativa, servindo-se também 

de análises qualitativas, com o intuito de relacionar variáveis advindas dos dados das buscas, 

de modo a analisar dados numéricos com suficiência descritiva, bem como refinar e responder 

a questão desta pesquisa.  

Concorde Zanella (2013), este trabalho foi fundamentado em pesquisa bibliográfica e 

documental a fim de sustentar teoricamente o tema, com consulta à base de publicações 
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científicas Scopus® (Elsevier B.V.) e Web of Science (WoS) e buscas de documentos de 

patentes no software Orbit Intelligence (v1.9.8) da Questel-Orbit. 

De modo a acrescentar, a análise das produções científicas, em conjunto com a análise 

quantitativa envolvendo considerável quantidade de artigos, permitiu medir os impactos das 

pesquisas, suas tendências e o esforço empregado no desenvolvimento do estado da arte da 

biorremediação, o que possibilitou o mapeamento confiável do desenvolvimento científico 

(ANTUNES et al., 2018; ELLEGAARD, 2018). 

Ademais, realizou-se prospecção tecnológica por meio de mapeamento patentário na 

área do tema deste trabalho. Para tanto, foram feitas buscas e exame de documentos de patentes 

empregando o software Orbit Intelligence, a fim de investigar o estado da técnica para 

compreender o estado atual de desenvolvimento da biotecnologia em estudo, além de avaliar 

outras características por meio de exame nos documentos de patentes recuperados. 

O Orbit Intelligence contém uma ampla base de dados de documentos de patentes e 

artigos científicos traduzidos para o inglês, permite tratar os dados mediante gráficos e tabelas, 

possibilita exportação em massa de dados, viabiliza buscas nas partes integrantes do pedido de 

patente e admite busca por meio de palavras-chave em inglês e através de códigos da 

Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês) e da Classificação Cooperativa 

de Patentes (CPC, na sigla em inglês), apresentando-se como o mais adequado para o presente 

estudo (PIRES; RIBEIRO; QUINTELLA, 2020; GUERREIRO et al., 2018).  

Assim, este trabalho disserta acerca das vantagens, desafios e oportunidades para o 

desenvolvimento de biotecnologias que empregam os fungos na biorremediação de solos, aqui 

valendo-se também de agrupamento, categorização e análise de dados efetuados por meio do 

software NVivo® 11 for windows, além de tratamento de dados auxiliado pelo software 

Microsoft® Excel. 

O software NVivo® é direcionado para a análise qualitativa de dados, o qual é um 

programa de computador da classe dos Computer-aided qualitative data analysis software 

(CAQDAS) (MOZZATO; GRZYBOVSKI; TEIXEIRA, 2016). Nele é possível indexar e 

categorizar dados não estruturados ou qualitativos, permitindo verificar a frequência de certos 

elementos no conteúdo e a presença ou ausência de características investigadas, além de 

qualificar os resultados da pesquisa (FREITAS; ARRUDA; FALQUETO, 2017).  

Dessa forma, foi possível investigar o conteúdo dos documentos de patentes recuperados 

no Orbit Intelligence, resultando em agrupamentos e análise de dados categorizados. Conforme 

os estudos de Retchkiman et al. (2021) e Mozzato, Grzybovski e Teixeira (2016), é possível 

utilizar o NVivo® para realizar análises investigativas nos textos dos documentos de patentes 
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a fim de verificar quais termos e quais características da tecnologia mais se sobressaem nas 

famílias de patentes. 

Além disso, a pesquisa exploratória e descritiva de invenções patenteadas aliada à 

análise de artigos científicos permitiu verificar quais são as características da biotecnologia em 

estudo e quais são as oportunidades e desafios relativos ao seu desenvolvimento. 

Desse modo, a metodologia dos dois artigos técnico-científicos (Apêndice B e Apêndice 

C) gerados neste trabalho de pesquisa seguiu procedimentos metodológicos semelhantes aos 

descritos a seguir. 

O fluxograma da Figura 1 sintetiza os procedimentos metodológicos e apresenta as 

etapas e principais resultados deste trabalho. 
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FIGURA 1 – Síntese dos procedimentos metodológicos, etapas e principais resultados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A primeira etapa contou com uma pesquisa preliminar a fim de explorar o tema em 

estudo, definir o problema, o objeto da pesquisa, a questão norteadora, os objetivos geral e 

específicos e o tipo de pesquisa a ser realizada, como descrito na Figura 1.  

Na segunda etapa, no âmbito da pesquisa temática e da coleta de dados, a pesquisa 

bibliográfica teve por objetivo recuperar e examinar as publicações mais relevantes por meio 

de estratégias de busca com base em palavras-chave, áreas do conhecimento afins ao tema e 

delimitação do ano de publicação, efetuando-se a análise das publicações com o intuito de 

estudar e contextualizar o tema a fim de fundamentar as próximas etapas. 

Além disso, foram realizadas buscas e exame de documentos de patentes recuperados 

no software Orbit Intelligence, de modo que o primeiro passo foi realizar pesquisas exploratória 

com as palavras-chave mais relevantes, segundo os autores estudados na pesquisa bibliográfica, 

para se determinar a melhor estratégia de busca, além de busca semântica e seleção de conceito-

chave para obter os termos mais afins ao tema abordado. 

Posteriormente, de modo a obter o resultado mais próximo do escopo da pesquisa, 

palavras-chave e códigos da IPC e da CPC foram combinados. Consultas ao catálogo de IPCs 

da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e as pesquisas de Villela et al. 

(2019), Quintella, Mata e Lima (2019), dentre outros citados neste trabalho, serviram de 

parâmetro para selecionar os termos e os códigos da IPC e da CPC mais adequados para as 

buscas, visto que o foco destes estudos foi a biorremediação, incluindo também os fungos. 

Na terceira etapa, no contexto do tratamento e análise de dados, os documentos de 

patentes obtidos foram compilados e refinados no software NVivo® e no software Microsoft® 

Excel para que pudessem ser tratados em massa. Nessa etapa, investigou-se as características 

mais relevantes que as biotecnologias exibem por meio de agrupamento e de correlacionamento 

dos dados obtidos dos campos título, resumo e objeto da invenção presentes nos documentos 

de patentes. 

A partir disso, procedeu-se à avaliação qualitativa e quantitativa do estado atual de 

desenvolvimento da biotecnologia em estudo, avaliando-se tanto as patentes concedidas quanto 

os pedidos de patente. 

Além disso, realizou-se um estudo exploratório e descritivo com os documentos de 

patentes mais relevantes encontrados, de modo a descrever suas características e relacioná-las 

com a biotecnologia estudada – para tanto, recorreu-se à seleção qualitativa e exploratória, por 

meio da leitura do título, resumo e objeto da invenção dos documentos de patentes, como 
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detalhado no procedimento metodológico dos artigos técnico-científicos (Apêndice B e 

Apêndice C). 

Por fim, na quarta etapa, elaborou-se os produtos técnico-tecnológicos requeridos no 

âmbito do PROFNIT – uma matriz FOFA (SWOT) (Apêndice A) e os dois artigos técnico-

científicos supramencionados. 

Sendo assim, a fim de elucidar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o 

desenvolvimento de biotecnologias baseadas em fungos para biorremediação de solos, a matriz 

FOFA (SWOT) (em inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) elaborada 

objetivou sintetizar este trabalho e responder ao problema de pesquisa. 

A análise SWOT possui características multifacetadas e natureza dinâmica expressa pela 

existência de múltiplas variações funcionais teóricas e práticas, o que contribui para analisar de 

modo sistemático novas tecnologias (RACHID; EL FADEL, 2013; QUINTELLA; MATA; 

LIMA, 2019). 

Portanto, essa é uma poderosa ferramenta analítica para posicionar a biotecnologia da 

biorremediação de solos com uso de fungos, já que auxilia na apreciação crítica de informações 

relevantes que servirão para apoiar o desenvolvimento do estado da arte e da técnica acerca da 

biotecnologia (NAZARKO et al., 2017). 

Ademais, as publicações científicas e os documentos de patentes foram analisados e 

correlacionados, com o objetivo de verificar suas linhas de estudo, evidenciar seus 

direcionamentos de pesquisa, os gêneros de fungos mais estudados, a tendência temporal das 

publicações científicas e das patentes, bem como a distribuição geográfica das patentes e outras 

características da biotecnologia estudada. 

Além disso, a análise dos artigos científicos foi empregada para investigar as áreas e 

subáreas do tema, bem como os principais tendências de pesquisa e o mapeamento patentário 

possibilitou determinar as tendências de desenvolvimento da biotecnologia em estudo, 

considerando-se que a relação entre publicações científicas e análise de documentos de patentes 

pode melhorar a validade do estudo. 

A análise das produções científicas e o mapeamento patentário são, portanto, de suma 

importância para a geração de conhecimento, além de contribuir com o desenvolvimento do 

estado da arte e da técnica de determinada tecnologia (AMPARO; RIBEIRO; GUARIEIRO, 

2012; ANTUNES et al., 2018). 

Segundo Xu et al. (2020), Antunes et al., (2018), Trippe (2015) e Glänzel e Meyer 

(2003), essas abordagens permitem que se estude a relação entre a ciência e a tecnologia, além 
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de auxiliar na detecção de tendências tecnológicas e investigações de atributos da tecnologia 

que estão presentes nos documentos de patentes. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, destaca-se que os resultados e a discussão apresentados nesta seção 

representam um panorama dos resultados alcançados e das discussões presentes nos estudos 

apresentados nos dois artigos técnico-científicos desenvolvidos (Apêndice B e Apêndice C). 

 

6.1 PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DA BIOTECNOLOGIA QUE UTILIZA 

FUNGOS NA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR 

AGROQUÍMICOS 

 

A partir da investigação patentária e da bibliometria dos artigos científicos que versam 

sobre a biorremediação de solos por meio de fungos e a aplicação tecnológica do objeto de 

estudo, verificou-se que essa é uma tecnologia promissora para remediar ecossistemas 

degradados por composto químicos poluentes oriundos de agroquímicos, além de ir ao encontro 

do atual esforço em desenvolver tecnologias verdes, consolidando-se, assim, como uma 

alternativa ecológica, econômica e eficaz para aplicação tecnológica, tal como constatam 

Akhtar e Mannan (2020), Hüttner et al. (2020) e Quintella, Mata e Lima (2019) em seus estudos. 

Concorde autores como Hüttner et al. (2020) e Quintella, Mata e Lima (2019), o 

aprofundamento de estudos científicos na área da biorremediação de solos por meio de fungos 

e outros microrganismos, aliado a crescente necessidade de tecnologias eco-friendly, à abertura 

de novas oportunidades no mercado com foco em tecnologias verdes e ao avanço da engenharia 

genética aplicada aos microrganismos, têm favorecido o desenvolvimento de invenções e a 

criação de tecnologias promissoras relacionadas às mais diversas aplicações nessa área.  

Desse modo, destacam-se as vantagens de se empregar os fungos na biorremediação de 

solos contaminados por agroquímicos, em detrimento de outros microrganismos, tais como 

capacidade de degradar, eliminar ou metabolizar diferentes componentes químicos oriundos de 

agroquímicos – cite-se aqueles presentes em herbicidas, pesticidas e outros agroquímicos, como 

Atrazine (fórmula molecular, C8H14ClN5), Diuron (fórmula molecular, C9H10Cl2N2O), 

Chlorpyrifos (fórmula molecular, C9H11Cl3NO3PS), Chlorsulfuron (fórmula molecular, 

C12H12ClN5O4S), Dieldrin (fórmula molecular, C12H8Cl6O), Aldrin (fórmula molecular, 

C12H8Cl6), dentre outros, com uma média de degradação em torno de 77% (Tabela 4 e Tabela 
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5), utilizando para isso variados sistemas enzimáticos intracelulares e extracelulares 

(DESHMUKH et al., 2016). 

De modo a acrescentar, Russo et al. (2019) e Ellouze e Sayadi (2016) ressaltam que os 

fungos se apresentam como recicladores eficientes na natureza por disporem de aptidão para 

degradar substâncias tóxicas persistentes no meio ambiente em compostos menos nocivos, haja 

vista sua característica não-específica de despolimerização fúngica.  

Além disso, esses microrganismos possuem habilidades únicas, tais como: flexibilidade 

para se adaptar, se alastrar e sobreviver nos mais diversos ambientes, inclusive aqueles 

contaminados por agroquímicos; habilidade de compartilhar o mesmo ambiente com outros 

microrganismos, inclusive agindo de forma colaborativa em processos biológicos; presença nos 

mais diversos ecossistemas; e vantagens em termos de variedade de espécies e gêneros, cada 

um com características únicas que os tornam promissores em diferentes aplicações (CECI et 

al., 2019; CECHINEL, 2019; MAQBOOL et al., 2016, SELBMANN et al., 2013). 

Em vista disso, os fungos despontam como um dos microrganismos mais estudados nas 

últimas décadas, como revelam Villela et al. (2019) e Quintella et al. (2019) em seus estudos, 

os quais incluíram o mapeamento patentário, constatando que os fungos são o segundo 

microrganismo mais explorado depois das bactérias. 

Nesse contexto, a análise da literatura revelou que os gêneros Aspergillus (taxa média 

de degradação observada 84,52%), Penicillium (taxa média de degradação observada 78,14%) 

e Trichoderma (taxa média de degradação observada 64,5%) se sobressaíram como os mais 

estudados nos artigos, destacando-se a ampla gama de componentes químicos que eles 

degradam, eliminam ou metabolizam e a alta eficiência nesses processos (Tabela 4 e Tabela 5), 

além da variedade de mecanismos enzimáticos e metabólicos que apresentam. Parte desses 

resultados, advém do fato de que estes apresentam boa capacidade para degradar os mais 

variados compostos químicos e são eficientes na remediação ambiental. 

Alves et al. (2020) em seu estudo acerca do potencial de absorção e de biodegradação 

do Aspergillus sp. constatam que esse fungo tem elevado potencial para uso na biorremediação 

de solos contaminados por compostos com presença de cobre (Cu) e chumbo (Pb), seja pelo 

fato de metabolizar, ou até remover, grande parte desses elementos, seja pelo fato de 

apresentarem boa adaptação quando em contato com esses compostos, nesse caso manifestando 

mudanças no metabolismo. 

Ozkaya et al. (2018) destacam em seu estudo essa capacidade do Aspergillus de gerar 

novas substâncias a partir de mudanças no metabolismo causadas por variáveis advindas do 
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meio ambiente. Nesse contexto, certos agrupamentos de genes biogenéticos silenciosos são 

ativados, aumentando assim a diversidade química de compostos produzidos pelo fungo. 

Do mesmo modo, Conceição et al. (2020) demonstram a capacidade do Aspergillus 

brasiliensis de mitigar compostos fenólicos no meio ambiente, Mukherjee (2016) ressalta a 

capacidade evolutiva do Aspergillus, a existências de cepas tolerantes à ambientes com pouco 

nutriente e compostos tóxicos, bem como facilidade de mutação.  

Além disso, esse fungo produz um amplo espectro de ácidos orgânicos, os quais 

desempenham um papel fundamental na degradação de compostos químicos. Egea (2010), 

ressalta o potencial do Aspergillus no processo de biorremediação do herbicida Diuron (fórmula 

molecular, C9H10Cl2N2O) por meio das enzimas lacase e xilanase. 

 Outrossim, Ahmad, Gul e Gul (2020) demonstraram em seu estudo a alta eficiência do 

Penicillium chrysogenum em degradar pesticidas a base Thiencarbazone methyl (fórmula 

molecular, C12H14N4O7S2), ao passo que esse fungo também apresenta capacidade de 

degradar e mineralizar outros inseticidas e herbicidas. 

 Nykiel-Szymanska, Bernat e Slaba (2020) investigaram a eficiência de oito diferentes 

cepas de Trichoderma na degradação de herbicidas à base de chloroacetanilide, como alachlor 

(fórmula molecular, C14H20ClNO2) e metolachlor (fórmula molecular, C15H22ClNO2), em 

níveis que vão de 40% a 99% de conversão em até 7 dias. 

Ningning et al. (2017) desenvolveram uma tecnologia que emprega o Trichoderma 

virens e o Suaeda, por meio de colonização do microrganismo no local da biorremediação de 

solos, a fim de degradar compostos químicos, principalmente cobre (Cu), cádmio (Cd), zinco 

(Zn) e chumbo (Pb). 

Dessa forma, os estudos, na maior parte dos casos, avaliam um ou mais microrganismos 

e diversos compostos químicos, os quais relatam altas taxas de degradação, eliminação ou 

metabolização dos compostos químicos investigados – em média cerca de 77% de degradação, 

podendo chegar até a 100% e muitos casos em torno de 90%.  

Esses trabalhos, consistem, em geral, em investigações quanto à capacidade de 

sobrevivência dos microrganismos e acerca do isolamento de cepas de fungos provenientes de 

solos contaminados para avaliar a capacidade de redução ou eliminação de poluentes em 

amostras in vitro e em ambientes controlados, concluindo acerca do grau de degradação, 

mecanismos utilizados, duração do experimento e eficiência da aplicação tecnológica. 

Nesse contexto, cabe citar também os fungos Trametes, Pleurotus, Lentinus e Phlebia 

da classe dos basidiomicetos, fungos de podridão branca (LIZANO-FALLAS et al., 2017; 

KARAS et al., 2011; NWACHUKWU; OSUJI, 2007; MONTEIRO, 2013; XIAO et al., 2011). 
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Bem como os fungos saprotróficos, dos gêneros Trichoderma estudados por Russo et al. (2019) 

e Rhizopus (GONÇALVES et al., 2012; RUSSO et al., 2019). Do mesmo modo, ressalta-se os 

fungos Aspergillus estudados por Kaur e Balomajumder (2016), Ramos (2014), Mohamed et 

al. (2011) e Bhalerao e Puranik (2009), além do Penicillium (CORRÊA, 2013; GONÇALVES 

et al., 2012; RAMOS, 2014) e Fusarium (EGEA, 2010; OLIVEIRA, 2019). 

Outro resultado alcançado foi a constatação de que ao mesmo tempo em que crescem as 

pesquisas científicas nas última décadas com os fungos supracitados, com muitas delas 

descortinando características notáveis desses microrganismos, observa-se um aumento no 

descobrimento de novos gêneros e espécies por meio da bioprospecção e do desenvolvimento 

de microrganismos aperfeiçoados com base em engenharia genética (ROSSETO et al., 2014),  

o que confirma as expectativas de Hüttner et al. (2020) para o avanço de biotecnologias 

direcionadas para a biorremediação de solos, em especial com uso de fungos. 

Outrossim, destaca-se como promissora a técnica de biorremediação de solos 

contaminados por compostos químicos nocivos ao ecossistema utilizando o método da 

colonização com fungos, segundo avalia Al-Ani (2019). Além disso, Steffen e Tuomela (2010) 

evidenciam em seu estudo a oportunidade de escalonamento da técnica de biorremediação de 

solos por meio de fungos para além do ambiente de laboratório. 

Da mesma maneira, Svobodová e Novotný (2017) e Cruz-Morató et al. (2013) ressaltam 

a vantagem dos biorreatores baseados em biodegradação por fungos, confirmando que a 

tecnologia da biorremediação de solos apresenta viabilidade para emprego em larga escala. 

No âmbito do mapeamento patentário, revela-se uma predominância de certos gêneros 

sendo empregados nas tecnologias, quais sejam o Aspergillus (cerca de 5% das patentes), 

Trichoderma (cerca de 4% das patentes), o Fusarium (cerca de 3% das patentes) e o Penicillium 

(cerca de 3% das patentes). 

Além disso, muitas das tecnologias empregam um ou mais gêneros de fungos – cite-se 

a invenção de Youjiu et al. (2020), patente CN111482453 –, ou até mesmo uma combinação 

de fungos e bactérias – cite-se a invenção de Yican, Shaolong e Jin (2021), patente 

CN112207126 – ou fungos e plantas hospedeiras – a exemplo da invenção de Yue et al. (2018), 

patente CN108485989. 

Ademais, Kitching, Ramani e Marsili (2014) ao estudarem a biossíntese de 

nanopartículas de ouro realizado por fungos filamentosos por meio de biorreatores avaliaram 

como muito provável o sucesso da escalabilidade dessa tecnologia para níveis de processos 

industriais. Guardadas as devidas proporções, esse resultado pode ser estendido para outras 

áreas como a eliminação de composto químicos poluentes oriundos de agroquímicos, haja vista 
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que os fungos são capazes de secretar uma grande quantidade de enzimas extracelulares com 

aptidão para a degradação, a eliminação ou a metabolização dos mais variados compostos 

químicos. 

Horizon (2020) destacou algumas abordagens avançadas nessa área que podem 

promover seu desenvolvimento, tais como biomineralização, fitorremediação assistida por 

fungos, engenharia metabólica e de proteínas, nanobiotecnologias, eletrobiorremediação e 

estudo de sistemas biológicos de forma integrada. Oliveira (2017) estudou a nanoremediação, 

ou remediação nanotecnológica, a qual utiliza nanomateriais para manter os agentes 

biorremediadores em constante movimento, o que resulta em remoção de contaminantes de 

maneira mais rápida e eficiente. 

Spina et al. (2018) concluem que os fungos lignolíticos são promissores na degradação 

de composto recalcitrantes por meio de enzimas oxidativas extracelulares únicas e que uma 

análise comparativa do genoma de fungos e seus diferentes mecanismos de nutrição pode prover 

conhecimentos valiosos para a caracterização e uso desses microrganismos na biorremediação 

do solo. 

Do mesmo modo, Harms, Schlosser e Wick (2011) e Castro-Gutiérrez et al. (2019) 

destacam os fungos saprófitos, os simbióticos, os de podridão branca, os de podridão mole e os 

filamentosos, o quais são caracterizados por terem diferentes mecanismos e grupos de enzimas 

responsáveis pela degradação dos mais variados compostos químicos, o que resulta em 

oportunidade para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a aplicação na 

biorremediação do solo contaminado por agroquímicos. 

Ademais, ressalta-se o pouco conhecimento acerca dos riscos inerentes e dos efeitos 

adversos relativos ao processo de aplicação de uma fungo exógeno em um determinado 

ecossistema ou solo contaminado, com muitos estudo apresentado vantagens potenciais e 

efeitos positivos da aplicação in loco (ZHANG et al., 2019; WU et al., 2017), ao passo que não 

foram observadas pesquisas científicas contendo efeitos de médio e longo prazo ou análises 

acerca de risco potenciais no ecossistema em estudo. 

Nesse contexto, um processo promissor na identificação de fungos com potencial para 

o desenvolvimento de biotecnologias é o isolamento de fungos provenientes de solos 

contaminados por agroquímicos, haja vista que a identificação de fungos que são tolerantes ao 

ambiente contaminado e que provavelmente realizam a biorremediação daquele local pode dar 

base para o descobrimento de fungos com potencial para aplicação biotecnológica (ABD-

ALRAHMAN; MOSTAFA, 2014). 
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Com isso, constata-se que o desenvolvimento tecnológico com foco em fungos cresceu 

em expressividade na última década, haja vista o aumento significativo no número de 

documentos de patentes publicadas a partir de 2010, o que pode ser explicado, dentre outras 

causas e precedentes, pelo avanços nas pesquisas científicas com vistas ao desenvolvimento de 

biotecnologia, identificação de novas cepas e mecanismos enzimáticos e metabólicos com 

potencial para aplicação tecnológica e mobilização da comunidade internacional em prol do 

desenvolvimento de biotecnologias eco-friendly. 

Em suma, por meio de um recorte estatístico, corrobora-se a tendência da ciência e das 

invenções de utilizar os fungos na biorremediação do solo para recuperar, ou remediar, 

ecossistemas degradados por compostos químicos persistentes na natureza, haja vista a 

relevância do tema para o desenvolvimento sustentável, mais especificamente para a 

recuperação da higidez do meio ambiente. 

Nessa conjuntura, os resultados indicam que há uma tendência positiva semelhante no 

número de publicações científicas e no número de depósitos de patentes ao longo dos anos, 

sugerindo, assim, que a tendência de desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas que 

utilizam fungos para biorremediação de solos vem ocorrendo consistentemente nos últimos 10 

anos.  

Em resumo, o estado da arte acerca dos processos enzimáticos, mecanismos de nutrição 

e multiplicação dos fungos, vias de degradação de composto químicos oriundos de 

agroquímicos, mapeamento de genes e condições do meio – dentre esses, a temperatura, 

nutrientes presentes no solo, níveis de oxigênio, umidade e pH do solo – são fundamentais para 

descortinar as barreiras a serem superadas e as vantagens existentes nesta área do conhecimento, 

por conseguinte, viabilizando invenções e favorecendo o patenteamento dessas (MAQBOOL 

et al., 2016; KAUR; BALOMAJUMDER, 2020). 

Por conseguinte, isso revela uma oportunidade de investimentos em ciência e tecnologia 

voltadas para a biorremediação de solos e para sua aplicação tecnológica, o que tende a 

aumentar à medida que crescem as demandas por tecnologias verdes e ambientalmente 

sustentáveis em prol da sustentabilidade e da biorremediação ambiental de solos poluídos. 

De modo a acrescentar, ressalta-se que no caso da propriedade intelectual no Brasil o 

processo de translação de estudos e pesquisas técnico-científicas para o campo das invenções, 

com patenteamento dessas, se torna ainda mais complexo para biotecnologias que utilizam 

microrganismos procedentes do solo, conforme constata Santos et al. (2018), tendo em vista a 

compliance patentária, a qual exige a concordância com diversas normas e leis, como a Lei nº 

13.123/2015 que estabelece regras para o acesso ao patrimônio genético, entre outros temas, 
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(BRASIL, 2015) e a Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/1996 –, em seus artigos 

Art. 10, Art. 18 e Art. 21 (BRASIL, 1996), de modo que essas regras e normas especiais para o 

patenteamento relacionado à biotecnologia regulam as pesquisas ou o desenvolvimento 

tecnológico e a exploração econômica de produtos. 

Além disso, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) coordenado pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) tem potencial para desenvolver 

capacidades fundamentais para a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no setor 

agropecuário, possibilitando o processo de aprendizagem e transferência de tecnologia, devido 

à sua ampla estrutura institucional, que inclui empresas públicas e privadas, centros de pesquisa 

e universidades, assim como outras organizações direta ou indiretamente ligadas à pesquisa 

agropecuária.  

Destaca-se também a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal 

(BIONORTE), a Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) e a Rede de Biotecnologia da 

Região Sul (Rede SulBiotec) (LOURENÇO, 2021; MEDEIROS; RONDON, 2018), as quais 

são instituições que atuam em redes de inovação com foco no desenvolvimento de 

biotecnologia. Todo esse aparato institucional proporciona um ambiente de inovação, recursos 

humanos, conhecimento e infraestrutura essencial para apoiar atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação. 

Consequentemente, isso revela uma oportunidade de investimento em biotecnologias 

voltadas para a aplicação tecnológica na área de biorremediação com fungos, dada a aptidão do 

Brasil para a pesquisa em ciências ambientais e biotecnologia, seja por sua biodiversidade, seja 

pelo notável desenvolvimento do setor agrícola, que por sua vez tende a aumentar a demanda 

por tecnologia verde e ambientalmente sustentável. 

Finalmente, destaca-se que o recente aumento no empenho em desenvolver o estado da 

arte e patenteamento de invenções relacionados à biotecnologia aplicada à biorremediação de 

solos com uso de fungos advém de diversos fatores, como por exemplo a eficiência, 

adaptabilidade e vantagens econômicas e ambientais de se utilizar os fungos no processo de 

biorremediação, a atual necessidade de remediar, ou recuperar, áreas poluídas por compostos 

químicos oriundos do uso de agroquímicos, entre outros fatores, os quais formam a atual 

conjuntura em prol do desenvolvimento dessa biotecnologia. 

Por fim, fundamentado nos artigos examinados e no mapeamento patentário, elaborou-

se uma matriz FOFA (SWOT) (Tabela 1, Apêndice A) elucidando as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças que influenciam o desenvolvimento da biotecnologia que utiliza os fungos 
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na biorremediação de solos contaminados por agroquímicos, a fim de facilitar a visualização de 

forma sucinta e categorizada das características estudadas acerca do tema em tela. 

 

7 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC 

 

Em concordância com as normas e regras estabelecidas no âmbito do PROFNIT, 

ressalta-se que os estudos desenvolvidos neste trabalho de pesquisa geraram dois artigos 

técnico-científicos relacionados ao tema, que se complementam ao tratarem do assunto em tela 

de forma encadeada e incremental, além disso a matriz FOFA (SWOT) desenvolvida (Apêndice 

A) apresenta uma síntese das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para o 

desenvolvimento da biotecnologia que utiliza fungos na biorremediação de solos contaminados 

por agroquímicos. O primeiro artigo técnico-científico (Apêndice B) versa sobre a prospecção 

tecnológica de fungos para biorremediação de solos degradados por poluentes oriundos de 

agroquímicos e evidencia a tendência de desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas 

que utilizam fungos nessa aplicação. 

O segundo artigo técnico-científico (Apêndice C) versa sobre a análise do 

desenvolvimento de biotecnologias direcionadas para a biorremediação de solos por meio de 

fungos, utilizando para isso o mapeamento patentário e análise de artigos científicos com 

auxílio de ferramentas computacionais para estratificação, agrupamento e categorização de 

dados, além de exame de uma amostra de documentos de patentes e investigação das invenções 

patenteadas a fim de dissertar acerca do desenvolvimento da tecnologia em estudo. 

Estudos baseados em prospecção tecnológica que analisam o estado da arte e da técnica 

por meio do mapeamento patentário e pesquisas bibliográficas são fundamentais para avaliar e 

investigar o desenvolvimento tecnológico, científico e socioeconômico de uma nação 

(CARVALHO et al., 2020). Dessa forma, este trabalho descortina o desenvolvimento científico 

e técnico do método de biorremediação de solos por meio de fungos, destacando-se o tratamento 

de dados de patente em massa, a análise das produções científicas e o mapeamento patentário, 

empregando-se softwares especializados. 

 

8 CONCLUSÕES 

 

A prospecção tecnológica fundamentada em mapeamento patentário e análise das 

produções científicas realizada por este trabalho evidenciou que a biotecnologia que utiliza 

fungos na biorremediação de solos contaminados por compostos químicos oriundos de 
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agroquímicos se encontra em desenvolvimento, com o estado da arte apresentado boas 

perspectivas para o futuro. 

Por meio da análise das produções científicas e exame dos documentos de patentes foi 

possível verificar os avanços no estado da arte dessa área do conhecimento, dentre eles o 

progresso na identificação de cepas de fungos com capacidade para a degradação, a eliminação 

ou a metabolização eficiente dos mais variados compostos químicos, com destaque para os 

gêneros Aspergillus e Trichoderma, os quais se sobressaíram como os mais estudados no âmbito 

dos trabalhos analisados e amplamente citados nos documentos de patentes recuperados no 

Orbit Intelligence. 

De modo a acrescentar, verificou-se diversas vantagens em relação a outras técnicas já 

conhecidas, tendo em vista a possibilidade de tratamento do solo in situ, além de não produzir 

poluição secundária e não causar grandes modificações no ecossistema em que está sendo 

introduzido. Além disso, outra vantagem identificada foi o fato dessa técnica utilizar recursos 

disponíveis na natureza e de forma sustentável, a exemplo do método que emprega a prospecção 

de fungos do próprio local contaminado para posterior isolamento, cultivo, melhoramento, 

colonização e aplicação na biorremediação do solo. 

Com relação aos fungos, conclui-se que a capacidade enzimática e metabólica desses 

microrganismos oportuniza bom potencial para a aplicação tecnológica, haja vista que as 

especificidades de diversas enzimas fúngicas permitem que uma mesma espécie de fungos seja 

adequada para degradação de diferentes compostos químicos poluentes, em especial aqueles 

provenientes de agroquímicos. 

Nesse âmbito, observou-se avanços significativos em estudos direcionados para a 

identificação dos mecanismos de degradação e para a elucidação da atividade enzimática e 

metabólica dos fungos, o que é de extrema importância para descortinar formas viáveis para a 

aplicação tecnológica no processo de biorremediação do solo. 

Outra conclusão assimilada foi a constatação de que há crescente interesse por parte da 

comunidade científica no estudo de fungos para a biorremediação de solos, haja vista o aumento 

consistente na publicação de artigos científicos observado nas últimas décadas, com esses 

microrganismos sendo um dos mais estudados na literatura, depois das bactérias. 

Ao passo que se confirmou teoricamente e por meio de estudos em laboratório o 

potencial de aplicação dos fungos na biorremediação de solos, um dos desafios observados foi 

o escalonamento e a aplicação tecnológica dessa técnica, com poucas pesquisas abrangendo 

essas vertentes. 
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Não obstante, notou-se que os fungos apresentam bons resultados na biorremediação em 

escala de laboratório e em biorreatores, com potenciais desdobramentos para a aplicação em 

larga escala e industrial devido, entre outras coisas, à capacidade deste microrganismo de 

sobreviver em condições ambientais extremas, se adaptar e se alastrar com relativa facilidade. 

Sob outra perspectiva, o mapeamento patentário evidenciou que há um consistente 

aumento no depósito de documentos de patentes relacionados à biotecnologia direcionada para 

a biorremediação de solos por meio de fungos. O que revelou que os avanços no estado da arte 

vêm gerando boas perspectivas para o desenvolvimento de invenções, tendo em vista o elevado 

número de universidades, centros de pesquisas e multinacionais identificados como 

depositantes das invenções patenteadas. 

Nessa conjuntura, observou-se que as invenções patenteadas utilizam, em geral, 

espécies de fungos isoladas, consórcios de diferentes cepas de fungos, ou fungos e bactérias, 

associação de fungos e plantas, bem como enzimas isoladas a partir de fungos. Esse resultado 

evidenciou o potencial de aplicação tecnológica oportunizado pelos fungos, com destaque para 

soluções mais avançadas identificadas nas invenções, como métodos e processos para 

melhoramento genético dos fungos e técnicas direcionadas para o aperfeiçoamento de sua 

capacidade enzimática e metabólica. 

Outrossim, os resultados revelaram que, em sua maioria, as invenções patenteadas vêm 

sendo protegidas na China, EUA, no escritório europeu de patentes (EPO, na sigla em inglês), 

no Japão e na Índia, com destaque para o impacto tecnológico das patentes protegidas na Índia, 

nos EUA e no EPO. 

Nesse contexto, a China apresentou a maior quantidade de patentes depositadas do 

mundo, apesar disso, notou-se que, em geral, as invenções chinesas patenteadas são protegidas 

apenas nesse País, diferente do que acontece nos outros países supracitados, em que há elevada 

quantidade de patentes depositadas em diversos países. 

Sendo assim, conclui-se que nos países supracitados com alto volume de patentes 

depositadas em mais de um país é evidente o maior impacto tecnológico e força das patentes 

protegidas, depreendendo-se que as tecnologias que são protegidas em diferentes países tendem 

a ser mais citada por outras patentes além de ter um impacto mais significativo no estado da 

arte, haja vista se tornar referência em sua área tecnológica. 

Outro aspecto interessante notado foi que a maioria das invenções chinesas patenteadas 

desta área tecnológica tiveram origem em centros de pesquisa e em universidades públicas. 

Quanto às invenções patenteadas protegidas em mais de um país e nos principais países com 
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depósito de patentes, em sua maioria foram depositadas por multinacionais, o que era de se 

esperar tendo em vista o alto poder de investimento de empresas globais. 

Nesse cenário, o Brasil figura como um país com pouca expressividade nesta área 

tecnológica, haja vista o pequeno número de invenções patenteadas, além disso a grande 

maioria das patentes depositadas no Brasil são de multinacionais. Esse resultado evidenciou o 

fato de que nesse País os investimentos nas biotecnologias direcionadas para a biorremediação 

de solos por meio de fungos ainda são mínimos, apesar disso verificou-se que existem 

importantes aspectos nacionais que oportunizam potencial para desenvolvimento dessa área 

tecnológica. 

Nesse contexto, conclui-se que o Brasil possui um ambiente propício para o 

desenvolvimento da biotecnologia que emprega fungos para a biorremediação de solos, haja 

vista a imensa variedade e quantidade de espécies de fungos encontradas no País. Além disso, 

o Brasil conta com uma notável comunidade científica, eminentes instituições de pesquisa da 

área de biotecnologia e contém recentes políticas públicas de incentivo à inovação tecnológica 

direcionadas para tecnologias verdes e biotecnologias. 

Em suma, depreende-se que a biotecnologia que utiliza fungos no processo de 

biorremediação do solo é uma técnica, ou ferramenta, útil e eficiente para a remediação de solos 

poluídos com os mais diversos contaminantes oriundos de agroquímicos.  

Nesse sentido, conclui-se que as vantagens e oportunidades apresentadas e o crescente 

empenho da comunidade científica e de inventores em favor dessa biotecnologia sugere que há 

boa perspectiva de desenvolvimento de soluções biotecnológicas eco-friendly na área do tema 

estudado. 

 

9 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Em virtude das limitações de contribuição e objetivos deste trabalho, recomenda-se para 

os próximos estudos que se elabore um exame mais abrangente e detalhado nos documentos de 

patentes relativos à biotecnologia estudada, por exemplo verificando os riscos, obstáculos e 

dificuldades inerente a adoção da tecnologia, incluindo também a análise do cenário científico-

tecnológico e mercadológico. 

Ademais, a identificação e a análise de eventuais transferências de tecnologia e 

comercialização relativas às invenções patenteadas investigadas pode ser valioso para a 

verificação do estado atual da tecnologia estudada, por exemplo ao descortinar o atual nível de 

interesse comercial para essa tecnologia. 
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Além disso, sugere-se aprimorar este estudo por meio da avaliação do nível de prontidão 

tecnológica da biotecnologia apresentada, a fim de se determinar sua maturidade com base em 

métodos consolidados, como a técnica de Níveis de Maturidade Tecnológica (em inglês, 

Technology Readiness Levels, TRL).  

De modo a acrescentar, a investigação da existência de um ecossistema favorável, além 

de políticas públicas e eventuais anseios da sociedade em favor da tecnologia podem indicar 

potenciais perspectivas favoráveis.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABD-ALRAHMAN, S. H; MOSTAFA, A. A. Mycoremediation of Organophosphorous 

Insecticide Chlorpyrifos by Fungal Soil Isolates. J Pure Appl Microbiol. 8(4). 2014. p. 

2945-2951. Disponível em: https://microbiologyjournal.org/mycoremediation-of-

organophosphorous-insecticide-chlorpyrifos-by-fungal-soil-isolates/. Acesso em: 01 de nov. 

de 2021. 

 

AHMAD, K. S.; GUL, P.; GUL, M. M. Efficient fungal and bacterial facilitated 

remediation of Thiencarbazone methyl in the environment. Environmental Research, 

2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109811. 

  

AKHTAR, N.; MANNAN, M. Mycoremediation: expunging environmental pollutants. 

Biotechnology Reports. 2020. 10 p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.btre.2020.e00452.  

  

AL-ANI, L. K. T. A Patent Survey of Trichoderma spp. (from 2007 to 2017). In: Singh H., 

Keswani C., Singh S. (eds) Intellectual Property Issues in Microbiology. Springer, Singapore. 

2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_10.  

 

ALVES, M. A. P. M. S. et al. Biosorption Potential of the Aspergillus sp. and Insights into 

Secondary Metabolism in the Presence of Copper and Lead. J. Braz. Chem. Soc., Vol. 31, 

No. 3, 574-579, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20190219. 

 

AMPARO, K. K. S.; RIBEIRO, M. C. O. GUARIEIRO, L. L. N. Estudo de caso utilizando 

mapeamento de prospecção tecnológica como principal ferramenta de busca científica. 

Perspectivas em Ciência da Informação, v.17, n.4, p.195-209, out./dez. 2012. DOI:  

https://doi.org/10.1590/S1413-99362012000400012. 

 

ANTUNES, A. M. S. et al. Métodos de Prospecção Tecnológica, Inteligência Competitiva 

e Foresight: principais conceitos e técnicas. In: Prospecção tecnológica [Recurso eletrônico 

on-line] / organizadora Núbia Moura Ribeiro – Salvador (BA): IFBA, 2018. 194 p. – 

(PROFNIT, Prospecção tecnológica; V.2). Disponível em: https://profnit.org.br/livros-

profnit/. Acesso em: 29 set. 2021.  

  

AZAD, M. A. K.; AMIN, L.; SIDIK, N. M. Genetically engineered organisms for 

bioremediation of pollutants in contaminated sites. Chin. Sci. Bull. 59, 2014. p. 703–714. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s11434-013-0058-8.  

https://microbiologyjournal.org/mycoremediation-of-organophosphorous-insecticide-chlorpyrifos-by-fungal-soil-isolates/
https://microbiologyjournal.org/mycoremediation-of-organophosphorous-insecticide-chlorpyrifos-by-fungal-soil-isolates/
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109811
https://doi.org/10.1016/j.btre.2020.e00452
https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_10
http://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20190219
https://doi.org/10.1590/S1413-99362012000400012
https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://doi.org/10.1007/s11434-013-0058-8


51 

 

  

BARBOSA, D. B. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. [S.l.]: Editora Lumen 

Juris. 2010. 951 p. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-

content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 13 set. 2021. 

 

BHALERAO, T. S.; PURANIK, P. R. Microbial degradation of monocrotophos by 

Aspergillus oryzae. International Biodeterioration & Biodegradation, Volume 63, Issue 4, 

Pages 503-508, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2008.11.011. 

 

BOMBARDI, M. L. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União 

Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017. 296 p. 

  

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Ementa: Regulamenta o inciso II do § 1º e o 

§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do 

Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso 

ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga 

a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília: 

Casa Civil, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13123.htm. Acesso em: 20 jun. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: Regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para 

Assuntos Jurídicos, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 02 set. 2021.  

  

FLORA DO BRASIL 2020. Brazilian Flora 2020 project - Projeto Flora do Brasil 2020. 

v393.261. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Dataset/Checklist. 2020. 

Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt. 

Acesso em: 10 set. 2021. 

 

CAIRNS, T. C. et al. Turning Inside Out: Filamentous Fungal Secretion and Its 

Applications in Biotechnology, Agriculture, and the Clinic. J. Fungi 2021, 7, 535. 2021. 

https://doi.org/10.3390/jof7070535. 

  

CARRANZA, C. S. et al. Native mycota in agricultural soils exposed to pesticides and 

Aspergillus oryzae tolerance to chlorpyrifos in microcosms assays. Current Research in 

Environmental & Applied Mycology 7(3). 2010. p. 236–248. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5943/cream/7/3/10.  

  

CARRARA, P.; RUSSO, D. Patent searches opinion: How to minimize the risk when 

reviewing patent applications. World Patent Information, Volume 49, 2017. p. 43-51. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.05.003.  

  

CARVALHO, A. A. et al. Análise Prospectiva com Ênfase Científica e Tecnológica do 

Gênero Erythrina (Fabaceae). Cadernos de Prospecção, v. 13, n. 3, 2020. p. 759-768. DOI: 

https://doi.org/10.9771/cp.v13i2.28283.  

  

https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf
https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2008.11.011
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt
https://doi.org/10.3390/jof7070535
http://dx.doi.org/10.5943/cream/7/3/10
https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.05.003
https://doi.org/10.9771/cp.v13i2.28283


52 

 

CASTRO-GUTIÉRREZ, V. et al. Fungal and Bacterial Co-Bioaugmentation of a 

Pesticide-Degrading Biomixture: Pesticide Removal and Community Structure Variations 

during Different Treatments. Water Air Soil Pollut 230, 2019. p. 247. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11270-019-4282-y.  

  

CECHINEL, L. Isolamento de fungos a partir de solo com uso intenso de agroquímicos, 

visando a biorremediação. 2019. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2019.  

 

CECI, A. et al. Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or transformation of 

organic and inorganic pollutants in co-contaminated sites. Applied Microbiology and 

Biotechnology (2019) 103:53–68. https://doi.org/10.1007/s00253-018-9451-1. 

 

CHAMBERGO, F. S.; VALENCIA, E. Y. Fungal biodiversity to biotechnology. Appl 

Microbiol Biotechnol 100, p. 2567–2577. 2016. https://doi.org/10.1007/s00253-016-7305-2. 

 

CONCEIÇÃO, J. C. S. et al. Aspergillus brasiliensis-mediated biotransformation of 

methyl p-coumarate via phenyloxiran moiety: A predictive model for environmental 

bioremediation. International Biodeterioration & Biodegradation, Volume 158, 2021. 105167. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2020.105167. 

 

CORRÊA, L. de O. Degradação de glifosato (n-fosfonometil-glicina) por fungos isolados 

de solo da floresta amazônica. 55f. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado do 

Amazonas-UEA, Manaus, Amazonas, 2013.  

 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução 

Luciana de Oliveira Rocha – 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2007. 248 p.  

  

CRUZ-MORATÓ, C. et al. Continuous treatment of clofibric acid by Trametes versicolor 

in a fluidized bed bioreactor: identification of transformation products and toxicity 

assessment. Biochem Eng J 75. 2013. p. 79–85. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.bej.2013.03.020. 

 

DA SILVA, M. R.; HAYASHI, C. R. M.; HAYASHI, M. C. P. I. Análise bibliométrica e 

cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. InCID: Revista de Ciência da 

Informação e Documentação, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 110-129, 2011. DOI: 

https://doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v2i1p110-129. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42337. Acesso em: 3 out. 2021.  

  

DESHMUKH, R.; KHARDENAVIS, A. A.; PUROHIT, H. J. Diverse Metabolic Capacities 

of Fungi for Bioremediation. Indian J Microbiol 56. 2016. p. 247–264. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s12088-016-0584-6. 

 

DIAS,  L. C. P. et al. Patterns of land use, extensification, and intensification of Brazilian 

agriculture. Glob Change Biol, volume 22, issue 8. 2016. p. 2887-2903. DOI: 

https://doi.org/10.1111/gcb.13314.  

  

EGEA, T. C. Avaliação do perfil de produção de enzimas e potencial de degradação do 

herbicida diuron pelos fungos isolados de solo de plantação de cana-de-açúcar. 2010. 102 

https://doi.org/10.1007/s11270-019-4282-y
https://doi.org/10.1007/s00253-018-9451-1
https://doi.org/10.1007/s00253-016-7305-2
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2020.105167
https://doi.org/10.1016/j.bej.2013.03.020
https://doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v2i1p110-129
https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42337
https://doi.org/10.1007/s12088-016-0584-6
https://doi.org/10.1111/gcb.13314


53 

 

f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e 

Ciências Exatas, 2010.  

  

ELLEGAARD, O. The application of bibliometric analysis: disciplinary and user aspects. 

Scientometrics 116. 2018. p. 181–202. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-018-2765-z.  

  

ELLOUZE, M.; SAYADI, S. White-Rot Fungi and their Enzymes as a Biotechnological 

Tool for Xenobiotic Bioremediation. Management of Hazardous Wastes, Hosam El-Din M. 

Saleh and Rehab O. Abdel Rahman, IntechOpen. 2016. DOI: https://doi.org/10.5772/64145.  

  

EMENIKE, C. U. et al. Biotransformation and removal of heavy metals: a review of 

phytoremediation and microbial remediation assessment on contaminated soil. Environmental 

Reviews, 12.  2018. DOI: https://doi.org/10.1139/er-2017-0045. 

 

FERNANDES, C. et al. Distribution of pesticides in agricultural and urban soils of 

Brazil: a critical review. Environmental Science: Processes and Impacts, 22(2). 2020. 256–

270. DOI: https://doi.org/10.1039/c9em00433e. 

 

FERNANDO, E. Y.; KESHAVARZ, T.; KYAZZE, G. The use of bio-electrochemical 

systems in environmental remediation of xenobiotics: a review. Journal of Chemical 

Technology & Biotechnology. Volume94, Issue7. 2019. p. 2070-2080. DOI:  

https://doi.org/10.1002/jctb.5848. 

  

FIUZA, R. P. et al. Patentes de Invenção e Modelo de Utilidade. In: Propriedade intelectual 

[Recurso eletrônico on-line] / organizadora Wagna Piler Carvalho dos Santos. – Salvador 

(BA): IFBA, 2018. 262 p. – (PROFNIT, Conceitos e aplicações de propriedade intelectual; 

V.1). Disponível em: https://profnit.org.br/livros-profnit/. Acesso em: 29 ago. 2021. 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). 

FAOSTAT: Rankings indicators provide an overview of key indicators and charts by 

commodity. Disponível em: 

http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/commodities_by_country. Acesso em: 10 jul. 2021.  

  

FREIRE, E. Conceituação de Tipos e Metodologias de Pesquisa. In: Metodologia da 

Pesquisa científico-tecnológica e inovação [Recurso eletrônico on-line] / organizadoras Glória 

Maria Marinho Silva, Cristina M. Quintella. – Salvador (BA): IFBA, 2021. 326 p. – 

(PROFNIT, Prospecção tecnológica; V.2). Disponível em: https://profnit.org.br/livros-

profnit/. Acesso em: 02 out. 2021.  

  

FREITAS, L. D. C.; ARRUDA, J. A.; FALQUETO, J. M. Z. Uso do software NVivo® em 

investigação qualitativa: ferramenta para pesquisa nas ciências sociais. Atas CIAIQ 2017. 

Investigação Qualitativa em Ciências Sociais. Volume 3. 2017.  

  

GARRIDO, E. D. Potencial de negócios em patentes verdes: foco em tecnologia para 

produção de biofertilizantes. Dissertação de Mestrado. 95f. Universidade Federal da Bahia, 

Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para Inovação, Salvador, Bahia. 2018.  

  

https://doi.org/10.1007/s11192-018-2765-z
https://doi.org/10.5772/64145
https://doi.org/10.1139/er-2017-0045
https://doi.org/10.1039/c9em00433e
https://doi.org/10.1002/jctb.5848
https://profnit.org.br/livros-profnit/
http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/commodities_by_country
https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://profnit.org.br/livros-profnit/


54 

 

GAUR, N. et al. A review with recent advancements on bioremediation-based abolition 

of heavy metals. Environ. Sci.: Processes Impacts, 16. 2014. p. 180-193. DOI: 

https://doi.org/10.1039/C3EM00491K.  

  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.  

  

GLÄNZEL, W.; MEYER, M. Patents cited in the scientific literature: An exploratory study 

of ‘reverse’ citation relations. Scientometrics, 58(2), 2003. p. 415–428. DOI: 

https://doi.org/10.1023/A:1026248929668. 

 

GONÇALVES, M. S. et al. Isolation of filamentous fungi present in swine wastewater 

that are resistant and with the ability to remove atrazine. African Journal of 

Biotechnology Vol. 11(50), pp. 11074-11077, 21 June, 2012. DOI: 

https://doi.org/10.5897/AJB11.4018. 

  

GUERREIRO, E. S. et al. Análise de documentos de patentes sobre copaíba: uma 

comparação entre fontes de dados. Cad. Prospec., Salvador, v. 11, n. 1, 2018. p. 26-40. DOI: 

https://doi.org/10.9771/cp.v11i1.22725.  

 

GUL, M. M.; AHMAD, K. S. Chlorsulfuron degradation through bio-augmentation of 

soils by fungal strains and chemical hydrolysis. Journal of Environmental Chemical 

Engineering Vol 6, Issue 1, p. 955-963. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.016. 

  

HARMS, H.; SCHLOSSER, D.; WICK, L. Untapped potential: exploiting fungi in 

bioremediation of hazardous chemicals. Nat Rev Microbiol 9. 2011. p. 177–192. DOI: 

https://doi.org/10.1038/nrmicro2519.  

  

HORIZON, 2020. Work Programme 2018-2020 (EN): 5.Ii. Nanotechnologies, Advanced 

Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

leit-nmp_en.pdf.  Acesso em: 20 set. 2021.  

  

HÜTTNER, S. et al. Recent advances in the intellectual property landscape of 

filamentous fungi. Fungal Biol Biotechnol 7, 16 2020. DOI: https://doi.org/10.1186/s40694-

020-00106-z.  

 

HYDE, K. D. et al. The amazing potential of fungi: 50 ways we can exploit fungi 

industrially. Fungal Diversity. 2019 DOI: https://doi.org/10.1007/s13225-019-00430-9. 

  

JAIN, A.; SINGH, H. B.; DAS, S. Patenting Microorganisms: An Indian Perspective. In: 

Singh H., Keswani C., Singh S. (eds) Intellectual Property Issues in Microbiology. Springer, 

Singapore. 2019. p. 95-101. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_5.  

 

JING, X. et al. Monitoring and risk assessment of pesticide residue in plant-soil-

groundwater systxem about medlar planting in Golmud. Environ Sci Pollut Res 28, 

26413–26426. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12403-0. 

 

https://doi.org/10.1039/C3EM00491K
https://doi.org/10.1023/A:1026248929668
https://doi.org/10.5897/AJB11.4018
https://doi.org/10.9771/cp.v11i1.22725
https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.016
https://doi.org/10.1038/nrmicro2519
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://doi.org/10.1186/s40694-020-00106-z
https://doi.org/10.1186/s40694-020-00106-z
https://doi.org/10.1007/s13225-019-00430-9
https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_5
https://doi.org/10.1007/s11356-021-12403-0


55 

 

KHAN, N. et al. A Pest to Mental Health? Exploring the Link between Exposure to 

Agrichemicals in Farmers and Mental Health. International Journal of Environmental 

Research and Public Health. 2019. 16(8):1327. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16081327. 

 

KARAS, P. A. et al. Potential for bioremediation of agro-industrial effluents with high 

loads of pesticides by selected fungi. Biodegradation. 22(1):215-228. 2011. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10532-010-9389-1. 

  

KAUR, P.; BALOMAJUMDER, C. Bioremediation process optimization and effective 

reclamation of mixed carbamate-contaminated soil by newly isolated Acremonium sp. 

Chemosphere, 125982. Epub 2020 Jan 23. PMID: 32078848. 2020. p. 249. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125982.  

  

KITCHING, M.; RAMANI, M.; MARSILI, E. Fungal biosynthesis of gold nanoparticles: 

mechanism and scale up. Microb Biotechnol. 2015 Nov;8(6): p. 904-17. Epub 2014 Aug 26. 

PMID: 25154648; PMCID: PMC4621444. DOI: https://doi.org/10.1111/1751-7915.12151.  

  

LABUTO, G.; CARRILHO, E. N. Bioremediation in Brazil: Scope and Challenges to Boost 

Up the Bioeconomy. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802830-8.00022-8.  

 

LIZANO-FALLAS, V. et al. Removal of pesticides and ecotoxicological changes during 

the simultaneous treatment of triazines and chlorpyrifos in biomixtures. Chemosphere, 

Volume 182, Pages 106-113, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.04.147. 

 

LOURENÇO, D. A. 4 Redes de Biotecnologia no Brasil. Blog do Profissão Biotec, v.8, 

abril/2021. Disponível em: https://profissaobiotec.com.br/4-redes-de-biotecnologia-no-brasil/. 

Acesso em: 9 dez. 2021. 

  

MAHER, C. et al. Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis: A Design Research 

Approach to Coding Combining NVivo With Traditional Material Methods. International 

Journal of Qualitative Methods Volume 17. 2018. p. 1–13. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1609406918786362.  

  

MAQBOOL, Z. et al. Perspectives of using fungi as bioresource for bioremediation of 

pesticides in the environment: a critical review. Environ Sci Pollut Res 23, 2016. p. 16904–

16925. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-016-7003-8.  

 

MEDEIROS, M. L. S.; RONDON, J. N. Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO): 

um panorama atual do programa. Interações, v. 19, n. 1, 103-117, 2018. DOI: DOI: 

https://dx.doi.org/10.20435/inter.v19i1.1124. 

 

MISHRA, S. et al. Recent Advanced Technologies for the Characterization of 

Xenobiotic-Degrading Microorganisms and Microbial Communities. Front. Bioeng. 

Biotechnol. 9:632059. 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.632059. 

 

MOHAMED, A. T. et al. Degradation of oxyfluorfen herbicide by soil microorganisms 

biodegradation of herbicides. Biotechnol 10(3):274–279. 2011. DOI: 

https://dx.doi.org/10.3923/biotech.2011.274.279. 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph16081327
https://doi.org/10.1007/s10532-010-9389-1
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125982
https://doi.org/10.1111/1751-7915.12151
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802830-8.00022-8
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.04.147
https://profissaobiotec.com.br/4-redes-de-biotecnologia-no-brasil/
https://doi.org/10.1177/1609406918786362
https://doi.org/10.1007/s11356-016-7003-8
https://dx.doi.org/10.20435/inter.v19i1.1124
https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.632059
https://dx.doi.org/10.3923/biotech.2011.274.279


56 

 

MONTEIRO, K. B. S. Remoção do herbicida atrazina por fungos de decomposição 

branca. Dissertação de Mestrado. Engenharia do Meio Ambiente – Escola de Engenharia 

Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 137f. 2013.  

 

MOZZATO, A. R.; GRZYBOVSKI, D.; TEIXEIRA, A. N. Análises qualitativas nos 

estudos organizacionais: as vantagens no uso do software NVivo. Revista Alcance – 

Eletrônica – vol. 23 – n. 4 – out./dez. 2016. 10 p.  DOI: 

https://doi.org/10.14210/alcance.v23n4(Out-Dez).p578-587.  

  

MUKHERJEE, A. Role of Aspergillus in Bioremediation Process. Special Centre for 

Molecular Medicine, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. New and Future 

Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering, Chapter 15, section V 

Applications, 2016. p. 209-214. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63505-1.00017-8.  

   

NAÇÕES UNIDAS – BRASIL. Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável no Brasil. 2021. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-

br/sdgs. Acesso em: 15 ago. 2021.  

 

NAZARKO, J. et al. Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented 

Public Management of Technology. Procedia Engineering, 182(), 482–490. 2017. DOI: 

https://doi.org/doi:10.1016/j.proeng.2017.03.140. 

 

NYKIEL-SZYMANSKA, J.; BERNAT, P.; SLABA, M. Biotransformation and 

detoxification of chloroacetanilide herbicides by Trichoderma spp. with plant growth-

promoting activities, Pesticide Biochemistry and Physiology, Volume 163, 2020. p. 216-226. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.11.018. 

 

NINGNING, S. et al. Method for remedying heavy metal contaminated soil with 

combination of trichoderma virens and suaeda. Qingdao Agriculture University. Patente, 

CN107030104. 2017. 

 

NWACHUKWU, E. O.; OSUJI, J. O. Bioremedial degradation of some herbicides by 

indigenous white rot fungus, Lentinus subnudus. J Plant Sci 2:619–624. 2007. DOI: 

https://dx.doi.org/10.3923/jps.2007.619.624. 

 

OFSTEHAGE, A; NEHRING, R. No-till agriculture and the deception of sustainability in 

Brazil. International Journal of Agricultural Sustainability. 2021 DOI: 

https://doi.org/10.1080/14735903.2021.191041. 

 

OLIVEIRA, G. de L. T.; HE, C.; MA, J. Global-local interactions in agrochemical 

industry: Relating trade regulations in Brazil to environmental and spatial restructuring in 

China. Applied Geography, Volume 123. 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102244. 

  

OLIVEIRA, P. J. B. Bioprospecção de fungos de interesses biotecnológico na degradação 

dos herbicidas 2,4-D e Imazapyr®. Dissertação de Mestrado. 76 f. Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Dois 

Vizinhos, 2019.   

  

https://doi.org/10.14210/alcance.v23n4(Out-Dez).p578-587
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63505-1.00017-8
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://doi.org/doi:10.1016/j.proeng.2017.03.140
https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.11.018
https://dx.doi.org/10.3923/jps.2007.619.624
https://doi.org/10.1080/14735903.2021.191041
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102244


57 

 

OLIVEIRA, S. D. S. Desenvolvimento de micromotores para aplicação em processos de 

remediação ambiental. 105f. tese (Doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Pós-Graduação em Química. Natal, RN, 2017.  

  

OLIVEIRA, S. D. Emprego de Fungos Filamentosos na Biorremediação de Solos 

Contaminados por Petróleo: Estado da Arte / Sabrina Dias de Oliveira, Judith Liliana 

Solórzano Lemos, Claudia Afonso Barros, Selma Gomes Ferreira Leite. – Rio de Janeiro: 

CETEM/MCT, 2008. 67p. (Série Tecnologia Ambiental, 45).  

  

ORTEGA, H. E.; TORRES-MENDOZA, D.; CUBILLA-RIOS, L. Patents on Endophytic 

Fungi for Agriculture and Bio and Phytoremediation Applications. Microorganisms, 8, 

1237. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms8081237. 

 

OZKAYA, F. C. et al. Induction of new metabolites from sponge-associated fungus 

Aspergillus carneus by OSMAC approach. Fitoterapia, Volume 131, 2018. p.  9-14. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.fitote.2018.10.008. 

  

PENG, X. et al. Biodegradation of bensulphuron-methyl by a novel Penicillium 

pinophilum strain BP-H-02. J Hazard Mater 213. 2012. p. 216–221. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.01.077.  

 

PÉREZ-LUCAS, G.; GAMBÍN, M.; NAVARRO, S. Leaching behaviour appraisal of eight 

persistent herbicides on a loam soil amended with different composted organic wastes 

using screening indices. Journal of Environmental Management, Volume 273, 111179. 2020. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111179. 

  

PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma 

ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 2017, v. 22, n. 10. 2017. p. 

3281-3293. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.17742017.  

  

PIRES, E. A.; RIBEIRO, N. M.; QUINTELLA, C. M. Sistemas de Busca de Patentes: 

análise comparativa entre Espacenet, Patentscope, Google Patents, Lens, Derwent Innovation 

Index e Orbit Intelligence. Cadernos de Prospecção – Salvador, v. 13, n. 1. 2020. p. 13-29. 

DOI: https://doi.org/10.9771/cp.v13i1.35147.  

  

PLATAFORMA AGENDA 2030. A Integração dos ODS. 2021. Disponível em: 

http://www.agenda2030.com.br/os_ods/. Acesso em: 16 ago. 2021.  

  

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e 

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. Ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.  

 

 

QUINTELLA, C. M.; MATA, A. M. T.; LIMA, L. C. P. Overview of bioremediation with 

technology assessment and emphasis on fungal bioremediation of oil contaminated soils. 

Journal of Environmental Management 241. 2019. p. 156-66. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.019.  

  

QUINTELLA, C. M. et al. Maturidade Tecnológica: níveis de prontidão TRL. In: 

Prospecção tecnológica [Recurso eletrônico on-line] / organizadora Núbia Moura Ribeiro. – 

http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms8081237
https://doi.org/10.1016/j.fitote.2018.10.008
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.01.077
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111179
https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.17742017
https://doi.org/10.9771/cp.v13i1.35147
http://www.agenda2030.com.br/os_ods/
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.019


58 

 

Salvador (BA): IFBA, 2019. 130 p. – (PROFNIT, Prospecção tecnológica; V.2). Disponível 

em: https://profnit.org.br/livros-profnit/. Acesso em: 10 set. 2021.  

  

QUINTELLA, C. M. et al. Busca de anterioridade. In. Prospecção tecnológica [Recurso 

eletrônico on-line] / organizadora Núbia Moura Ribeiro. – Salvador (BA): IFBA, 2018. 194 p. 

– (PROFNIT, Prospecção tecnológica; V.2). Disponível em: https://profnit.org.br/livros-

profnit/. Acesso em: 12 set. 2021.  

 

RACHID, G; EL FADEL, M. Comparative SWOT analysis of strategic environmental 

assessment systems in the Middle East and North Africa region. J Environ Manage. 2013 

Aug 15;125:85-93.  Epub 2013 May 3. PMID: 23648267. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.03.053. 

  

RAMOS, S. M. S. Isolamento e seleção de fungos de solo para biodegradação do 

pesticida organofosforado clorpirifós. 58f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal 

de Pernambuco. Centro de Ciências Biológicas. Pós-graduação em Biologia de Fungos, 

Recife, Pernambuco. 2014. 

 

RETCHKIMAN, M. et al. Biocell-Initial patents versus user instructions guide: A 

discrepancy at the core of a crisis. Volume 66, Issue 4. 2021. p. 277-284. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.anplas.2021.05.002.  

  

ROCHA, D. Uma adaptação da Norma NBR ISO 16290:2015 aplicada em projetos do 

setor aeroespacial. Dissertação de mestrado – Curso de Ciências e Tecnologias Espaciais, 

Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos – Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

2016. 

 

ROSE, P. K.; DEVI, R. Heavy metal tolerance and adaptability assessment of indigenous 

filamentous fungi isolated from industrial wastewater and sludge samples. Beni-Suef 

University Journal of Basic and Applied Sciences, Volume 7, Issue 4, 2018. p. 688-694. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2018.08.001. 

 

ROSSETO, P. et al. MELHORAMENTO GENÉTICO MICROBIANO BASEADO NA 

ENGENHARIA GENÉTICA: O CASO DOS MICRORGANISMOS PRODUTORES DE 

ETANOL. REVISTA UNINGÁ REVIEW, [S.l.], v. 17, n. 1, jan. 2014. ISSN 2178-2571. 

Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1483>. Acesso 

em: 07 nov. 2021. 

 

RUSSO, F. et al. Bioremediation of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) - 

contaminated agricultural soils: potential of two autochthonous saprotrophic fungal strains. 

Appl Environ Microbiol 85:e01720-19. 2019. DOI: https://doi.org/10.1128/AEM.01720-19. 

  

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de Pesquisa. 5. ed. 

Porto Alegre: McGraw-Hill; Penso Ed., 2013.  

  

SANTOS, F. C. G. Mapeamento tecnológico aplicado aos produtos do cacau. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Ilhéus, BA: UESC, 

2019. 67 f.  

 

https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://profnit.org.br/livros-profnit/
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.03.053
https://doi.org/10.1016/j.anplas.2021.05.002
https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2018.08.001
http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1483
https://doi.org/10.1128/AEM.01720-19


59 

 

SANTOS, L. C. X. et al. Análise Prospectiva da Patente “Processo para a Aplicação da 

Biomineralização na Melhoria de Solos” – PI 1001279-6: estudo de viabilidade de patente 

brasileira por meio de informetria. Cadernos de Prospecção – Salvador, v. 11, n. 4, p. 1182-

1198, 2018. DOI.: http://dx.doi.org/10.9771/cp.v11i4.27241. 

  

SANTOS, W. P. C.; SARTORI, R. Introdução e Evolução Histórica da Propriedade 

Intelectual. In: Propriedade intelectual [Recurso eletrônico on-line] / organizadora Wagna 

Piler Carvalho dos Santos. – Salvador (BA): IFBA, 2019. 532 p. – (PROFNIT, Conceitos e 

aplicações de propriedade intelectual; V. 2). 

  

SARASWAT, S. Patent Analysis on Bioremediation of Environmental Pollutants. J 

Bioremed Biodeg 5. 2014. 251 p. DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.1000251. 

 

SELBMANN, L. et al. Biodiversity, evolution and adaptation of fungi in extreme 

environments. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant 

Biology, 147:1. 2013. p. 237-246. DOI: https://doi.org/10.1080/11263504.2012.753134. 

  

SHARMA, R. Microbiological Inventions and Intellectual Property Rights. In: Singh H., 

Keswani C., Singh S. (eds) Intellectual Property Issues in Microbiology. Springer, Singapore. 

2019. p. 55-78. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_3. 

 

SNYMAN, C.; THERON, L.; DIVOL, B. Understanding the regulation of extracellular 

protease gene expression in fungi: a key step towards their biotechnological applications. 

Appl Microbiol Biotechnol 103, p. 5517–5532. 2019. https://doi.org/10.1007/s00253-019-

09902-z. 

  

SPEZIALI, M.; SILVA N. R. Patentometria: uma ferramenta indispensável no estudo de 

desenvolvimento de tecnologias para a indústria química. Quim. Nova, Vol. 43, No. 10. 2020. 

p. 1538-1548. DOI: http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170620.  

  

SPINA, F. et al. Fungi as a toolbox for sustainable bioremediation of pesticides in soil 

and water. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant 

Biology, 152:3, 2018. p. 474-488. DOI: https://doi.org/10.1080/11263504.2018.1445130.  

  

SRIVASTAVA, S.; JOHNY, L.; ADHOLEYA, A. Review of patents for agricultural use of 

arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 31. 2021. p. 127–136. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s00572-021-01020-x.  

  

STEFFEN, K.; TUOMELA, M. Fungal Soil Bioremediation: Developments Towards Large-

Scale Applications. In: Hofrichter M. (eds) Industrial Applications. The Mycota (A 

Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research), 

vol 10. Springer, Berlin, Heidelberg. 2011. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-11458-

8_22.  

  

STRELTSOVA, E.; LINTON, J. D.; Biotechnology Patenting in the BRICS Countries: 

Strategies and Dynamics. Trends in Biotechnology, Volume 36, Issue 7, 2018. p. 642-645. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.11.008.  

  

http://dx.doi.org/10.9771/cp.v11i4.27241
http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.1000251
https://doi.org/10.1080/11263504.2012.753134
https://doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_3
https://doi.org/10.1007/s00253-019-09902-z
https://doi.org/10.1007/s00253-019-09902-z
http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170620
https://doi.org/10.1080/11263504.2018.1445130
https://doi.org/10.1007/s00572-021-01020-x
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11458-8_22
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11458-8_22
https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.11.008


60 

 

SVOBODOVÁ, K.; NOVOTNÝ, C. Bioreactors based on immobilized fungi: 

bioremediation under non-sterile conditions. Appl Microbiol Biotechnol 102, 2018. p.39 -- 

46. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-017-8575-z. 

  

TIMMIS, K. et al. The contribution of microbial biotechnology to economic growth and 

employment creation. Microb Biotechnol, 10(5). 2017. p. 1137-1144. Epub 2017 Sep 4. 

PMID: 28868756; PMCID: PMC5609265. DOI https://doi.org/10.1111/1751-7915.12845.  

  

TRIPATHI, P. et al. Trichoderma: a potential bioremediator for environmental clean up. 

Clean Techn Environ Policy 15, 2013. p. 541–550. DOI: https://doi.org/10.1007/s10098-012-

0553-7.  

  

TRIPPE, A. Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports. World Intellectual 

Property Organization – WIPO. Switzerland, 2015. WIPO Publication No. 946E. Disponível 

em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.  

  

TUOMELA, M.; HATAKKA, A. Oxidative Fungal Enzymes for Bioremediation. In M. 

Moo-Young, editor-in-chief, S. Agathos, vol. ed., M. Butler, vol. ed., Z. Cui, vol. ed., B. 

Grodzinski, vol. ed., A. Moreira, vol. ed., B. Stenuit, vol. ed., C. Webb, vol. ed., & H. Ye, vol. 

ed. (Eds.), Comprehensive Biotechnology: Environmental and Related Biotechnologies (3rd 

ed. ed., Vol. 6, p. 224-239). [17] Elsevier. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-

64046-8.00349-9.  

  

VERMA, S.; KUILA, A. Bioremediation of heavy metals by microbial process. 

Environmental Technology & Innovation, Volume 14, 100369. 2019. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100369.  

  

VERMA, N.; SHARMA, R. Bioremediation of Toxic Heavy Metals: A Patent Review. 

Recent Patents on Biotechnology, 11. 2017. 171 p. DOI: 

https://doi.org/10.2174/1872208311666170111111631.  

  

VILLELA, H. D. M. et al. Microbial bioremediation of oil contaminated seawater: A 

survey of patent deposits and the characterization of the top genera applied Sci. Total. 

Environ., 666. 2019. p. 743-758. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.153. 

 

WINQUIST, E. et al. Bioremediation of PAH-contaminated soil with fungi – From 

laboratory to field scale. International Biodeterioration & Biodegradation, Volume 86, Part 

C, 2014, p. 238-247. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.09.012.  

  

WIPO. World Intellectual Property Organization, Geneva. Disponível em: 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html. Acesso em: 29 set. 2021.  

 

WU et al. Effects of Nitrogen and Exogenous Rhizophagus irregularis on the Nutrient 

Status, Photosynthesis and Leaf Anatomy of Populus × canadensis ‘Neva’. J Plant Growth 

Regul 36, 824–835 (2017). DOI: https://doi.org/10.1007/s00344-017-9686-6. 

 

XIAO, P. et al. Novel metabolic pathways of organochlorine pesticides dieldrin and 

aldrin by the white rot fungi of the genus Phlebia. Chemosphere 85 (2), 218–224. 2011. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.06.028.  

 

https://doi.org/10.1007/s00253-017-8575-z
https://doi.org/10.1111/1751-7915.12845
https://doi.org/10.1007/s10098-012-0553-7
https://doi.org/10.1007/s10098-012-0553-7
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64046-8.00349-9
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64046-8.00349-9
https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100369
https://doi.org/10.2174/1872208311666170111111631
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.153
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.09.012
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://doi.org/10.1007/s00344-017-9686-6
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.06.028


61 

 

XU, H. et al. Topic-linked innovation paths in science and technology. Journal of 

Informetrics. Volume 14, Issue 2, 101014. 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.joi.2020.101014. 

 

YICAN, C.; SHAOLONG, C.; JIN, C. Integrated process for soil environment ecological 

restoration. FUJIAN BINHAI BIOTECHNOLOGY. Patent, CN112207126. 2021. 

 

YOUJIU, T. et al. Method for repairing heavy metal contaminated soil by combining 

plants and fungi. ZHEJIANG BIOASIA BIOMEDICINE. Patent, CN111482453. 2020. 

 

YUE, T. et al. Method for remediating cadmium polluted soil through aspergillous 

sydowii and nightshade combination. JIANGNAN UNIVERSITY. Patent, CN108485989. 

2018. 

 

ZAMAWE, F. C. The Implication of Using NVivo Software in Qualitative Data Analysis: 

Evidence-Based Reflections. Malawi Medical Journal; 27(1). 2015. p. 13-15. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4.  

 

ZANELLA, L. C. H. Metodologia de pesquisa. Departamento de Ciências da 

Administração/UFSC. Florianópolis, Santa Catarina, 2013. 134 p.  

 

ZHANG et al. Application of exogenous arbuscular mycorrhizal fungi increases  

soil organic carbon content and changes microbial community composition in poplar 

rhizosphere. Plant Soil Environ., 65:152–158. 2019. DOI: https://doi.org/10.17221/2/2019-

PSE. 

 

ZUCOLOTO, G. F.; FREITAS, R. E. Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em 

biotecnologia: BRASIL. Rio de Janeiro: Ipea, 2013. 240 p.  

https://doi.org/10.1016/j.joi.2020.101014
http://dx.doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4
https://doi.org/10.17221/2/2019-PSE
https://doi.org/10.17221/2/2019-PSE


62 

 

APÊNDICE A – Matriz FOFA (SWOT) 

 

TABELA 1 – Matriz FOFA (SWOT) das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relativas às biotecnologias 

que utilizam fungos na biorremediação de solos 

Forças  

● Biotecnologia com capacidade de aplicação 

tecnológica para uma ampla variedade de 

contaminantes presentes no solo. 

● Técnica ecologicamente correta, por utilizar 

microrganismos que não geram subprodutos 

tóxicos no processo. 

● Eficiência superior em relação a outros métodos, 

em termos de custo, eficiência e sustentabilidade. 

● Boa capacidade de associação com outros 

microrganismos e plantas para executar a 

biorremediação do solo. 

● Os fungos, em geral, têm processos enzimáticos 

extracelulares mais eficientes, em relação às 

bactérias e outros microrganismos. 

● Os fungos expressam boa adaptabilidade na 

natureza e capacidade de sobrevivência. 

Fraquezas  

● Dificuldade de se demonstrar de forma inequívoca 

a correlação entre a degradação de determinado 

contaminante e a atividade enzimática 

correspondente. 

● A tecnologia da biorremediação de solos é 

fundamentada em diversas outras tecnologias 

avançadas, o que dificulta rápidos e significativos 

avanços. 

● Biotecnologia que depende da disponibilidade de 

espécies de fungos na natureza. 

● O mercado é pouco desenvolvido em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, o que dificulta a 

difusão da tecnologia. 

Oportunidades  

● Capacidade de cobrir uma área maior de aplicação 

em relação a outros métodos. 

● Avanço da engenharia genética aplicada aos 

microrganismos. 

● Utiliza processos intracelulares e extracelulares, 

diversos mecanismos de degradação e diferentes 

reações biocatalisadoras, com potencial para 

ampla gama de aplicações tecnológicas. 

● Observa-se boa oportunidade na PD&I de fungos 

para produção de enzimas com finalidade de 

biorremediação do solo, com vantagens para o 

desenvolvimento de diversas invenções. 

● Aumento na demanda por tecnologia verdes e 

ecologicamente sustentáveis à medida que 

crescem as preocupações com a sustentabilidade. 

● Aumento de políticas públicas, diretrizes 

normativas e leis direcionadas para tecnologias 

ambientalmente sustentáveis e com foco na 

recuperação do meio ambiente poluído. 

Ameaças  

● Leis e normas rígidas para tratamento de 

microrganismos usados em aplicações 

tecnológicas. 

● Dificuldades e barreiras tecnológicas para 

desenvolvimento da tecnologia em larga escala. 

● A necessidade de vultosos investimentos iniciais 

no desenvolvimento da tecnologia pode obstar a 

entrada de pequenas e médias empresas no 

mercado. 

● Os riscos relacionados aos impactos negativos de 

fungos e outros microrganismos exógenos no solo 

que está sendo recuperado pode dificultar a 

aplicação tecnológica de uma determinada 

invenção patenteada. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE B – Artigo Técnico-científico: Prospecção tecnológica de biotecnologias que 

utilizam fungos para biorremediação de solos contaminados com compostos químicos 

 

Prospecção tecnológica de biotecnologias que utilizam fungos para biorremediação de 

solos contaminados com compostos químicos 

 

Technological prospecting of biotechnologies that use fungi for bioremediation of soil 

contaminated with chemical compounds 

 

Vinícius de Matos Tavares Crecca, Amabilen de Oliveira Furlan, Joaquim Manoel da Silva 

  

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as tendências tecnológicas sobre a biorremediação fúngica 

de solos contaminados por compostos químicos e investigar o desenvolvimento de 

biotecnologias patenteadas nesta área, com foco no cenário brasileiro. O estudo foi baseado no 

mapeamento de patentes, por meio da análise de patentes pesquisadas no Orbit Intelligence. 

Além disso, foi realizada pesquisa bibliográfica. Finalmente, abordagens qualitativas e 

quantitativas foram utilizadas para analisar as tendências acadêmicas e tecnológicas. Os 

resultados revelaram que a biorremediação do solo com fungos surge como uma estratégia 

eficiente, econômica e ecologicamente correta. Observou-se que os gêneros Trichoderma e 

Aspergillus apresentam boa capacidade de biorremediação. Em particular, esses gêneros se 

destacam como os mais utilizados em biotecnologias, devido à capacidade dessas cepas de 

degradar os mais variados compostos químicos. As estratégias para a degradação de 

contaminantes por fungos não estão esclarecidas, o que revela uma lacuna no desenvolvimento 

de invenções tecnológicas. Constatou-se que esta área da tecnologia apresentou um 

desenvolvimento substancial nas últimas décadas. China e EUA são os países com maior 

concentração de depósitos de patentes. O Brasil ainda não tem relevância nessa área. Por fim, 

essas descobertas podem contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os 

atuais problemas de contaminação do solo. 

 

Termos para indexação: agricultura, biodegradação, biotecnologia, fungos, mapeamento  

patentário, micorremediação. 
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1 Introdução 

 

Brasil, Estados Unidos e União Europeia são os três maiores exportadores de produtos 

agrícolas do mundo, conforme relatório anual de produção de Commodities da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) (FAO, 2020). 

O setor agrícola da maioria dos principais países produtores de alimentos faz uso 

intensivo de pesticidas e fertilizantes, além de outros insumos químicos, para controlar 

diferentes pragas, aumentar a eficiência produtiva das lavouras, obter rendimento e manter 

terras cultiváveis por um longo período do ano (LIANG et al., 2012; DIAS et al., 2016; 

PIGNATI, 2017). 

No entanto, pesquisas mostram que apenas uma pequena parte do agroquímico lançado 

na área plantada atinge seu objetivo, as pragas, com o restante se depositando no solo, nos 

lençóis freáticos e nos rios, os quais não se degradam facilmente, causando danos ao meio 

ambiente, além de entrar na cadeia alimentar (MAQBOOL et al., 2016; CARRANZA et al., 

2010).  

Desse modo, é crescente a preocupação em remediar áreas ambientais contaminadas por 

compostos químicos procedentes de agroquímicos, principalmente porque o uso intensivo em 

áreas agrícolas, além de elevar a concentração dos princípios ativos desses produtos no solo em 

níveis tóxicos ao solo, também afeta as águas subterrâneas e superficiais e o ar 

(DELLAMATRICE et al., 2012). 

À vista disso, dentre os processos biológicos de remediação ambiental de solos 

contaminados por agroquímicos, a biorremediação de solos por meio de bactérias, algas, fungos 

e microrganismos, inclusive modificados, tem sido objeto de extensos estudos (VILLELA et 

al., 2019), primeiro por serem ecologicamente corretos, pois metabolizam os mais variados 

compostos químicos, degradando-os e produzindo substâncias menos nocivas ao meio 

ambiente, além de não gerarem poluentes secundários, serem relativamente menos custosas e 

complexas, se comparadas a outras técnicas, e poderem ser utilizados em diferentes 

ecossistemas com variados níveis de poluição (VERMA; SHARMA, 2017; ELLOUZE; 

SAYADI, 2016). 

Assim, a biotecnologia que utiliza fungos em novas abordagens de biorremediação vem 

sendo utilizada com o intuito de mitigar os impactos negativos dos agroquímicos na natureza. 

De acordo com Cechinel (2019) e Peng et al. (2012), trata-se de uma solução eficiente que 

utiliza organismos vivos capazes de metabolizar e degradar compostos químicos de 

agroquímicos em substâncias menos nocivas, visando a recuperação de áreas contaminadas, 
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principalmente solos utilizados para plantio e recursos hídricos, além de ser geralmente 

considerado um meio seguro e que não gera subprodutos poluentes. 

Por isso, diversos pesquisadores ao redor do mundo já estão focando seus estudos no 

isolamento, prospecção e especificação de microrganismos com potencial de biorremediação 

de áreas contaminadas por agroquímicos, incluindo o uso de culturas compostas por diferentes 

gêneros de fungos, bem como associação de fungos e bactérias, entre outras combinações 

(MAQBOOL et al., 2016). 

Em resumo, os fungos surgem como uma ferramenta útil e promissora no contexto da 

biorremediação de solos, pois possuem a capacidade de degradar diferentes compostos 

químicos, utilizando diferentes sistemas enzimáticos intracelulares e extracelulares 

(DESHMUKH et al., 2016), como destacam Ellouze e Sayadi (2016, p. 105), “devido à natureza 

não específica da despolimerização fúngica da lignina, os fungos da podridão branca podem 

degradar uma ampla gama de poluentes ambientais persistentes”. 

Portanto, os fungos apresentam-se como recicladores únicos na natureza devido a 

características que lhes permitem converter compostos orgânicos tóxicos em substâncias menos 

nocivas ao meio ambiente, fato já bem documentado na literatura (RUSSO et al., 2019). 

Diante do cenário apresentado, torna-se imprescindível pesquisar e estudar o 

desenvolvimento e uso da biotecnologia que utilize fungos para remediação ambiental de solos 

contaminados com compostos químicos oriundos de agroquímicos, conforme análise de 

produções científicas e de patentes. 

Assim, o escopo deste trabalho foi analisar as tendências acadêmicas e tecnológicas 

relacionadas ao uso de fungos na biorremediação de solos contaminados por agroquímicos, 

além de destacar desafios e oportunidades no desenvolvimento e uso dessa biotecnologia, com 

foco no cenário brasileiro nesta área. 

Nesse contexto, o acesso à informação proporcionada por esta pesquisa aplicada é 

fundamental para a tomada de decisão dos agentes no campo da inovação. Portanto, este 

trabalho se justifica por fornecer informações relevantes para o desenvolvimento de 

biotecnologias relacionadas à área de biorremediação de solos contaminados por agroquímicos 

utilizando fungos. 

 

2 Materiais e métodos 

 

Este estudo prospectivo baseado em documentos de patentes e artigos científicos 

consistiu em uma pesquisa exploratória e descritiva. O objetivo foi determinar os 
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direcionamentos tecnológicos mais evidentes que as produções científicas e biotecnológicas 

apresentam na área de biorremediação de solos contaminados por agroquímicos utilizando 

fungos. 

Em relação à abordagem utilizada, optou-se pela pesquisa quantitativa, utilizando 

também a análise qualitativa, a fim de relacionar variáveis decorrentes dos dados da busca, a 

fim de analisar os dados numéricos com suficiência descritiva, bem como refinar e revisar o 

tema proposto neste artigo. 

Quanto aos procedimentos, este estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica e 

documental, com consulta a publicações científicas Scopus Elsevier, a fim de fundamentar 

teoricamente o tema e busca de documentos de patentes no software Orbit Intelligence da 

Questel-Orbit. 

A base de dados de artigos científicos utilizada foi escolhida por ser robusta em termos 

de publicações e citações, inclusive na área deste estudo (HARZING; ALAKANGAS, 2016). 

Optou-se pela análise de artigos científicos com abordagem sistemática, pois a utilização desse 

método permite mensurar os impactos da pesquisa e suas tendências, com a análise abrangendo 

artigos potencialmente relevantes na área do assunto estudado, possibilitando o mapeamento 

confiável do desenvolvimento científico (STRUECKER; HOFFMANN, 2017; ELLEGAARD, 

2018). 

De forma semelhante, foi realizada pesquisa sobre a biotecnologia em estudo, por meio 

da busca e do exame de documentos de patentes no software Orbit Intelligence, a fim de 

investigar o estado da arte e realizar patenteometria, analisar tendências e verificar outras 

características nas invenções patenteadas. 

O Orbit Intelligence contém um banco de dados de documentos de patentes traduzidas 

para o inglês, permite que os dados oriundos das patentes sejam processados por meio de 

gráficos e tabelas, possibilita a exportação em massa de dados, possibilita buscas nas partes do 

pedido de patente e permite buscas utilizando palavras-chave em inglês e através de códigos da 

Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês) e códigos da Classificação 

Cooperativa de Patentes (CPC, na sigla em inglês), sendo o mais adequado para o presente 

trabalho (PIRES et al., 2020; GUERREIRO et al., 2018). 

Assim, esta pesquisa foi dividida em etapas, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a fim de selecionar as publicações mais relevantes. A estratégia baseou-se nos 

diversos autores citados neste estudo e mostrou-se mais adequada ao tema, pois isoladamente 

ou em outras combinações resultam em publicações que fogem ao escopo desta pesquisa. 
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Na estratégia de busca foram utilizadas as palavras “acaricide”, “agricultur*”, 

“agr?chemical*”, “bactericide*”, “biocide*”, “bioremed*”, “chemical*”, “decompos*”, 

“fertili*”, “fumingat*”, “fung*”, “herbicide*”, “insecticide*”, “molluscicide*”, “nematicide*”, 

“pesticide*”,  “remed*” e “soil”  nos campos título, resumo e palavras-chave para artigos e 

artigos de revisão, em combinações diferentes e com operadores booleanos “OR” e “AND”, 

além de excluir os termos “petrol*”, “hidrocarb*” e “PAH*” a fim de limitar a pesquisa para 

as áreas afins ao escopo desta pesquisa. Além disso, as buscas foram limitadas às áreas das 

ciências ambientais, biotecnologia e agricultura, além de delimitar o ano das publicações entre 

1994 e 2021. 

Os resultados apresentaram 416 artigos na base Scopus, dos quais 41 foram selecionados 

com base na relevância do tema, número de citações, ano de publicação e autores. 

Na segunda etapa foi realizada uma busca e exame dos documentos de patentes no 

software Orbit Intelligence, cujo primeiro passo foi realizar uma pesquisa exploratória com as 

mesmas palavras-chave citadas acima para determinar a melhor estratégia de busca. 

Posteriormente, para obter o resultado mais próximo do escopo da pesquisa, combinaram-se 

radicais e códigos da IPC, selecionaram-se as áreas tecnológicas aderentes ao tema, além da 

adição de palavras-chave, abrangendo o ano de 2001 a 2021. 

A tabela 2 elucida a estratégia de busca de documentos de patentes utilizada no software 

Orbit Intelligence. 
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TABELA 2 – Estratégia de busca de documentos de patentes usada no software Orbit Intelligence 

Estratégia de pesquisa 
Foco da 

pesquisa 
Resultados 

Busca inicial 

 

Todas os gêneros 

de fungos  

 

1246 

documentos de 

patentes 

encontrados 

((BIOREMED+ OR REMED+ OR MYCOREMED+ OR DEGRAD+ OR 

REMOV+ OR BIODEGRAD+) AND (FUNG+ OR YEAST OR MOLD) AND 

(AGRICULTUR+ OR SOIL) AND (AGR?CHEMIC+ OR CHEMIC+ OR 

PESTIC+ OR HERBIC+))/OBJ/ICLM/KEYW/TI/AB 

 

NOT (HYDROCARB+ OR PETROL+ OR OIL OR GASOLI+ OR 

EXPLOSIV+ OR TOBACCO OR COAL OR WOOD OR CELLULOS+ OR 

LIGN+ OR (COAL P TAR) OR MEDIC+ OR PHARMA+ OR PITCH OR 

TAR OR PARAFFIN+ OR BACTER+) 

 

Códigos: International Patent Classification (IPC) e Cooperative Patent 

Classification (CPC) 

AND (C12N-001/14 OR B09C-001/10 OR C12N-001/145 OR C12N-001/16 

OR C12N-015/52 OR C12R-2001/645 OR B09C-001/10/5 OR B09C-2101/00 

OR C12N-009/0006 OR C12N-015/81 OR C12N-015/815 OR C12N-015/80 

OR C12N-009/88 OR C12N-009/16 OR C12N-009/93 OR B09C-001/08 OR 

C12P-001/02 OR C12R-2001/645 OR C12Q-001/68/95)/IPC/CPC 

Iterações subsequentes e pesquisas 

Domínios tecnológicos: Biotecnologia, Engenharia química, Tecnologia 

ambiental, Análise de materiais biológicos 

Condição legal: Protegida (pendente ou concedida) 

A mesma estratégia inicial incluindo “AND ASPERGILLUS”  Aspergillus 65 

A mesma estratégia inicial incluindo  “AND TRICHODERMA”  Trichoderma  57 

A mesma estratégia inicial incluindo “AND FUSARIUM”  Fusarium 41 

A mesma estratégia inicial incluindo “AND PENICILLIUM”  Penicillium 32 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Consultas ao IPC da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e ao 

catálogo de busca de Patentes da Espacenet, além da pesquisa de Villela et al. (2019) e Quintella 

et al. (2019) serviram de parâmetro para selecionar os termos e códigos IPCs e CPCs mais 

adequados para a pesquisa, haja vista que o foco desses estudos foi a biorremediação, incluindo 

fungos. 

Tendo em vista que uma patente pode fazer referência a mais de um código IPC, a tabela 

3 resume a descrição dos códigos IPC utilizados na estratégia de busca.  
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TABELA 3 – Principais subclasses da Classificação Internacional de Patentes (IPC) utilizadas na estratégia de 

busca: descrição e percentual de patentes associadas às biotecnologias que utilizam fungos na biorremediação de 

solos 

Subclasse 

IPC 

Descrição Porcentagem de 

patentes 

encontradas 

B09C Recuperação de solo contaminado; microbiologicamente, 

biologicamente ou usando enzimas; remediação in loco. 

71.23% 

C09K Materiais para aplicações diversas, não previstos em outra parte; 

Materiais de condicionamento do solo ou materiais de estabilização do 

solo; contendo misturas de compostos inorgânicos e orgânicos. 

13.05% 

C12N Microrganismos ou enzimas; Suas composições; Propagação, 

preservação ou manutenção de microrganismos; Mutação ou engenharia 

genética; Mídia cultural; Enzimas; Proenzimas; Suas composições; 

Processos para preparar, ativar, inibir, separar ou purificar enzimas. 

96.02% 

C12P Processo de fermentação ou uso de enzimas para sintetizar um 

composto ou composição química desejada ou para separar isômeros 

ópticos de uma mistura racêmica; Processos envolvendo 

microrganismos de diferentes gêneros em um mesmo processo, 

simultaneamente; Processos que utilizam enzimas ou microorganismos 

para separar isômeros ópticos de uma mistura racêmica. 

5.58% 

C12Q Processos de medição ou teste envolvendo enzimas, ácidos nucleicos ou 

microrganismos; Composições ou papéis de teste para os mesmos; 

Processos de preparação de tais composições; Controle responsivo à 

condição em processos microbiológicos ou de enzimas. 

23.37% 

C12R Esquema de indexação associado às subclasses C12Q, relativas a 

microrganismos; Processos que utilizam microrganismos; Fungos. 

11.18% 

Fonte: Elaborado pelos autores com referência à WIPO (2021) e à ESPACENET (2021). 

 

Na terceira etapa, buscou-se analisar e correlacionar publicações científicas e 

documentos de patentes, verificando suas linhas de estudo, evidenciando suas direções de 

pesquisa, os gêneros de fungos mais estudados, a tendência temporal das publicações científicas 

e patentes, as tecnologias utilizadas, bem como a distribuição geográfica das patentes e os 

players mais notórios.  

Para tanto, a revisão de literatura foi utilizada para investigar as áreas e subáreas do 

tema, bem como os principais direcionamentos dos estudos, enquanto os documentos de 

patentes foram mapeados, analisados e utilizados para determinar as tendências iniciais de 

possíveis biotecnologias futuras, considerando que a relação publicações e análise de patentes 

podem melhorar a validade do estudo. Segundo Glänzel e Meyer (2003) e Xu et al. (2020), essa 

é uma das abordagens que permite estudar a relação entre ciência e tecnologia, além de auxiliar 

na detecção de oportunidades tecnológicas. 
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3 Resultados e discussão 

  

A revisão sistemática de artigos envolvendo espécies fúngicas para a remediação de 

solos contaminados por agroquímicos indica que esta é uma ferramenta promissora, haja vista 

que segundo Akhtar e Mannan (2020) essa é uma alternativa econômica, ecológica e eficaz. 

Inicialmente foram identificados quarenta e um (41) artigos, englobando diversas 

espécies com potencial de degradação, além de uma variedade de compostos químicos (Tabela 

4), com destaque para os gêneros Penicillium, Trichoderma e Aspergillus, especialmente o 

último gênero citado devido ao expressivo número de estudos que contemplam suas espécies. 

Em consulta ao banco de dados do site Flora do Brasil 2020, foi possível identificar que 

os três gêneros destacados registraram ocorrência no Brasil, porém, Aspergillus é registrado 

apenas no estado de Pernambuco e os demais em outras regiões do país. 

 
TABELA 4 – Espécies de fungos relatadas como agentes de biorremediação de solos contaminados por 

agroquímicos 

(continua) 

Espécie Contaminante Remediação Incubação Referências 

Aspergillus 

oryzae 

Monocrotophos (MCP) 70% Degradação 
2 dias 

Bhalerao e Puranik 

(2009) 

Aspergillus 

terreus 

Oxyfluorfen 77.8% Degradação 
21 dias 

Mohamed et al. (2011) 

Aspergillus 

niger 

 

Methyl Thiophanate  

 

Diphenylamine  

 

Chlorsulfuron 

100% Degradação 

 

 

75-85% Degradação 

 

 

76% Degradação 

15 dias 

 

30 dias 

 

 

21 dias 

 

Karas et al. (2011) 

 

 

 

Gul e Ahmad (2017) 

Trichoderma 

hamatum 

Dichlorodiphenyltrichl

oroethane (DDT) 

30% Metabolização 9 dias 

 

 

Russo et al. (2019) 

Penicillium 

purpurogenum 
Atrazine  

73.42% Degradação 15 dias 

 

Gonçalves et al. 

(2012) 

Penicillium 

chrysogenum 
Chlorsulfuron 

74% Degradação 
5 dias 

Gul e Ahmad (2017) 
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TABELA 4 – Espécies de fungos relatadas como agentes de biorremediação de solos contaminados por 

agroquímicos 

(continuação) 

Espécie Contaminante Remediação Incubação Referências 

 

 

 

Trametes 

versicolor 

 

Imazalil Methyl 

Thiophanate Ortho 

Phenylphenol 

Diphenylamine 

Chlorpyrifos 

Atrazine 

 

Chlorpyrifos 

 

99% Degradação 

 

96% Degradação 

 

43% Degradação 

2 dias 

 

24 semanas 

 

60 dias 

Karas et al. (2011)  

 

 

Bastos e Magan 

(2009) 

Lizano-fallas (2017) 

 

Phlebia 

acanthocystis 

Dieldrin  

 

Aldrin 

Mais de 50% de 

eliminação 

 

Mais de 90% de 

eliminação 

42 dias Xiao et al. (2011) 

Phlebia 

brevispora 

 

Dieldrin  

Aldrin 

 

Chlornitrophen (2,4,6-

trichlorophenyl p-

nitrophenyl) 

Mais de 50% de 

eliminação 

Mais de 90% de 

eliminação 

 

80% Degradação 

42 dias 

 

 

28 dias 

Xiao et al. (2011) 

 

 

 

Kamei and Kondo 

(2006) 

Phlebia aurea 

Dieldrin  

Aldrin 

Mais de 50% de 

eliminação 

Mais de 90% de 

eliminação 

42 dias 

 

Xiao et al. (2011) 

Pleurotus 

ostreatus 

Imazalil  

Methyl Thiophanate 

Ortho Phenylphenol 

Diphenylamine 

Chlorpyrifos 

 

Deltametrina 

Paraquate 

Clorotalonil 

 

 

99% Degradação 

 

 

 

100% Eliminação 

67% Degradação 

81.87% Degradação 

 

 

2 dias 

 

 

 

10 dias 

10 dias 

15 dias 

 

 

Karas et al. (2011)  

 

 

 

 

Dellamatrice et al. 

(2012) 

Rhizopus 

arrhizus 
Dichlorodiphenyltrichl

oroethane (DDT) 

 

60% Metabolização 
9 dias 

 

Russo et al. (2019) 

Rhizopus 

stolonifer Atrazine  
68.42% Degradação 

15 dias 
Gonçalves et al. 

(2012)  
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TABELA 4 – Espécies de fungos relatadas como agentes de biorremediação de solos contaminados por 

agroquímicos 

(continuação) 

Espécie Contaminante Remediação Incubação Referências 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Atrazine 

 

Diphenylamine 

Methyl Thiophanate 

 

Diuron 

 

12% Degradação 

 

75-85% Degradação 

 

 

94% Degradação 

30 dias 

 

20 dias 

 

10 dias 

Hickey et al. (1994) 

 

Karas et al. (2011) 

 

Coelho-Moreira 

(2013) 

Fusarium 

oxysporum 
Glyphosate  43% Degradação 5 dias Castro et al. (2007) 

Aspergillus 

japonicus  
Endosulfan  Resistência - 

Akhtar e Mannan 

(2020) 

Aspergillus 

tamarii  
Endosulfan  Resistência - 

Akhtar e Mannan 

(2020) 

Cladosporium 

cladosporioide  
Atrazine  68.42% Degradação 15 dias 

Gonçalves et al. 

(2012)  

Saccharomyces 

cerevisiae  
Atrazine  88% Degradação  3 dias Zhu et al. (2018)  

Neurospora 

intermedia  
Diuron  99% Degradação 3 dias Wang et al. (2017)  

Paecilomyces 

marquandii  
Alachlor 

Acelerou a degradação 

em cerca de 20% 
7 a 10 dias Slaba et al. (2015) 

Aspergillus flavus  Metolachlor 98.49% Degradação 
depois de 21 

dias 

Sanyal e Kulshrestha 

(2002) 

Aspergillus 

terricola  
Metolachlor 90.28% Degradação 

depois de 21 

dias 

Sanyal e Kulshrestha 

(2002) 

Anthracophyllum 

discolor  

Pentachlorophenol 

(PCP)  
70-85% Degradação 28 dias Rubilar et al. (2011)  

Penicillium 

pinophilum  
Bensulfuron-methyl 87% Degradação 2 dias e meio Peng et al. (2012)  

Aspergillus 

glaucus   
Fipronil  90% Degradação 2 dias 

Gajendiran e Abraham 

(2017)  

Agaricus blazel  Methyl sulfuron 100% Eliminação 4 dias Matute et al. (2012)  

Mucor plumbeus   
Pentachlorophenol 

(PCP)  
20% Degradação 15 dias Carvalho et al. (2011)  

Trichoderma 

koningii   
Alachlor 99% Degradação 7 dias 

Nykiel-Szymanska et 

al. (2019)  

Fusarium 

oxysporum 
Glyphosate 43% Degradação 5 dias Castro et al. (2007) 

Lentinus subnudus Atrazine  

Heptachlor and 

metolachlor 

78% Degradação 

 94% Degradação 
25 dias 

25 dias 

Nwachukwu e Osuji 

(2007) 
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TABELA 4 – Espécies de fungos relatadas como agentes de biorremediação de solos contaminados por 

agroquímicos 

(conclusão) 
Espécie Contaminante Remediação Incubação Referências 

Talaromyces 

tensão  
Nicosulfuron  100% Degradação 5 dias Song et al. (2013)  

Coriolopsis 

fulvocinerea 
Atrazine  98% Degradação 43 dias 

Gorbatova et al. 

(2006)  

Tolypocladium 

geodes  
Acetochlor  91% Degradação 5 dias Erguven (2018)  

Cordyceps 

cicadae  
Acetochlor  87% Degradação 7 dias Erguven (2018)  

Byssochlamys 

nivea 
Pentachlorophenol  95% Degradação 28 dias Bosso et al. (2015) 

Scopulariopsis 

brumptii 
Pentachlorophenol 95% Degradação 28 dias Bosso et al. (2015) 

Phlebia 

brevispora 

Dieldrin  

 

Aldrin 

Chlornitrophen 

(2,4,6-

trichlorophenyl p-

nitrophenyl) 

Mais de 50% de 

eliminação 

Mais de 90% de 

eliminação 

 

80% Degradação 

42 dias 

 

 

28 dias 

 

Xiao et al. (2011) 

 

Kamei e Kondo 

(2006) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com base no vínculo institucional dos autores dos estudos científicos, foi possível 

identificar dezoito (18) países diferentes, com os EUA, China e Índia liderando essa 

classificação. Esses resultados podem ser consequência de políticas públicas e investimentos 

de universidades e centros de pesquisa voltados ao desenvolvimento tecnológico no setor 

agrícola, ambiental e biotecnológico (MARTIN et al., 2021; CHEN et al., 2019). 

Autores como Egea (2010) e Mukherjee (2016) afirmam que os bons resultados quanto 

à degradação de vários compostos químicos e a descoberta de cepas hiperacumuladoras de 

Aspergillus em áreas contaminadas os tornam o melhor grupo para uso no campo da 

biorremediação. 

Assim, em uma segunda busca, agora com atenção para as espécies do gênero 

Aspergillus, foi possível identificar nove (9) estudos que tratam da biorremediação de solos por 

fungos através da capacidade de degradação de agroquímicos (Tabela 5). 
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TABELA 5 – Espécies fúngicas do gênero Aspergillus relatadas como agentes biorremediadores de solo 

contaminado com agroquímicos 

Espécie Contaminate Remediação Incubação Referências 

Aspergillus 

sydowii 

 

Trichlorfon (TCF) 

and Cd(II)  

 

Trichlorfon 

 

55.52% Degradação 

 

75.31% Degradação 

7 dias 

 

7 dias 

Zhang et al. (2019) 

 

 

Tian et al. (2016) 

Aspergillus 

terreus 
Chlorpyrifos  99% Degradação 2 dias 

Silambarasan e 

Abraham (2013) 

Aspergillus 

viridinutans 

Chlorpyrifos and 

lambda- 

cyhalothrin 

100% Eliminação 

 
14 dias  

Abdel-Wareth e Abd 

El-Hamid (2016) 

Aspergillus niger Monocrotophos 54% Degradação 15 dias 
Jain et al. (2013) 

 

Aspergillus 

versicolor 
Triclosan 71.91% Degradação  3 dias 

Tastan e Donmez 

(2014) 

Aspergillus flavus Monocrotophos 94% Degradação 15 dias  Jain et al. (2014) 

Aspergillus niger Chlorsulfuron 76% Degradação 21 dias Gul e Ahmad (2017) 

Aspergillus 

alliaceus 
Atrazine 100% Eliminação 6 dias  

Gajendiran e Abraham 

(2017) 

Aspergillus niger Endosulfan  100% Eliminação 12 dias 
Bhalerao e Puranik 

(2007) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em geral, os estudos consistem principalmente em experimentos sobre a sobrevivência 

e isolamento de cepas de fungos em solo contaminado e a capacidade de degradar parcialmente 

ou eliminar poluentes em amostras controladas. Nesse sentido, Matute et al. (2012) e Akhtar e 

Mannan (2020) relatam a necessidade de estudos quanto ao entendimento da via que esses 

organismos utilizam no processo de degradação, devido aos diferentes mecanismos que podem 

ser utilizados, incluindo hidroxilação, metilação, decloração, entre outros, além do 

envolvimento enzimático (BOSSO et al., 2015; MAQBOOL et al., 2016). 

Além disso, Bhalerao e Puranik (2007) relatam que as cepas de A. niger utilizadas no 

estudo são valiosas para aplicação em processos de degradação de componentes químicos. No 

entanto, nenhum dos estudos citados relatou informações sobre o registro de invenções 

biotecnológicas patenteadas que utilizam esses microrganismos no processo de biorremediação. 

 De acordo com Verma e Sharma (2017), com o objetivo de degradar ou remover 

compostos químicos poluentes depositados no meio ambiente agroquímicos, são utilizadas 

diversas técnicas e métodos físico-químicos (QAYYUM et al., 2020), como a adsorção, 

substituição do solo, vitrificação, sistema de aprisionamento de partículas (REBELLO et al., 

2021), dessorção térmica, lavagem do solo (WAN et al., 2020), rotação e atenuação, 
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imobilização de metal, oxidação química (DHALIWAL et al., 2020), remediação eletrocinética 

(WEN et al., 2021) e nanorremediação (OLIVEIRA, 2017). 

No entanto, de acordo com os autores citados e Dhaliwal et al. (2020), que fizeram uma 

revisão sobre o assunto, esses métodos são, em geral, caros, complexos, não adequados para 

grandes áreas poluídas, ou seja, com aplicação limitada, e muitos atingem baixas taxas de 

degradação. Portanto, a biorremediação do solo utilizando fungos, incluindo outros 

microrganismos, surge como um processo promissor e com potencial de desenvolvimento 

tecnológico. 

Assim, a identificação e caracterização de algumas cepas fúngicas tem despertado mais 

atenção nos últimos anos, com estudos sendo realizados a fim de relacioná-las com a 

biodegradação de diferentes agroquímicos. 

Neste campo, ressalta-se os basidiomicetos, fungos da podridão branca, tais como: 

Trametes (MONTEIRO, 2013; LIZANO-FALLAS, 2017; BASTOS; MAGAN, 2009), 

Pleurotus (KARAS et al., 2011; MONTEIRO, 2013), Lentinus (NWACHUKWU; OSUJI, 

2007; MONTEIRO, 2013) e Phlebia (XIAO et al., 2011). Assim como fungos saprotróficos, 

como Trichoderma (RUSSO et al., 2019; EGEA, 2010; CORRÊA, 2013; RAMOS, 2014) e 

Rhizopus (GONÇALVES et al., 2012; RUSSO et al., 2019). Da mesma forma, os fungos 

Aspergillus (KAUR e BALOMAJUMDER, 2016; MOHAMED et al., 2011; BHALERAO; 

PURANIK, 2009; RAMOS, 2014), Penicillium (CORRÊA, 2013; GONÇALVES et al., 2012; 

RAMOS, 2014) e Fusarium (EGEA, 2010; OLIVEIRA, 2019), que por sua vez são exemplos 

de cepas promissoras para uso neste contexto. 

Apesar do pouco conhecimento mais específico sobre as condições que afetam a 

biodegradação, os processos, vias de degradação, genes e enzimas dos fungos, esses 

microrganismos apresentam vantagens porque: são capazes de cobrir uma área contaminada 

maior, com uma população massiva, têm uma atividade enzimática menos específica, e genética 

mais estável (MAQBOOL et al., 2016). Além disso, não precisam usar compostos orgânicos 

como substrato de crescimento e sobrevivem em condições extremas, pois produzem enzimas 

incomuns capazes de realizar reações químicas complexas (OLIVEIRA, 2019; UPADHYAY 

et al., 2016). 

Nessa perspectiva, Villela et al. (2019) revelam em seu estudo com 368 patentes na área 

de biorremediação que, dentre estas, 24 apresentavam fungos como microrganismo de 

biodegradação. Quintella et al. (2019) encontraram um total de 36.655 artigos e 2.325 patentes 

associadas à biorremediação, com os fungos predominando como agente de biorremediação em 
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14% das patentes e 13% dos artigos, mostrando que atualmente os fungos estão despontando 

como o segundo microrganismo mais estudado depois das bactérias. 

Em resumo, como destaca Saraswat (2014), um exame criterioso dos documentos de 

patentes aliado à pesquisa bibliográfica na área da biorremediação de solos por meio de fungos 

pode fornecer informações valiosas para cientistas e pesquisadores, gestores públicos, 

empresários, inventores, entre outros, como para acesso a atualizações tecnológicas e 

estratégicas de pesquisa e desenvolvimento. 

Da mesma forma, o mapeamento patentário, com base em séries históricas de dados, 

pode servir como ferramenta de vantagem competitiva, orientando as empresas no que diz 

respeito a investimentos em tecnologias voltadas ao meio ambiente e remediação de solos 

utilizados na agricultura, como a biorremediação de solos que utiliza os mecanismos 

remediadores de fungos (GARRIDO, 2018). 

Das 1246 patentes prospectadas, baseadas em extensa pesquisa que abrangeu todas as 

linhagens de fungos, 65 documentos utilizaram em sua tecnologia o gênero Aspergillus, 57 o 

Trichoderma, 41 o gênero Fusarium e 32 a linhagem Penicillium, sendo que esses quatro fungos 

representam quase 16% do total de fungos citados em patentes. 

Na figura 2 é possível observar uma tendência geral no aumento de documentos de 

patentes que utilizam fungos como agente de biorremediação para solo contaminado com 

produtos químicos derivados de agroquímicos, especialmente a partir de 2011. Na maioria das 

jurisdições, o tempo desde a data do primeiro depósito até a publicação é em torno de 18 meses. 

Nesse caso, o tempo estimado do processo de publicação dos pedidos de patente acarreta 

imprecisão nos dados apresentados para os anos de 2020 e 2021. 

Observou-se que os gêneros Aspergillus e Trichoderma foram os mais conhecidos nas 

tecnologias, o que se destacou como observado na literatura. Esse resultado pode ser 

interpretado como uma tendência de pesquisadores e inventores em desenvolver tecnologia com 

esses gêneros de fungos, seja por apresentarem características promissoras para uso em 

aplicações tecnológicas, seja pela facilidade de obtenção e manipulação dessas linhagens de 

fungos (OTERO-BLANCA et al., 2018). 

Entre os gêneros mais utilizados nos documentos de patentes pesquisados, Aspergillus 

e Trichoderma aumentaram sua expressividade nos últimos 10 anos, principalmente em 

patentes relacionadas à biotecnologia e tecnologias relacionadas à biorremediação de solos. As 

patentes relacionadas a esses gêneros estão concentradas principalmente na China, Estados 

Unidos, Canadá e União Européia, contendo mais de 55% do total. 
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FIGURA 2 – Número total de patentes e patentes por cepa de fungos depositadas nos últimos 20 anos. 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da Orbit Intelligence – Questel. 

 

Segundo Oladipo et al. (2016), algumas características especiais de Aspergillus que 

contribuem para esse resultado são alta tolerância em ambientes com poucos nutrientes e 

contaminados com altas concentrações de compostos químicos que contêm, por exemplo, 

Chumbo (Pb), Cobalto (Co), Zinco (Zn), Cádmio (Cd), Arsênio (As) e Cobre (Cu), bem como 

capacidade de degradar esses compostos ou eliminá-los, além de outros atributos como 

facilidade de adaptação e reprodução. 

Além disso, Ranimol et al. (2018) e Mishra et al. (2016) destacam o Trichoderma como 

agente de biorremediação com alto potencial para degradar compostos químicos por produzir 

enzimas líticas de notável importância para aplicação em tecnologias como lacase, protease, 

celulase e lipase, pois são capazes de quebrar as principais ligações químicas em moléculas 

orgânicas, reduzindo assim a toxicidade dessas moléculas no ambiente. 

Em relação aos agroquímicos mais citados na literatura investigada, a saber, a Atrazine, 

o Chlorpyrifos e o Glyphosate, foi encontrada uma quantidade relativamente pequena de 

citações a esses compostos em pedidos de patente – respectivamente 12, 8 e 4 –, seja por não 

citarem compostos específicos em sua descrição, seja porque suas tecnologias visam diversos 

agroquímicos diferentes, referindo-se a eles de diferentes maneiras. 
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As patentes que mencionam a degradação da lacase em suas invenções vêm aumentando 

nos últimos 10 anos, em grande parte devido ao aumento das pesquisas científicas voltadas para 

esse método, dada sua capacidade de degradar uma grande variedade de poluentes e sua grande 

variedade de substratos, tornando-o adequado para aplicações industriais (UPADHYAY et al., 

2016). 

Quanto à distribuição geográfica das 1246 patentes encontradas, os principais países são 

a China com 438 patentes, os Estados Unidos com 364 patentes, a União Europeia – 

referenciando o Escritório Europeu de Patentes (EP, na sigla em inglês) – com 175 patentes, o 

Japão com 126 patentes, o Canadá com 117 patentes, Índia com 88 patentes e Brasil 46 patentes. 

A distribuição mundial de patentes pode ser vista na figura 3. 

 

FIGURA 3 – Mercados mundiais e localização dos concorrentes: Número de patentes depositadas que utilizam 

fungos na biorremediação de solos. 

Fonte: Criado pelos autores com dados da Orbit Intelligence – Questel. 

*Escritório Europeu de Patentes – estados membros da União Europeia. 

 

A China apresenta-se como o país com maior taxa de crescimento dos pedidos de 

patentes, explicado pelo crescimento da sua economia, além de uma estratégia de investimento 

em políticas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com incentivos a centros de 

pesquisa, universidades e empresas, as quais desenvolvem continuamente tecnologia 

(VILLELA et al., 2019).  

Sun et al. (2008) afirmam que a China, na última década, apresentou uma proliferação 

de inovações relacionadas às tecnologias ambientais, fato verificado quando se observa que 
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entre os 10 maiores detentores de pedidos de patentes pesquisados na China, 7 são universidades 

ou institutos de pesquisa chineses. 

Entre as 46 patentes depositadas no Brasil, a maioria pertence à BASF, Monsanto 

Technology, Concentric Agriculture Corporation, Adaptive Symbiotic Technologies e outras 

empresas multinacionais. Esse resultado é esperado, dado o relevante mercado brasileiro no 

setor de tecnologias voltadas ao agronegócio, que atrai multinacionais em busca de 

oportunidades de negócios. Esses dados, combinados com o número de patentes depositadas 

por empresas brasileiras e inventores brasileiros, demonstram o baixo nível de expressividade 

do Brasil ao lidar com patentes. 

Além disso, observou-se que as patentes brasileiras são geralmente de depositantes 

independentes, cenário que expõe a falta de associação entre inventores, empresas e 

universidades, além da falta de destaque das universidades e centros de pesquisa brasileiros 

nesse contexto. 

Não obstante, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) possui, desde 2012, 

o Programa de Patentes Verdes (PPV), que visa incentivar a produção de patentes relacionadas 

a tecnologias voltadas ao meio ambiente, denotadas como “Tecnologia Verde”, que inclui 

tecnologias relacionados à agricultura e remediação ambiental (BASTOS; BORSCHIVER, 

2019). 

Além disso, a empresa Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas 

detém uma invenção patenteada (patente No. BR102019007273) relativa a uma composição 

biológica de múltiplas funções (BERNARDO; MARTINS, 2019), em que umas das finalidade, 

é a biorremediação em áreas agrícolas por meio de uma mistura de bactérias e fungos das ordens 

Hypocreales, Helotiales e Mucorales em uma combinação ou parte deles. 

Outra tecnologia desenvolvida pelos brasileiros foi a que utiliza um processo de 

produção microencapsulado a partir de consórcios de microrganismos, cujo número de pedido 

de patente é BR102016029351, destinado à aplicação na agricultura ou para biorremediação de 

passivos ambientais por meio de microcápsulas com bactérias e fungos (FILHO, 2016), 

depositada pela empresa brasileira Superbac Biotechnology Solutions, a qual desenvolve 

soluções para a recuperação do meio ambiente por meio de biotecnologias. 

Na figura 4 são apresentados os dados referentes à evolução temporal do pedido de 

patente e a correlação com os países onde os direitos de patente ainda estão vivos – pendentes 

ou concedidos. É possível observar que na última década houve um aumento de publicações 

principalmente na China e nos Estados Unidos, com esses países representando, 
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respectivamente, mais de 35% e mais de 29% do total de patentes vivas entre os 61 países onde 

houve publicações. 

 

FIGURA 4 – Publicação de patentes por ano e país de proteção nos 10 principais países com mais publicações nos 

últimos 20 anos. 

Fonte: Criado pelo autor com dados da Orbit Intelligence – Questel. 

 

Esses dados estatísticos corroboram a tendência mundial de remediar ecossistemas 

degradados e poluídos por meio da biorremediação com fungos, principalmente solos 

contaminados por agroquímicos, devido à sua relevância para a agricultura e outras atividades 

humanas. Não obstante, ainda é uma esfera de conhecimento que necessita de mais estudos, 

com Quintella et al. (2019) ressaltando que essa área do conhecimento possui alto potencial de 

desenvolvimento tecnológico e científico. 

Os principais players observados nos dados são Monsanto Technology, Genomatica, 

Danisco, Novozymes e universidades e empresas nos Estados Unidos, e diversas empresas, 

universidades e centros de pesquisa na China, mostrando que nesse país, em particular, há uma 

forte relação entre a academia e a produção de patentes. 

No Brasil, 2013 foi o ano mais promissor em termos de depósito de patentes com 9 

invenções protegidas, desde aquele ano o número de patentes pouco mudou, chegando a marca 

de 7 pedidos de patentes em 2019. 

Um aspecto evidente observado nos documentos de patentes brasileiros foi o perfil do 

depositante, em sua maioria inventor independente, diferentemente do resto do mundo onde a 

maioria dos depositantes são empresas ou universidades e centros de pesquisa. Essa 

característica observada para as biotecnologias de biorremediação com fungos é consequência, 

entre outros fatores, do investimento ainda insignificante nessa área e da baixa competitividade 
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das empresas brasileiras, quando comparadas às empresas americanas e chinesas 

(FIGUEIREDO et al., 2019). 

Além disso, os dados indicam que os fatores negativos encontrados tornam a tecnologia 

brasileira menos adequada para ser amplamente utilizada, considerando que além de inventores 

e depositantes não possuírem ferramentas adequadas para monitorar suas tecnologias, essas 

tecnologias muitas vezes não contaram com o arcabouço de desenvolvimento de tecnologia que 

as multinacionais têm disponível. 

Sob outra perspectiva, o Brasil possui uma biodiversidade abundante disponível, um 

número expressivo de pesquisadores que publicam artigos científicos em periódicos 

internacionais com alto fator de impacto e o país investe na articulação de três atores 

fundamentais no processo de desenvolvimento de tecnologias – Estado, empresa e 

universidade/instituto de pesquisa (GILABERTE; WINTER, 2018). Este framework permite a 

cooperação e transferência de know-how entre esses atores e fornece o arcabouço necessário 

para o desenvolvimento de tecnologias (VASCONCELOS; SILVA, 2018). 

Nesse cenário, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) coordena 

o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) desde 1992. Esse sistema é constituído 

pela EMBRAPA e suas unidades, por diversos Organismos Estaduais de Pesquisa Agropecuária 

(OEPAs), universidades e institutos de pesquisa, além de outras organizações públicas e 

privadas ligadas direta ou indiretamente às atividades de pesquisa agropecuária (BRASIL, 

1991). 

Nesse contexto, o Brasil possui um importante sistema de pesquisa em Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I) na área agropecuária, o que pode fundamentar o arcabouço 

necessário para alavancar o desenvolvimento de tecnologias na área de biorremediação de solos 

por meio de fungos. Tal aparato institucional permite a disseminação do conhecimento, 

promove o intercâmbio de informações e documentação técnico-científica, prevê a execução 

conjunta de projetos de pesquisa e possibilita um ambiente de inovação em CT&I agropecuária, 

que tem potencial para contribuir para o desenvolvimento da biotecnologia supracitada. 

A figura 5, construída a partir de pesquisas nas bases científicas e de patentes, aponta 

para um paralelo nas tendências de produção científica e desenvolvimento de patentes na área 

de biorremediação de solos, indicando que são crescentes os esforços para obtenção de 

tecnologias verdes e ambientalmente sustentáveis. 
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FIGURA 5 – Evolução temporal de artigos e patentes relacionados à biorremediação de solos por meio de fungos 

nos últimos 20 anos. 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da Scopus Elsevier B.V e Orbit Intelligence – Questel. 

 

Apesar disso, os números absolutos de produtos tecnológicos criados ainda estão bem 

abaixo do número de artigos, provavelmente pela complexidade do tema, pela sinergia ainda 

incipiente entre pesquisador, inventor e empresas ou, talvez, porque ainda não há demanda 

relevante por essas tecnologias. 

Em suma, a década de 1970 representou o ponto de partida para pesquisas envolvendo 

microrganismos capazes de realizar a biorremediação do solo, como o pedido de patente 

DE2317436 de Azarowicz (1973) referente à degradação microbiana de Polychlorinated 

biphenyl (PCBs, na sigla em inglês) depositado em 1973. 

O recente aumento do número de documentos de patentes nessa área advém de diversas 

variáveis, que vão desde o desenvolvimento do estado da arte, até o reconhecimento, pela 

sociedade, empresas e governos, dos princípios da sustentabilidade, especialmente nas áreas 

relacionadas à prospecção de microrganismos e biotecnologia, aumentando assim o valor e o 

interesse por tecnologias nesta área (VILLELA et al., 2019; TIMMIS et al., 2017). 

Portanto, é imperativo promover a inovação em tecnologias de biorremediação baseadas 

em fungos. Além disso, os estudos baseados em análise de patentes e pesquisas científicas são 

apresentados como vetor de desenvolvimento tecnológico em prol da sustentabilidade 
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ambiental, destacando-se o desenvolvimento de invenções para biorremediação de solos por 

meio de fungos com vistas ao patenteamento. 

Para os próximos estudos, recomenda-se aprimorar esta pesquisa utilizando diferentes 

bases bibliográficas e documentos de patentes, além de refinar a estratégia de busca para obter 

resultados mais precisos. Nesta linha, sugere-se o uso de programas auxiliares para lidar com 

dados de busca, como aqueles que realizam mineração de texto e realizam análise de 

similaridade. 

Além disso, há a necessidade de uma avaliação maior e mais profunda da correlação e 

sinergia entre o estado da arte e o estado da técnica sobre o tema em questão, para que o cenário 

global e nacional da biorremediação com o uso de fungos possa ser melhor compreendido. 

 

4 Conclusões 

 

1. Há uma tendência paralela positiva entre a produção científica e a publicação de 

patentes, uma vez que o aumento do número de patentes apresenta uma tendência semelhante 

ao crescimento da pesquisa científica nesta área, com o estado da arte e o estado da técnica 

mostrando a tendência no desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas que utilizem 

fungos para biorremediação, principalmente nos últimos 10 anos. Cabe destacar que os países 

com maior número de publicações, não por coincidência, são os maiores detentores de 

tecnologias de biorremediação de solos utilizando fungos. 

2. As espécies de fungos Trichoderma e Aspergillus, com destaque para este último, 

mostraram-se as mais promissoras para aplicação em biorremediação, seja porque os estudos 

científicos sobre eles avançam cada vez mais, seja porque diversas invenções patenteadas já as 

utilizam em suas tecnologias. 

3. Há uma tendência das patentes e dos estudos científicos em explorar mais de uma 

espécie de fungos ou uma combinação de fungos, bactérias e outros microrganismos, de modo 

que identificar a melhor combinação, bem como analisar os mecanismos, as vias de degradação 

e as concentrações de contaminantes que influenciam o potencial de biorremediação é o maior 

desafio para os cientistas. 

4. O número modesto de patentes publicadas por brasileiros demonstra que os 

pesquisadores ainda estão atrasados em relação aos países com o estado da arte mais 

desenvolvido nesta área da biotecnologia. 

5. No contexto do desenvolvimento de invenções voltadas para a biotecnologia de 

biorremediação de solos que utiliza fungos para o processo de degradação ou eliminação de 
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compostos químicos, verificou-se que existem vários desafios de natureza tecnológica, 

principalmente no que diz respeito ao estado da arte da microbiologia , engenharia genética e 

compostos químicos. 
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Technological prospecting: patent mapping of bioremediation of soil contaminated with 

agrochemicals using fungi 

  

Vinícius de Matos Tavares Crecca, Joaquim Manoel da Silva, Paulo Augusto Ramalho de 

Souza 

  

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi investigar o desenvolvimento de biotecnologias relacionadas à 

biorremediação de solos contaminados por agroquímicos utilizando fungos, por meio de 

prospecção tecnológica com mapeamento de patentes e análise de produções científicas. Devido 

à alta complexidade das biotecnologias envolvendo microrganismos, observa-se que o estado 

da arte ainda está em desenvolvimento, com diversas vantagens tecnológicas já elucidadas e 

importantes desafios a serem superados. O mapeamento de patentes revelou que a produção de 

invenções patenteadas apresenta uma tendência positiva. Nesse contexto, observou-se um 

elevado número de documentos de patentes que descrevem processos e métodos voltados para 

a preparação e aplicação de fungos na biorremediação de solos, bem como biotecnologias que 

utilizam consórcios de diferentes linhagens de fungos ou fungos e bactérias, além de abordagens 

avançadas envolvendo engenharia genética. Verificou-se que as invenções patenteadas 

relacionadas à biotecnologia investigada têm sido protegidas principalmente na China, EUA, 

Japão e União Europeia, com destaque para o impacto tecnológico das patentes protegidas na 

Índia. Por fim, os achados indicaram que a biorremediação do solo com o uso de fungos 

apresenta potencial de desenvolvimento devido a uma série de aspectos tecnológicos e 

ambientais. 

 

Palavras-chave: biorremediação; fungos; NVivo; patentes; mapeamento patentário; 

prospecção tecnológica. 
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1 Introdução 

  

A biorremediação é descrita na literatura como sendo uma ferramenta environmentally 

friendly e eficiente para ser empregada em solos com presença dos mais diversos poluentes 

químicos (ELLOUZE; SAYADI, 2016). De acordo com Cechinel (2019), essa técnica utiliza 

processos biológicos dos organismos vivos, como fungos e bactérias, para degradar compostos 

químicos tóxicos ao ecossistema, em especial aqueles de origem sintética, em substâncias 

menos nocivas ao meio ambiente, assim recuperando ecossistemas poluídos com compostos 

químicos nocivos ao meio ambiente oriundos de agroquímicos5 de forma viável e 

ecologicamente correta. 

Nesse contexto, a higidez do meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais é 

fundamental para a agricultura sustentável. Atualmente, a contaminação dos ecossistemas por 

substâncias químicas nocivas ao meio ambiente e compostos agroquímicos em geral é um 

desafio enfrentado no mundo todo, principalmente em países com intensa atividade agrícola 

(VIEIRA et al., 2021). Por conseguinte, surge um problema a ser solucionado por novas 

biotecnologias para remediar, ou recuperar, áreas poluídas pela atividade humana, como solos, 

rios e águas subterrâneas. 

Concorde Ellouze e Sayadi (2016) e Tripathi et al. (2013), a biotecnologia que utiliza 

fungos para realizar a biorremediação de solos tem grande potencial tecnológico e inovativo e 

vem atraindo a atenção de pesquisadores e de inventores, tendo em vista a capacidade desses 

microrganismos de degradar e reciclar inúmeros compostos químicos tóxicos ao meio ambiente, 

utilizando para isso variados mecanismos e estratégias de biodegradação. 

À vista disso, Maqbool et al. (2016) destacam que, por ser uma área do conhecimento 

ainda com o estado da arte em desenvolvimento, existem lacunas a serem exploradas, mais 

notadamente quanto à otimização desta tecnologia, principalmente no que tange à 

caracterização dos processos enzimáticos e metabólicos dos fungos, aos mecanismos de 

degradação, à engenharia genética e a utilização em larga escala para fins comerciais.  

Não obstante, o uso de fungos em aplicações industriais vem ganhando cada vez mais 

importância nas últimas décadas pelas vantagens descobertas, com inúmeras pesquisas 

 
5 Os agroquímicos incluem inseticidas, nematicidas, rodenticidas, fungicidas, bactericidas, entre outros da mesma 

categoria, conhecidos como pesticidas, bem como herbicidas, fertilizantes sintéticos, hormônios e outros agentes 

provenientes da indústria agroquímica (OLIVEIRA; HE; MA, 2020). Neste trabalho, examina-se apenas pesticidas 

e herbicidas, os quais são referidos coletivamente como “agroquímicos”. 
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científicas aplicadas apontando os benefícios e desafios encontrados, de forma que os estudos 

elucidam desde o emprego in-situ até a utilização ex-situ com protótipos (HARISHCHANDRA; 

YAN, 2019; HYDE et al., 2019), incluindo biorreatores que utilizam consórcios de 

microrganismo ou fungos individualizados para remediação de solo (KITCHING et al., 2015; 

YANG et al., 2013; DJELAL; AMRANE, 2013; CIUDAD et al., 2011). 

Nessa perspectiva, no que tange ao panorama da propriedade intelectual relacionada aos 

fungos verifica-se uma tendência positiva no sentido de desenvolver tecnologias para as mais 

diversas aplicações e protegê-las por meio de depósito de patente (HÜTTNER et al., 2020), tal 

como destacam Srivastava, Johny e Adholeya (2021) ao investigarem o uso fungos micorrízicos 

arbusculares na agricultura. Cite-se também Al-Ani (2019) e seu estudo acerca da 

biorremediação de solos contaminados por poluentes químicos utilizando o método da 

colonização com fungos. 

Além disso, a propriedade intelectual desponta como um importante instrumento de 

desenvolvimento científico e tecnológico na medida em que oportuniza recompensar o esforço 

do intelecto humano. O patenteamento6 constitui uma das formas de proteger uma invenção, 

figurando como uma estratégia eficiente para obter direitos sobre uma tecnologia, ao mesmo 

tempo que permite a difusão de conhecimento por meio da disponibilização de informações 

relevantes acerca do estado da arte de determinada tecnologia (SANTOS; SARTORI, 2019; 

FIUZA et al. 2018). 

Nesse contexto, a prospecção tecnológica fundamentada por mapeamento patentário e 

análise das produções científicas, notabiliza-se por ser uma importante ferramenta de avaliação 

de tendências tecnológicas, destacando-se o tratamento de dados por meio de softwares, como 

o NVivo®7 e o Microsoft® Excel, para auxiliar o estudo (UCHÔA; SANTOS; BALLIANO, 

2019; ANTUNES, et al., 2018; RETCHKIMAN et al., 2021). 

Posto isso, o mapeamento patentário realizado neste estudo para investigar a 

biotecnologia da biorremediação de solos contaminados por agroquímicos por meio de fungos 

tem potencial para fundamentar a análise de tendências no que concerne ao desenvolvimento 

dessa biotecnologia, bem como pode difundir informações e análises valiosas sobre seu estado 

da arte e estado da técnica, haja vista que a prospecção tecnológica é capaz de oportunizar o 

 
6 “As patentes constituem títulos de propriedade temporária, outorgados pelo Estado aos inventores/depositantes 

em relação a sua invenção e representam uma das mais antigas formas de proteção da propriedade intelectual.” 

(FIUZA et al., 2018, p. 94).  
7 “O NVivo consiste em um sistema de indexação e categorização de dados não estruturados” (FREITAS; 

ARRUDA; FALQUETO, 2017, p. 622). Em outras palavras, o NVivo é direcionado para a análise qualitativa de 

dados, o qual é um programa de computador da classe dos Computer-aided qualitative data analysis software – 

CAQDAS (MOZZATO; GRZYBOVSKI; TEIXEIRA, 2016). 
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acesso a atualizações tecnológicas e estratégicas de pesquisa e desenvolvimento (SARASWAT, 

2014; QUINTELLA et al., 2018; ANTUNES et al., 2018).  

Por fim, Ortega, Torres-Mendonza e Cubilla-rios (2020) e Saraswat (2014) destacam 

que pesquisas básicas e aplicadas, além de estudos que realizam o exame de documentos de 

patentes, têm sido feitas para desenvolver processos, métodos e tecnologias voltadas para o 

emprego dos fungos na agricultura, o que vem resultando em avanço no estado da arte acerca 

desse assunto, com consequente aumento no número de pedidos de patente e crescimento do 

interesse do mercado. 

Desse modo, este estudo objetivou analisar o desenvolvimento da biotecnologia que 

utiliza fungos para a biorremediação de solos contaminados por compostos químicos oriundos 

de agroquímicos. Para isso, efetuou-se um mapeamento patentário e uma análise das produções 

científicas, servindo-se de agrupamento e categorização de dados auxiliados pelo software 

NVivo® e pelo software Microsoft® Excel. 

 De modo a acrescentar, realizou-se a exploração e a descrição das biotecnologias afetas 

ao tema deste artigo, destacando-se as características, vantagens e desvantagens para alavancar 

seu desenvolvimento. Além disso, foram descortinadas as características e os aspectos inerentes 

a sua proteção por meio de patenteamento, de modo que seja possível contribuir para a 

concepção de soluções mais eficientes para os atuais problemas e desafios enfrentados na 

agricultura sustentável e recuperação de solo poluídos por agroquímicos. 

  

2 Metodologia 

  

O presente estudo foi fundamentado em prospecção tecnológica baseada em 

mapeamento patentário e análise das produções científicas. A abordagem utilizada foi do tipo 

quantitativa, servindo-se também de análises qualitativas, cujo propósito foi contribuir com o 

conhecimento acerca da biotecnologia aplicada à biorremediação de solos contaminados por 

compostos químicos oriundos de agroquímicos por meio de fungos. 

Com relação aos procedimentos, foram realizadas buscas na base de publicações 

científicas Web of Science (WoS) de modo a fundamentar teoricamente o tema e proporcionar 

embasamento para a pesquisa na base de documentos de patentes. Conforme Harzing e 

Alakangas (2016), esta base de dados apresenta robustez, com grande número de publicações e 

citações na área deste estudo, assim como mecanismos eficientes de busca, análise e tratamento 

de dados. 
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Consoante Huang et al. (2015), estudos fundamentados em pesquisas de cunho 

tecnológico que usam “mineração tecnológica” dependem de uma boa estratégia de busca para 

recuperar publicações relevantes que pertençam a área da tecnologia emergente de interesse. 

Nessa perspectiva, na primeira etapa, uma busca exploratória acerca da temática 

recuperou alguns estudos que serviram de base para a estratégia de busca de artigos, quais sejam 

Hüttner et al. (2020), Quintella, Mata e Lima (2019), Hyde et al. (2019), Al-Ani (2019), Villela 

et al. (2019), Dellamatrice et al. (2012) e Harms, Schlosser e Wick (2011). 

A seguir, as buscas de artigos científicos e demais iterações na base WoS foram 

embasada inicialmente na seguinte estratégia: “bioremed*”, “mycoremed*”, “biodegrad*”, 

“degrad*”, “phytoremed*”, “decontam*”, “restor*”, “remed*”, “decomp*”, “remov*”, 

“break*”, “reduct*”, “fung*”, “microfung*”, “yeast*”, “mould*”, “biotransform*”, 

“bioprocess*”, “agricult*”, “farm*”, “land”, “ground*” e “soil” em conjunto com 

operadores booleanos e delimitação do ano e área do conhecimento de modo a se ter um 

conjunto de estudos a serem analisados.  

Nas demais iterações, os termos “patent*”, “technology readiness level*”, “TRL”, 

“intellectual propert*”, “technology protect*” e “technology prospect*” foram adicionados 

às buscas com o objetivo de recuperar artigos que versassem sobre biorremediação, fungos e 

proteção de tecnologia por meio da propriedade intelectual na forma de patente, além de temas 

como o nível de maturidade da tecnologia. 

Após sucessivas iterações pôde-se selecionar os artigos mais adequados ao tema deste 

estudo, baseando-se em número de citações e referências, ano de publicação, número de 

publicações dos autores, periódico de publicação e aderência à temática deste estudo. 

Na segunda etapa, foi realizada busca e exame de documentos de patentes no software 

Orbit Intelligence (v1.9.8) da Questel-Orbit a fim de investigar o estado da técnica e efetuar o 

mapeamento patentário em documentos de patentes. 

Esse software especializado em documentos de patentes se apresenta como adequada 

para o presente estudo, considerando que contém uma grande quantidade de documentos, 

permite visualização e análises estatísticas, com exportação em massa de dados, e admite busca 

por meio de palavras-chave, operadores booleanos e códigos da Classificação Internacional de 

Patentes (IPC, na sigla em inglês) e da Classificação Cooperativa de Patentes (CPC, na sigla 

em inglês), bem como tratamento dos dados mediante tabelas, gráficos e outras ferramentas 

(PIRES; RIBEIRO; QUINTELLA, 2020, GUERREIRO et al., 2018).  

As palavras-chave e os códigos IPC e CPC utilizados foram obtidos a partir da revisão 

de literatura, por meio de buscas exploratórias no software Orbit Intelligence e consultas aos 
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catálogos da World Intellectual Property Organization (WIPO, 2021b) e da Cooperative Patent 

Classification (CPC, 2021). 

Dentre os códigos utilizados, tem-se as subclasses: C12R, associado aos fungos; C12N, 

relacionada aos microrganismos ou enzimas, suas composições, propagação, conservação, 

engenharia genética ou de mutações e meios de cultura; C12P, associada aos processos de 

fermentação ou processos que utilizam enzimas para sintetizar uma composição ou composto 

químico; Y02A, associada às tecnologias para uso na agricultura e melhoria do solo; Y10S, 

para tecnologias de biologia molecular e microbiologia; e B09C, associada à recuperação de 

solo contaminado por processos microbiológicos ou mediante o uso de enzimas (WIPO, 2021b; 

CPC, 2021). 

A tabela 6 exibe o panorama geral das buscas e seus detalhes. 
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TABELA 6 – Escopo da busca e estratificação de documentos de patentes no Orbit Intelligence 

Busca iniciais e estratificação de documentos de patentes no software Orbit Intelligence (v1.9.8)  

Verificação de resultados iniciais com base em buscas preliminares  

Exame de Palavras-chave  

(BIOREMEDIAT+ OR MYCOREMEDIAT+ OR REMEDIAT+ OR DECONTAM+ OR RESTOR+ OR 

RECLAMAT+ OR DE-POLLUT+ OR CORRECT+ OR CLEA+ OR REMOV+ OR RECYCL+ OR 

BIODEGRAD+ OR DEGRAD+ OR DECOMPO+ OR REDUCT+ OR TREAT+ OR REGENERAT+ OR 

BREAK+ OR CONTROL+ OR POLLUT+ OR CONTAMINAT+ OR DESTRUCT+ OR BIOTRANSFORM+ OR 

BIOPROCESS+ OR BIOCONVERS+ OR DETOXIF+ OR DENATUR+) AND (FUNGI OR FUNGAL OR 

FUNGIA OR FUNGUS OR FUNGOUS OR MICROFUNGI OR (CONSORT+ P FUNG+) OR (FUNG+ P 

COMPOS+) OR (COMBINAT+ P FUNG+) OR (COMP+ P FUNG+) OR (ASSOCIAT+ P FUNG+) OR 

(FUNG+ P COMMUNIT+ ) OR (MYCHORRIZA+ P FUNG+) OR (ENDOMYCORRHIZA+ P FUNG+) OR 

(ENDOPHYT+ P FUNG+) OR (FUNG+ P ENDOPHYT+) OR YEAST+ OR MOULD+ OR MUSHROOM+) 

Verificação de códigos IPC* e CPC**  

AND (C12R-2001/645 OR C12R-001/645 OR C12N-001/14 OR C12N-009/30 OR C12N-009/58 OR C12N-

015/04 OR C12P-001/02 OR C12P-039/00 OR C12P-041/00 OR Y02A-040/28 OR Y02A-040/22 OR Y02A-

040/25 OR B09C-001/10 OR B09C-001/105 OR Y10S-435/911 OR B09C-2101/00) 

NOT (A61# OR Y02E OR C07K OR A01N OR A01C OR A01D OR A01F OR A01G OR A01J OR A01K OR 

A01L OR A01M OR A01N OR A23# OR Y02A-050/00 OR C12Q OR C23F OR C12G OR C05# OR B01D) 

Inspeção de segmentos tecnológicos  

Correções 

Finalização com exportação de dados  

Resumo dos resultados  

1818 patentes protegidas  

9% Depositadas pelos top 10 players  

Anos: 2016 – nov. 2020: 985 patentes depositadas 

Principais domínios técnicos: Tecnologia ambiental, Biotecnologia, Química, Compostos químicos 

Principais mercados: China, Japão, Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Europa, Índia  

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Orbit Intelligence (v1.9.8). 

*International Patent Classification 

**Cooperative Patent Classification 

  

Na terceira etapa, os dados coletados na base de documentos de patentes foram 

exportados para o software Microsoft® Excel e para o software NVivo® para tratamento. O 

objetivo foi analisar as características das tecnologias desenvolvidas, por meio da codificação 

das informações contidas nos documentos de patentes (fontes de pesquisa), criação e análise de 

nós a partir dos atributos, com geração de nuvens de palavras, clusters e dendrogramas contendo 
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a frequência e os agrupamentos executados a partir dos principais termos encontrados no título, 

resumo e objetos da invenção presentes nos documentos de patentes. 

O NVivo® possui vantagens como recursos para tratamento de dados com indexação e 

categorização, compatibilidade para exportação de dados em diferentes formatos, bem com alta 

flexibilidade para ser utilizado em diferentes tipos de pesquisa, dentre elas o mapeamento 

patentário (ZAMAWE, 2015). 

Dessa forma, o uso do software NVivo®, aliado ao software Microsoft® Excel, se 

apresenta como uma ferramenta útil e eficiente no tratamento de elevada quantidade de dados 

de documentos de patentes, o que, associado a interpretação substantiva dos resultados por parte 

do pesquisador, auxilia na execução da análise por meio de gráficos de redes, mapas de conexão 

e estatística descritiva (FREITAS; ARRUDA; FALQUETO, 2017). 

Na quarta etapa, realizou-se um estudo exploratório e descritivo com os documentos de 

patentes mais relevantes encontrados, de modo a descrever suas características e relacioná-las 

com a biotecnologia estudada. Para tanto, recorreu-se à seleção qualitativa e exploratória dos 

documentos de patentes, com base na leitura do título e resumo dos documentos, além de se 

considerar os critérios descritos a seguir. 

Nessa etapa de seleção de documentos de patentes, ressalta-se os critérios em que foi 

fundamentada a seleção: a) estado atual alive; b) depositadas em países com alto número de 

patentes do mesmo gênero (exemplos: China, EUA); c) Patent strength, Patent value, Impact e 

Market strategy; e d) seleção qualitativa dos documentos de patentes por meio da leitura do 

título e resumo. Ou seja, os documentos de patentes selecionados foram aqueles que 

obedeceram aos critérios “a)” e “b)”, que obtiveram valores significantes segundo o critério 

“c)” e que mais se adequaram ao tema deste estudo, conforme verificado pelo critério “d)”. 

No critério “c)”, destaca-se que tais indicadores são disponibilizados pelo software Orbit 

Intelligence para classificação dos resultados. As métricas citadas consideram o número de 

citações recebidas e feitas no documento de patente, sua vida útil, os domínios técnicos 

englobados e o Produto Interno Bruto (PIB) dos países em que a patente está depositada. 

 

3 Resultados e discussão 

  

3.1 Análise descritiva de biotecnologias que utilizam fungos na biorremediação 

de solos contaminados por agroquímicos 
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Existe uma conjuntura favorável à criação de biotecnologias que utilizam fungos para 

biorremediação de solos, seja pelo aumento do empenho da comunidade científica e inventores 

em desenvolver o estado da arte e da técnica dessa tecnologia, seja pelo descobrimento de novos 

métodos e formas de utilização de fungos em aplicações práticas para a biorremediação de 

solos, ou até mesmo pela atual conjuntura social e ambiental que favorece e incentiva a criação 

de tecnologias verdes e ambientalmente corretas em prol do desenvolvimento sustentável 

(QUINTELLA et al., 2019; MAQBOOL et al., 2016; STEFFEN; TUOMELA, 2010; VILLELA 

et al., 2019). 

 No campo da biorremediação de solos contaminados com compostos químicos oriundos 

de agroquímicos,  Hao et al. (2015) inventaram “uma aplicação da cepa de fungos AS-3 no 

tratamento de solo contaminado com metais pesados” (patente nº CN104560737), cujo nome 

taxonômico do fungo é Chaetomium globosum. A ideia é remediar solos contaminados com 

arsênio (As) e controlar sua toxicidade, por meio da capacidade dos fungos de hiperacumular o 

componente químico, além de poder ser combinado com plantas para aumentar a eficiência 

dessa função. 

 De modo semelhante, verifica-se uma gama de documentos de patentes que tratam de 

dispositivos ou métodos que têm o propósito de melhorar a efetividade da biorremediação de 

solos contaminados com químicos oriundos de agroquímicos, como a tecnologia de Yanjun et 

al. (2016) cujo objeto da invenção é “[...] um dispositivo e um método para fortalecer o efeito 

de remediação e recuperação de solo poluído com metais pesados usando microorganismos” 

(patente nº CN106180174). 

Da mesma maneira, Bretz (2020) inventou um método para aumentar a eficiência no 

tratamento de solo contaminado por compostos tóxicos ao meio ambiente – dentre eles, um ou 

mais selecionados do grupo que consiste em Arsênio (As), Bário (Ba), Cádmio (Cd), Cobalto 

(Co), Cromo (Cr), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) e Chumbo (Pb) – por meio de uma mistura de 

fungos e bactérias para biorremediação do solo, para isso utilizando a digestão anaeróbica dos 

microrganismos (patente nº BR112021009089). Dentre os fungos, estão os do tipo endofíticos, 

como o Clonostachys rogersoniana, o Podospora communis, o Clonostachys rosea e o 

Fusarium sp..  

Esse exemplo evidencia que a combinação de diferentes gêneros ou espécies de 

microrganismo contribui para obter vantagem na aplicação tecnológica, haja vista a gama de 

aplicações potenciais observada na invenção supracitada. 

Sob outra perspectiva, encontra-se em desenvolvimento o estado da técnica relacionado 

ao processo de biorremediação de solos com uso de fungos e plantas atuando em conjunto, a 
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exemplo de Yue et al. (2018) que inventaram um método para recuperar solo contaminado por 

composto metálicos utilizando uma mistura de fungos e plantas (patente nº CN108485989), 

quais sejam o Aspergillus Sydowii e a Atropa belladona (espécie de planta), cujo objeto da 

invenção apresenta vantagens como alta eficiência no processo de degradação, custo econômico 

baixo e não geração de poluição secundária, o que é um atrativo de grande valia para tecnologias 

ecologicamente corretas. 

 Nessa linha, Ningning et al. (2017) apresentam um novo método para biorremediação 

de solos com uso combinado de Trichoderma virens e Suaeda (patente nº CN107030104), no 

qual o local é colonizado pela cepa F7 do Trichoderma virens na rizosfera da Suaeda por 120 

a 136 dias, quando então é completada a remediação do solo contaminado, principalmente, por 

cobre (Cu), cádmio (Cd), zinco (Zn) ou chumbo (Pb). 

Ademais, existe uma tendência tecnológica no sentido de utilizar fungos micorrízicos 

arbusculares em simbiose com plantas a fim de biorremediar solo contaminado por composto 

químicos nocivos ao meio ambiente, além de praticar agricultura sustentável. Esse gênero de 

fungo possui bom desenvolvimento do estado da arte e as pesquisas destacam as mais variadas 

aplicações, em especial a degradação de compostos químicos presentes nos pesticidas que 

geram resíduos químicos persistentes na natureza (FARIA et al., 2017). 

Dessa forma, Wenkun et al. (2019) inventaram um método para remediar solo 

contaminado com cádmio utilizando uma das espécies do fungo micorrízico arbuscular (patente 

nº CN110576038) – Glomus calledonium, Glomus glaucocalyx mellea, Glomus mosseae ou 

Glomus intraradices. Além disso, a invenção apresenta como vantagem baixo custo, fungos 

relativamente fácil de se obter, não gera poluição secundária após o processo e tem atributos 

que o tornam vantajoso no âmbito do desenvolvimento de tecnologias verdes. 

Outrossim, ressalta-se a patente nº CN110014037 de Shuai et al. (2019) cuja invenção 

fornece um método que utiliza os fungos Penicillium oxalicum e Talaromyces flavus em 

combinação com a planta Equisetum ramosissimum para aumentar a eficiência da 

biorremediação de solos contaminados por cobre. Dentre as vantagens apresentadas nessa 

tecnologia estão a simplicidade de operação, o baixo custo, e a eficácia da redução do cobre 

(Cu) no ambiente, além de poder ser aplicado em locais com diferentes níveis de concentração 

do contaminante. 

Outra estratégia empregada para a aplicação dos fungos na remediação ambiental 

compreende a fabricação de cápsulas contendo o microrganismo, ou um consórcio desses, ou o 

encapsulamento de micropartículas de conídios. Nessa área, o gênero de fungo Trichoderma 

apresenta grande vantagem, seja pela viabilidade de obtenção – haja vista estarem presentes nos 
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mais variados tipos de solo –, seja pela facilidade de isolamento, cultivo, multiplicação e 

colonização  (KOBORI et al., 2015; VERMA; SHARMA, 2017). 

Nesse contexto, Lopes (2018) ressalta como muito eficaz e viável a produção de 

propágulos de Trichoderma asperellum, sendo estes conídios e microescleródios – estruturas 

de resistência dos fungos –, em cápsulas de alginato, o que viabiliza a aplicação tecnológica e 

apresenta grande potencial para a biorremediação de solos contaminados com químicos 

oriundos de agroquímicos. 

Do mesmo modo, Kobori et al. (2015) destacam a produção de microescleródios de 

Trichoderma harzianum, cujas vantagens são estabilidade no armazenamento, boa capacidade 

de sobrevivência e persistência no ambiente, além de ser uma técnica valiosa para a 

biotecnologia relacionada aos microrganismos e aplicação na biorremediação de solos. 

Nesse sentido, Filho (2017) apresenta uma invenção patenteada (patente nº 

BR102016029351) que utiliza consórcio de microrganismos encapsulados visando a aplicação 

na agricultura e na biorremediação de passivos ambientais, cujo objeto da invenção se refere a 

um processo para a produção de consórcios de microrganismos microencapsulados. Essa 

tecnologia apresenta vantagens como eficiência e estabilidade na aplicação para tratamento de 

poluentes, além de ser viável para encapsulamento de microrganismos individualizados ou em 

consórcio. 

Além disso, cabe destacar algumas características observadas nos documentos de 

patentes, em especial aquelas que provém de um mesmo inventor, ou aqueles que possuem 

tecnologias muito semelhantes, como as patentes nº CN108853865 de Jianqiao et al. (2018a) e 

nº CN109022295 de Jianqiao et al. (2018b), as quais evidenciam a utilização de um fungo em 

específico – Phanerochaete sordida (YK-624) – aplicado em duas tecnologias diferentes, a 

primeira relativa à degradação do inseticida dinotefuran, com a vantagem de ter uma técnica 

que prepara o fungo para a atividade de degradação. 

A segunda invenção refere-se à utilização do mesmo microrganismo, porém para 

degradar o inseticida nitenpyram, além disso apresenta técnica semelhante de inoculação, 

preparação, melhoramento do fungo e aplicação. Nas duas invenções verifica-se o mesmo 

depositante, qual seja Guangzhou University, e os mesmos inventores. 

Nesse contexto, a invenção patenteada de Xin et al. (2014), patente nº CN106399126, e 

Xin e Mengqin (2017), patente nº CN106399126, solucionam a poluição de solos causada por 

chlorpyrifos e por carbofuran, pesticidas altamente tóxicos (FU et al., 2019), por meio da 

biorremediação. A primeira invenção divulga um método para obtenção e utilização da enzima 
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lacase oriunda de cepas de fungos. A segunda emprega o isolamento, a cultura e a preparação 

de fungos de podridão branca para aplicação no processo de biorremediação.  

Além disso, as duas invenções patenteadas provêm da universidade chinesa Shenyang 

University of Technology, com a primeira sendo adquirida pela Tianjin Tianfeng Zetian 

Biotechnology em 2020, o que revela uma possível transferência de tecnologia. 

Da mesma forma, as patentes nº CN107790486 de Yuan et al. (2018) e nº CN107127209 

de Yuan et al. (2017) apresentam invenções que foram desenvolvidas com base no método de 

biorremediação de solos a partir da associação de fungos micorrízicos e plantas. Enquanto a 

primeira especifica um determinado método para preparação e utilização da planta rami 

(Boehmeria nivea) em combinação com fungos micorrízicos arbusculares, a segunda define que 

a planta hospedeira é um ou mais dentre o milho, o girassol, a alfafa, o junco e o rami em 

combinação com quatro fungos inoculados a partir de um método descrito no documento de 

patente. 

É interessante notar que as duas invenções supramencionadas foram depositados pela 

mesma instituição chinesa, qual seja a Research Academy of Environmental Sciences, e alguns 

inventores iguais, o que revela o empenho da instituição no desenvolvimento dessa vertente 

tecnológica, com 6 invenções patenteadas encontradas. O mesmo acontece com a Guangzhou 

University na China, com 4 invenções patenteadas nessa linha tecnológica, e a universidade 

chinesa Shenyang University of Technology, com 3 invenções patenteadas encontradas. 

Os casos supramencionados evidenciam a tendência tecnológica no sentido de inventar 

métodos ou produtos que provêm de um ambiente de pesquisa e desenvolvimento em comum, 

porém estrategicamente são desenvolvidas para mais de uma aplicação no campo da 

biorremediação de solos com uso de fungos, aumentando, assim, o potencial de rendimento de 

um esforço de desenvolvimento tecnológico.  

Tendo em vista o que foi discutido até aqui, a tabela 7 exibe a síntese de uma amostra 

dos documentos de patentes recuperados e selecionadas para análise. 
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TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(continua)  
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Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

BR10201602935

1 

Não 

especificado 

(consórcio de 

fungos e 

bactérias) 

Processos de produção 

de microencapsulados 

de consórcios de 

microrganismos e 

microencapsulados de 

consórcios de 

microrganismos. 

Microencapsulados em polímeros 

biodegradáveis para aplicação na 

agricultura ou para biorremediação de 

passivos ambientais. O uso de cápsulas 

pode fornecer a aplicação de diversas 

bactérias ou fungos para biorremediação 

ambiental, apresentando eficiência e 

estabilidade no tratamento de poluentes. 

 

FILHO (2017) 

CN110643370 fungos de 

podridão 

branca 

Agente de remediação 

de solo poluído por 

metal pesado. 

A invenção refere-se à remediação de solo 

contaminado por metais pesados, fornece 

um agente de remediação e resolve o 

problema da baixa eficácia da técnica 

anterior. Utiliza diversas matérias primas, 

o que inclui os fungos de podridão branca. 

MINGSEN 

(2020) 

CN110576038 Fungos 

micorrízicos 

arbusculares 

Método para reparar 

solo contaminado por 

cádmio (Cd) por meio 

de micorriza arbuscular. 

A invenção descreve um método para 

reparar solo contaminado com cádmio 

(Cd) por simbiose de fungos micorrízicos 

arbusculares com a alfafa. 

WENKUN et 

al. (2019) 

CN105733958 Fusarium 

oxysporum 

Fusarium oxysporum e 

sua aplicação para 

fitorremediação de solo 

contaminado com 

metais pesados. 

A invenção fornece um agente de 

biorremediação compreendendo o 

fusarium oxysporum. A invenção também 

fornece a aplicação do agente de 

biorremediação a fim de aumentar a 

eficiência da remediação ambiental. 

KEJIAN et al. 

(2016) 

CN110014037 Penicillium 

oxalicum; 

Talaromyces 

flavus 

Método de reparo com 

combinação de planta e 

fungo para remediação 

de solo poluído com 

cobre (Cu). 

A invenção fornece um método de 

remediação de cobre (Cu) por meio da 

equisetum ramosissimum combinada com 

os fungos Penicillium oxalicum e 

Talaromyces flavus, em que o agente 

microbiano aumenta a eficiência do 

processo de biorremediação. 

SHUAI et al. 

(2019) 

CN110496856 Pleurotus sp Método de remediação 

para solo contaminado 

por pesticidas com base 

na degradação por 

lacase. 

A invenção refere-se a biorremediação do 

solo poluído por pesticidas, em que a 

lacase é adotada para remediar o solo 

poluído pelo agrotóxico, de forma 

eficiente e sustentável. 

ANPING et al. 

(2019) 

FR2928096 

AP201005371 

EP2244849 

BRPI0907154 

MA32114 

WO2009/106777 

Glomus 

aggregatum; 

G. 

fasciculatum 

Método para remoção 

de poluentes de solo 

contaminado por metais 

pesados. 

A invenção fornece um método, baseado 

em uma abordagem global, que permite a 

descontaminação e a restauração de 

grandes superfícies de solos poluídos com 

diferentes metais pesados, em particular 

nos países em desenvolvimento. 

ROBIN; 

MOHAMED 

(2009) 

TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(continuação) 
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Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

BR11202100908

9 

US20200156126 

EP3880378 

WO2020/102012 

Não 

especificado 

(consórcio de 

fungos e 

bactérias) 

Método para 

biorremediação de 

solos contaminados 

com metais pesados. 

Método para biorremediação de solos 

contaminados com metal pesado, 

caracterizado pelo fato de que um ou mais 

metais pesados são um ou mais 

selecionados do grupo que consiste em 

As, Ba, Cd, Co, Cr, Hg, Ni e Pb. A 

mistura de biorremediação inclui 

bactérias, fungos, pelo menos uma fonte 

de nitrogênio e pelo menos uma fonte de 

carbono.  

BRETZ  

(2020) 

 

 

JP2006204963 

US7455774 

IN236964 

WO2005/028133 

Leveduras Agente e método para 

descontaminar solo, 

águas subterrâneas ou 

sedimentos 

contaminados com 

cromo hexavalente, Cr 

(VI). 

É um objetivo da presente invenção 

fornecer um descontaminante capaz de 

descontaminar de forma eficiente e rápida 

o solo, águas subterrâneas ou sedimentos 

contaminados com cromo hexavalente. É 

um método de descontaminação 

utilizando extrato de levedura, levedura 

inativa, levedura ativa e peptona 

SHRIHARI et 

al. (2004) 

CN104560737 Chaetomium 

globosum 

Cepa de fungos AS-

3 e aplicação dos 

mesmos no 

tratamento de solo 

contaminado com 

metais pesados. 

O invento refere-se a remediação de 

solos contaminados com Arsênio (As) 

por meio de fungos, com  potencial para 

combinação com plantas 

hiperacumuladoras. 

HAO et al. 

(2015) 

CN110117545 Fungos 

ectomicorrízico 

Fungo ectomicorrízico 

com tolerância a Cr 

(VI) e capacidade de 

redução e aplicação de 

fungo. 

A invenção fornece a aplicação de fungos 

ectomicorrízicos na remoção de cromo 

hexavalente, Cr (VI), em solo poluído 

com cromo e aplicação de fungos 

ectomicorrízicos na remediação 

combinada planta e microrganismo do 

solo poluído com cromo (Cr). 

YAHUA et al. 

(2019) 

CN109136104 Aspergillus 

oryzae 

Aspergillus oryzae e 

sua aplicação. 

A invenção visa fornecer a aplicação do 

aspergillus oryzae na reparação de corpos 

d'água ou poluição do solo causada pela 

Atrazine. 

WENPING et 

al. (2019) 

CN110129208 Penicillium 

oxalicum 

Penicillium oxalicum 

que dissolve fósforo 

(P) com recurso de 

produção de ácido de 

amplo espectro. 

A invenção descreve o penicillium 

oxalicum que dissolve o fósforo (P). Tem 

um bom valor de aplicação na melhoria 

do fósforo (P) do solo de terras agrícolas, 

melhoria da fertilidade do solo e 

promoção de tratamento abrangente de 

contaminação por metais pesados do solo. 

 JIANG et al. 

(2021) 
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TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(continuação) 

Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

CN106399126  Fungos de 

podridão 

branca 

Método para restauração 

de solo contaminado 

com Carbofuran e 

Chlorpyrifos por meio de 

fungos de podridão-

branca imobilizados. 

O método pode tratar concentrações 

médias e altas dos poluentes em uma 

ampla faixa de pH, temperatura e 

concentração e realiza a restauração eficaz 

de solo poluído pelo inseticida 

Carbofuran e Chlorpyrifos com baixo 

custo e se diz ecologicamente correto. 

XIN; 

MENGQIN 

(2017) 

 

 

CN108485989  Aspergillus 

Sydowii 

Método para remediar 

solo poluído com cádmio 

(Cd) por meio da 

combinação de 

Aspergillus Sydowii e 

Atropa Beladona. 

A invenção fornece um método para 

reparar solo poluído com cádmio (Cd) 

usando Aspergillus Sydowii e Beladona, 

que tem as vantagens de economia, alta 

eficiência, sem poluição secundária e 

embelezamento da paisagem. 

YUE et al. 

(2018) 

CN103191914 Trichoderma 

reesei 

Aplicação de 

trichoderma reesei e 

sedum plumbizincicola 

na remediação de solos 

agrícolas poluídos com 

cádmio (Cd). 

A invenção refere-se a um método para 

restaurar solos agrícolas poluídos com 

cádmio (Cd), em particular à aplicação de 

trichoderma reesei FS10-C combinado 

sedum plumbizincicola na restauração de 

solos poluídos com cádmio (Cd). 

YING et al. 

(2013) 

CN107790486 Fungos 

micorrízicos 

arbusculares 

Método de remediação 

combinado de solo 

contaminado com metal 

pesado composto de 

fungo-rami. 

A invenção refere-se a um método de 

remediação de solo contaminado com 

metal pesado, composto de rami (espécie 

de planta) e fungo micorrízico arbuscular. 

A absorção de metais pesados Cu, Zn, Cd 

e Sb é notavelmente promovida. 

YUAN et al. 

(2018) 

CN105290103  Aspergillus 

aculeatus 

Método para utilizar o 

fungo aspergillus 

aculeatus e a festuca 

arundinacea para 

remediar solo 

contaminado com 

cádmio (Cd). 

A invenção refere-se a um método planta-

microrganismo com utilização do fungo 

aspergillus aculeatus resistente ao cádmio 

para promover a festuca arundinacea para 

remediar solo contaminado com cádmio 

(Cd). 

LONGXING 

et al. (2016) 

CN104560730 Fungos 

micorrízicos 

arbusculares 

Fungos micorrízicos 

arbusculares que 

degradam eficientemente 

a Atrazine. 

Um fungo micorrízico arbuscular para 

degradar eficientemente a Atrazine e 

promover o crescimento da planta, que é a 

chalota aureobasidium (Acaulospora 

lacunosa) HDSF4. 

FUQIANG et 

al. (2015) 

CN113416648 Aspergillus 

niger 

Aspergillus niger, 

produto de secreção 

extracelular e aplicação. 

A invenção aplica o fungo Aspergillus 

niger ao tratamento e restauração de 

poluição por metais pesados. 

XUE et al. 

(2021) 
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TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(continuação) 

Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

CN108853865  Phanerochaete 

sordida (YK-

624) 

Método para degradar 

Dinotefuran. 

A invenção fornece um método para 

degradar o Dinotefuran. O método tem as 

vantagens de o fungo da podridão branca 

(YK-624) ser utilizado para a degradação 

do dinotefuran. A eficiência de degradação 

chega a 31%. 

JIANQIAO et 

al. (2018a) 

CN112207126 Fungo de 

podridão branca 

Processo integrado para 

restauração ecológica do 

ambiente do solo. 

O processo integrado compreende 

proliferação de pseudomonas e de fungos 

de podridão branca. O processo integrado é 

de baixo custo de produção, benéfico à 

popularização e aplicação, efeito de 

remediação do solo ideal e livre de 

poluição secundária, o plantio é 

recuperado no mesmo ano após a 

remediação e a biodegradação do solo. 

YICAN; 

SHAOLONG; 

JIN (2021) 

 

CN104209316 Não  

especificado 

Método de remediação 

de solo poluído por 

Chlorpyrifos e 

Carbofuran por meio de 

lacase imobilizada. 

A invenção refere-se a um método que visa 

degradar Chlorpyrifos e Carbofuran no 

solo usando lacase fúngica obtida por 

processo. Essa tecnologia visa abrir uma 

nova maneira de reparar solo poluído por 

pesticidas, com uso de enzima lacase 

melhorada para aplicação na 

biorremediação. 

XIN et al. 

(2014) 

CN111269896 Não 

especificado 

Enzima degradante de 

chlorimuron-ethyl, KJ-

gst e o gene codificador 

kJ-gst e sua aplicação. 

A invenção refere-se a engenharia genética 

de microrganismos. O gene KJ-gst pode 

ser usado para construir microrganismos 

transgênicos para degradar chlorimuron-

ethyl, também pode ser usado para 

produzir uma preparação enzimática para 

degradar a substância e é usado para 

eliminar resíduos da substância no solo. 

HAO et al. 

(2020) 

CN107030104 Trichoderma 

virens 

Método para 

remediação de solo 

contaminado por metais 

pesados com 

trichoderma virens e 

suaeda. 

A invenção refere-se à remediação de  

solos contaminados por cobre (Cu), 

cádmio (Cd), zinco (Zn) ou chumbo (Pb) 

por meio da colonização com fungos. 

NINGNING et 

al. (2017) 

CN107090412  Aspergillus 

fumigatus  

Aspergillus fumigatus 

para a degradação do 

Bifenthrin e sua 

aplicação. 

A invenção descreve aspergillus fumigatus 

para degradar Bifenthrin e uma aplicação 

deste. A invenção prova que o aspergillus 

fumigatus é capaz de degradar o 

Bifenthrin. 

LI et al. (2017) 
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TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(continuação) 
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Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

CN108941194 Macrocystis 

pearlescens 

Agente de reparação de 

terras agrícolas 

contaminado com 

compósito de cádmio-

chumbo  e método de 

preparação do mesmo. 

A invenção descreve o agente de 

biorremediação para reparar solo 

contaminado com composto de cádmio-

chumbo e que pode reduzir efetivamente o 

conteúdo de cádmio (Cd) e chumbo (Pb) 

em produtos agrícolas. O agente de reparo 

tem efeito estável, método de preparação 

simples, baixo custo e adequado para ser 

aplicado e colonizado em grandes áreas de 

solo contaminado com cádmio (Cd) e 

chumbo (Pb). 

MINGXIA et 

al. (2018) 

CN109837093  Levedura Método de remediação 

de solo contaminado 

com mercúrio (Hg). 

A invenção descreve um método de 

remediação de solo contaminado com 

mercúrio (Hg). O agente de reparo para 

solo contaminado com mercúrio é 

caracterizado por compreender uma 

mistura de agentes, dentre eles a levedura. 

YANG et al. 

(2019) 

CN111482453 Trichoderma 

viride; 

Fusarium 

oxysporum 

Método para reparar 

solo contaminado por 

metais pesados 

combinando plantas e 

fungos. 

A invenção fornece um método para 

reparar solo contaminado com metais 

pesados pela combinação de plantas e 

fungos, pertencente ao campo técnico do 

tratamento biológico da poluição do solo 

com trichoderma viride, fusarium 

oxysporum e diversas espécies de plantas. 

YOUJIU et al. 

(2020) 

CN109182204 Aspergillus 

oryzae; 

Paecilomyces 

lilacinus  

Um agente de fermento 

microbiano e um 

método de preparação 

do mesmo. 

A invenção se refere ao campo da 

tecnologia microbiana, em particular a um 

agente e um método de preparação do 

mesmo. O agente é preparado a partir de 

diversas espécies de fungos e bactérias. 

CHUJUAN et 

al. (2019) 

CN108311532  Yarrowia 

lipolytica 

Método para reparar 

solo alcalino salino 

poluído por metais 

pesados combinando 

fermento marinho e 

plantas. 

A invenção fornece um método para 

reparar solo alcalino salino poluídas com 

metais pesados, combinando leveduras 

marinhas e plantas. A reparação pelas 

plantas de um solo poluído por metais 

pesados é melhorada pela adição do fungo. 

LIYUN et al. 

(2018) 

IN202041011

726  

Trichoderma 

reesei 

Método biodegradação 

de Fenitrothion por 

trichoderma reesei. 

A presente invenção descreve um método 

de biodegradação de Fenitrothion em 

substância não tóxica por trichoderma.  

SUDHA; 

SUVARNAL

ATHA (2021) 

CN105733958 Fusarium 

oxysporum 

Fusarium oxysporum e 

sua aplicação para 

fitorremediação de solo 

contaminado com 

metais pesados. 

O fusarium oxysporum fornecido, que é 

um fungo endofítico de planta, tem alta 

resistência a metais pesados e é seguro e 

ecologicamente correto na remediação do 

solo contaminado por metais pesados. 

KEJIAN et al. 

(2018) 

TABELA 7 – Amostra de documentos de patentes com foco na biotecnologia direcionada para a aplicação de 

fungos na biorremediação de solos 

(conclusão) 
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Patente Nº.* Gênero/Espécie   Título Aplicação Tecnológica Referência 

CN107127209  Fungos 

micorrízicos 

arbusculares 

Método para 

remediação microbiana 

de plantas de solo 

poluído por metais 

pesados. 

A invenção visa fornecer um método para 

reparar solo contaminado com metais 

pesados combinando microrganismos e 

plantas, por meio da preparação de de um 

inoculante de fungo micorrízico, realização 

de realização de cultura simbiótica em 

sementes de plantas hospedeiras e 

posterior plantio em solo contaminado para 

degradação de metais pesados. 

YUAN et al. 

(2017) 

US10501690 

CN107936981 

Não especificado Passivador de 

composto de metal 

pesado de solo e seu 

método de preparação, 

método de uso e 

aplicação. 

A invenção refere-se a um passivador. 

Uma partícula de pó obtida principalmente 

pela mistura de paligorsquita modificada, 

carvão de biomassa, cal viva e resíduo de 

fungo. O passivador pode efetivamente 

biorremediar a poluição de metal pesado 

em terras agrícolas e reduzir a 

concentração de vários metais pesados no 

solo de modo a recuperar as funções 

ecológicas do solo e melhorar a qualidade 

da colheita. A invenção é segura e 

ecologicamente correta, tem longa vida útil 

e não causa poluição secundária ao solo. 

YONGHAI et 

al. (2018) 

CN105733593 Aspergillus; 

Penicillium 

Agente de restauração 

e fixação de solo 

poluído por Arsênio 

(As) baseado em 

síntese de micróbio, e 

seus métodos de 

preparação e aplicação. 

A invenção refere-se a um processo em que 

o nano alfa-Fe2O3 é usado como substância 

central e revestido por hifa de fungo 

micelial para preparar o agente de 

restauração e fixação para solo poluído com 

Arsênio (As). As vantagens são um 

processo de preparação simples, alta 

eficiência, sem toxicidade ou dano e sem 

poluição secundária, além de ser 

biodegradável e ecologicamente correto. 

WEICHUN et 

al. (2016) 

CN109022295 Phanerochaete 

sordida (YK-

624) 

Um método para 

degradar nitenpiram 

utilizando um fungo de 

podridão branca. 

A tecnologia aborda a degradação do 

contaminante Nitenpyram por meio do 

fungo de podridão branca YK-624. As 

vantagens incluem tamanho pequeno, alta 

capacidade de reprodução e alta 

adaptabilidade do fungo. Além de alta taxa 

de degradação, segurança e livre de risco 

de poluição secundária. 

 

JIANQIAO et 

al. (2018b) 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Orbit Intelligence (v.1.9.8). 

*Número da família de patentes (FamPat). O banco de dados FamPat é o banco de dados de patentes mundiais da 

Questel agrupado por famílias baseadas em invenções. Uma família FamPat agrupa todas as publicações de 

patentes de uma única invenção (Orbit Intelligence, 2020).  
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3.2 Mapeamento de prospecção tecnológica de patentes para biorremediação 

de solos por meio de fungos 

 

O mapeamento patentário permitiu analisar informações sobre tendências tecnológicas 

e compreendeu uma amplitude de busca de documentos de patentes para a biorremediação de 

solos por meio de fungos que englobou uma gama de tecnologias aderentes ao escopo deste 

estudo, resultando em considerável volume de dados tratados em massa.  

As 50 palavras mais citadas nas seções Title, Resume e Object of Invention dos 

documentos de patentes foram analisadas e estruturadas na nuvem de palavras da figura 6. 

Assim, na nuvem de palavras da figura 6 é possível observar a predominância de 

citações das palavras fungus, yeasts, ferments, culturing, production, mediums, preparation, 

process, solutions, relacionados aos documentos de patentes que apresentam um processo ou 

solução que utilizam cepas de fungos ou a preparação dessas. Do mesmo modo,  aspergillus, 

fungi, strains, degrading, enzyme, composition, metals, reducing, treatment, remedying e 

pollution representam a tendência de tecnologias em utilizar o fungos aspergillus para remediar, 

ou tratar, locais poluídos com composto químicos nocivos ao ecossistema, por meio da 

degradação química desses compostos com uso de enzimas. 

 

FIGURA 6 – Nuvem de palavras para biotecnologias de biorremediação de solos por meio de fungos. 

Fonte: Elaborados pelos autores por meio do software NVivo®. 

 

A invenção patenteada de Chujuan et al. (2019) (patente nº CN109182204) é um bom 

exemplo do que foi supramencionado, haja vista que os inventores apresentam um método de 

preparação de agentes microbianos – os quais incluem bactérias e fungos, em especial os fungos 
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Aspergillus oryzae e Paecilomyces lilacinus – a fim de criar uma ferramenta para aplicação 

tecnológica na remediação ambiental de solos. 

Esses resultados indicam a tendência de invenções direcionadas para métodos de 

aplicação de agentes – fungos, associação desses ou enzimas específicas – para degradação de 

contaminantes oriundos de agroquímicos presentes no solo, bem como invenções que 

descrevem processos e meios de preparação de fungos para aplicação tecnológica na 

biorremediação de solos. 

De modo a acrescentar, conforme exibido na nuvem de palavras da figura 6, observa-se 

nos documentos de patentes uma frequência relevante de citações dos termos improving, 

recombiner, inoculation, sequence, extracts, agent e mutant, o que sugere a presença de 

invenções patenteadas que contém soluções tecnológicas mais avançadas com uso de agentes 

remediadores inoculados e modificados geneticamente, por vezes chamados de mutantes, 

inclusive com uso de técnicas para melhorar certas características do fungo para determinadas 

aplicações tecnológicas, como o aprimoramento da capacidade enzimática (YOAV et al., 

2018). 

Tal como supramencionado, verifica-se na invenção patenteada de Hao et al. (2020) 

(patente nº CN111269896) uma técnica avançada de engenharia genética microbiana aplicada 

para codificar o gene de uma enzima – intitulada “Kj-GST” – por meio de clonagem em 

microrganismos, produzindo, assim, um microrganismo transgênico melhorado para aplicação 

específica, nesse caso para a degradação do chlorimuron-ethyl8, o que provê aplicação 

tecnológica no âmbito da biorremediação de solos contaminados por agroquímicos. 

Nesse contexto, destaca-se o avanço do estado da arte e consequente desdobramento 

para o estado da técnica com patenteamento de invenções, tendo em vista que a degradação 

microbiana do chlorimuron-ethyl foi extensivamente estudada, resultando na elucidação das 

vias de degradação de diversas cepas – incluindo o fungo Aspergillus niger – no nível de 

metabólito, o que eleva o potencial de aplicação biotecnológica no campo da biorremediação 

de solos (SHARMA; BANERJEE; CHOUDHURY, 2012). 

Na figura 7, é possível observar o dendrograma de termos obtidos a partir dos 

documentos de patentes, mais especificamente em relação à análise das seções Title, Resume e 

Object of Invention. Considerando-se o método de contagem de frequência de palavras, optou-

se por delimitar em 50 resultados, associado a 10 cluster, como pode ser verificado nos 

 
8 O chlorimuron-ethyl é um herbicida de sulfonilureia residual de longo prazo, é amplamente aplicado para 

controlar ervas daninhas de folhas largas em campos de soja e é caracterizado por alta eficiência, baixa toxicidade 

e amplo espectro de ação (ZANG et al., 2019, p. 2). 
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diferentes valores e cores apresentados para cada cluster do dendrograma. Com isso, evidencia-

se como os principais termos se relacionam por meio de agrupamentos e similaridades. 

 

FIGURA 7 – Dendrograma de termos para biotecnologias de biorremediação de solos por meio de fungos. 

Fonte: Elaborados pelos autores com auxílio do software NVivo®. 

 

Dessa maneira, destacam-se os clusters 1, 6, 9 e 10, os quais derivam de um mesmo nó 

e se relacionam na medida em que revelam a correspondência na citação de fungos e a 

degradação de contaminantes oriundos de agroquímicos por meio de enzimas, ou mediante a 

combinação de diferentes cepas ou com a mistura de microrganismos diferentes, indicando a 

tendência de invenções nessas linhas de características. 

Nesse sentido, a invenção patenteada de Xin et al. (2014), patente nº CN104209316, 

apresenta um novo método de obtenção de lacase fúngica melhorada para biorremediação em 

solo contaminado por chlorpyrifos and carbofuran. Assim, destaca-se o desenvolvimento da 

técnica de emprego de enzimas devido ao seu eficiente efeito catalítico e a sua relativa 

facilidade de obtenção, manipulação e otimização para aplicação tecnológica, as quais nesse 

caso podem ser provenientes de diferentes cepas de fungos que produzem a enzima requerida. 
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Do mesmo modo, os clusters 3, 5 e 8 evidenciam a tendência tecnológica em empregar 

cepas de aspergillus, fungos mutantes, meios para produção e processos afins, além de soluções 

para meios de cultivo, inoculação, obtenção e aplicação. Ressalta-se que esse aspecto do 

desenvolvimento dessa biotecnologia encontra-se em tendência crescente, haja vista a 

amplitude de aplicação de fungos modificados e preparados para determinadas aplicações 

tecnológicas, além do fato desses microrganismos possuírem boa capacidade de mutação e 

facilidade de manipulação. 

Tal como supracitado, tem-se como exemplo a invenção patenteada de Li et al. (2017) 

(patente nº CN107090412), cuja tecnologia utiliza o Aspergillus fumigatus para a degradação 

da Bifenthrin, e a invenção de Weichun et al. (2016) (patente nº CN105733593), que utiliza 

uma técnica avançada de combinação de nanotecnologia e agentes de fixação adequados para 

remediação de solo poluído com Arsênio (As), mais especificamente um método de preparação 

e aplicação de cultura de fungos filamentosos – dentre eles o Aspergillus e o penicillium – 

preparados por meio de inoculação e ativação com uso de nanopartículas. 

Outrossim, o mapeamento patentário evidenciou uma tendência crescente no 

patenteamento de invenções relativas à biotecnologia aplicada à biorremediação de solos por 

meio de fungos, como é possível observar na figura 8. 

 

FIGURA 8 – Tendência temporal da publicação de patentes para biorremediação de solos por meio de fungos.  

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software Orbit Intelligence – Questel. 

 

Verifica-se que a partir de 2013 houve significativo empenho no desenvolvimento dessa 

biotecnologia, sendo algumas causas já mencionadas anteriormente, como aumento no número 

de pesquisas científicas e avanços no estado da arte (CAMACHO-MORALES; SÁNCHEZ, 
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2016; AZAD; AMIN; SIDIK, 2014), urgente necessidade de remediar, ou recuperar, áreas 

contaminadas por agroquímicos (MAQBOOL, 2016), incentivo de governos, empresas, 

sociedade e comunidade internacional em prol do desenvolvimento de tecnologias eco-friendly 

para a remediação de ecossistemas contaminados (YADAV et al., 2020; KOUR et al., 2019), 

entre outros fatores. 

Tendo em vista o lapso de tempo existente no processo de publicação dos pedidos de 

patente, os dados apresentados para os anos de 2020 e 2021 estão incompletos – na maioria das 

jurisdições esse tempo é de cerca de 18 meses, contados após a data do primeiro depósito. 

Na figura 9 é exibido o número de patentes publicadas por país, o nível de impacto 

agregado das publicações e o número agregado de citações das patentes publicadas. O número 

de citações recebidas representa o total de vezes que uma família de patentes foi citada por 

outras famílias de patentes, o que indica que outros inventores ou examinadores de documentos 

de patentes consideram a patente relevante em sua área tecnológica. O impacto tecnológico 

representa a contagem de citações recebidas, corrigida para contabilizar o tipo de citação 

(própria ou não própria), idade e domínio técnico. A pontuação da força da patente combina os 

resultados dos índices de impacto e estratégia de mercado – a estratégia de mercado é baseada 

no PIB dos países onde as patentes são publicadas (QUESTEL, 2021). 

 

FIGURA 9 – Número de patentes publicadas por país, níveis agregados de impacto tecnológico e força da patente. 

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software Orbit Intelligence – Questel. 

*Country codes: BR – Brazil, CN – China, DE – Germany, EP – European Patent Office, FR – France, IN – India, 

JP – Japan, KR – Korea, TW – Taiwan, US – United States of America. 

** All Forward Citations. 

 

A China, seguida dos EUA e do Japão, lidera a quantidade de patentes publicadas nessa 

área, além disso as patentes chinesas são consideradas relevantes em virtude do elevado número 

de citações recebidas por outras patentes. Não obstante, verifica-se que as patentes protegidas 
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nos EUA, no Japão, no escritório europeu de patentes e na Índia possuem significativa 

quantidade de citações em relação ao número de patentes protegidas – respectivamente, 6.98, 

4.62, 6.24 e 12.42 citações por patente (All fwd cit./All patent families). Esse resultado indica 

que as patentes protegidas nesses países são consideradas de alta relevância para o estado da 

técnica em sua área tecnológica. 

O impacto tecnológico das patentes protegidas na França, Alemanha e Índia possuem 

elevado valor, ou seja, as patentes ali protegidas além de serem citadas por outras patentes, 

também são consideradas relevantes nos domínios tecnológicos que abrangem. Possivelmente 

esse resultado surge em virtude do considerável setor agrícola nesses países e das políticas em 

prol da agricultura sustentável e remediação do meio ambiente poluído (KHAN; LEE; AHN, 

2018; MONTANARELLA; PANAGOS, 2021), o que ocasiona um considerável aumento nos 

investimentos direcionados para biotecnologias de biorremediação de solos. 

A força das patentes protegidas nos EUA, França, Alemanha e Índia receberam alta 

pontuação relativa. Considerando-se o alto valor do PIB desses países, o resultado indica que 

as patentes ali protegidas têm maior alcance de mercado e mais força para alavancar a 

biotecnologia que empregam. 

Outro resultado observado é o alto volume de invenções protegidas por patente na 

China, apesar disso o impacto tecnológico e a força dessas patentes é relativamente baixa 

quando comparadas com patentes protegidas nos países supramencionados, com destaque para 

a França e a Alemanha, no âmbito dos países desenvolvidos, e para a Índia, no rol dos países 

em desenvolvimento. Nota-se certa tendência em proteger invenções desse âmbito tecnológico 

nesses países, o que revela indícios sobre onde as biotecnologias direcionadas para a 

biorremediação de solos por meio de fungos está sendo mais aceita e adotada. 

Nesse contexto, o alto volume de depósito de patentes na China pode ser consequência 

de políticas públicas e investimentos das universidades, de centros de pesquisa e do setor 

privado direcionados para o desenvolvimento tecnológico no setor agrícola e ambiental, além 

de interesse no patenteamento de invenções (LI et al., 2018; CHEN; FLAHERTY; ZHANG, 

2019), o que é refletido no alto número de patentes dessa área tecnológica depositadas por 

universidades chinesas, como pode ser observado na figura 10. 

No caso da Índia, verifica-se significativo peso nas métricas que avaliam o valor e o 

impacto tecnológico das patentes depositadas. A Índia possui uma forte base de PD&I para o 

setor agrícola, além disso a comercialização de propriedade intelectual tem alcançado cada vez 

mais expressividade nessa área (KANDPAL; BHOOSHAN, 2017), o que fortalece a 

capacidade de desenvolvimento de biotecnologias.  
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Outrossim, o relevante setor agrícola deste país influencia no desenvolvimento de 

biotecnologias e tecnologias direcionadas para a agricultura e para o meio ambiente, em 

especial a biorremediação de solos e o uso de microrganismos, conforme evidencia Kalia (2019) 

em seu estudo sobre avanços no desenvolvimento de biotecnologias na Índia. 

 

FIGURA 10 – País de publicação da patente e principais players depositantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software Orbit Intelligence – Questel. 

*Country codes: BR – Brazil, CN – China, DE – Germany, EP – European Patent Office, FR – France, IN – India, 

JP – Japan, KR – Korea, TW – Taiwan, US – United States of America. 

 

Além disso, como observado na figura 10 fica evidente o alto número de universidades 

chinesas que depositaram patentes, ressaltando-se que a maioria dessas universidades mantém 

a proteção de sua propriedade intelectual apenas na China. Sob outra perspectiva, 

multinacionais como a DSM IP Assets, Novozymes, Danisco e BASF protegem suas patentes 

em diversos países como parte de uma estratégia mais robusta para proteção de sua propriedade 

intelectual, o que inclui patentes protegidas também no Brasil. 

Por fim, destaca-se que o Brasil apresenta pouca expressividade nos critérios de citação 

de patentes, força e impacto tecnológico. Esse resultado evidencia que o mercado brasileiro 

ainda é reduzido e apenas grandes multinacionais protegem suas patentes nesse país, talvez 

visando uma estratégia de médio ou longo prazo para garantir uma posição tecnológica 

confortável nessa área no futuro, tendo em vista o potencial brasileiro para a tecnologia em 

questão. Esse potencial é corroborado por alguns exemplos já consolidados de outras 

biotecnologias direcionadas para a agricultura e para o solo bem desenvolvidas no país, como 

na área de sementes, plantas geneticamente modificadas e fertilidade do solo (FIGUEIREDO 

et al., 2019). 
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4 Conclusões 

 

A prospecção tecnológica conduzida pelo presente estudo com base em mapeamento 

patentário e análise das produções científicas acerca da biotecnologia aplicada à biorremediação 

de solos contaminados por agroquímicos por meio de fungos evidenciou de forma convincente 

que essa biotecnologia está em desenvolvimento, o que é verificado por meio dos avanços no 

estado da arte e crescente patenteamento de invenções dessa área.  

Observa-se que as pesquisas científicas buscam descortinar a utilidade de diferentes 

gêneros de fungos em aplicações de biorremediação de solos contaminados por compostos 

químicos poluentes, dentre estes destacam-se os gêneros Trichoderma e Aspergillus em virtude 

desses fungos apresentarem características favoráveis para emprego em tecnologias de 

biorremediação do solo contaminado por compostos químicos provenientes de agroquímicos. 

A capacidade de se adaptar e realizar a biodegradação na presença de ambientes com 

altas concentrações desses contaminantes, bem como a relativa facilidade de obtenção, 

isolamento, preparação, modificação ou adaptação desses microrganismos para a aplicação 

nessa área tecnológica favorece o desenvolvimento do estado da técnica. 

Dessa forma, verificou-se como promissora a biotecnologia que emprega métodos, 

meios de cultivo, inoculação, processos de preparação e utilização de fungos, e também enzimas 

provenientes de fungos, na biodegradação de compostos químicos poluentes oriundos de 

agroquímicos. Além disso, soluções mais avançadas também foram observadas, como a 

tecnologia de engenharia genética microbiana e a recombinação, melhoramento e mutação do 

agente biorremediador do solo, com diversos gêneros de fungos apresentando boa utilidade 

nessa área. 

Outrossim, o patenteamento de invenções relacionadas à biotecnologia estudada revela 

a tendência de desenvolvimento de aplicações que utilizam cepas de fungos isoladas de 

ambientes com altas concentrações de contaminantes previamente identificados, a fim de criar 

soluções para determinadas condições ambientais. 

Bem como, verifica-se notável quantidade de tecnologias que empregam fungos 

micorrízicos e fungos endofíticos atuando com plantas no processo de biorremediação de solos. 

Outra vertente dessa tecnologia que está em expansão é o emprego de diferentes cepas de fungos 

e, também, de associações de fungos e bactérias, de modo que é possível observar nessas 

soluções melhor eficiência e maior capacidade de biodegradação de diferentes compostos 

químicos. 
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Destaca-se o patenteamento de invenções semelhantes provindas de um mesmo grupo 

de inventores e depositantes, direcionadas para a biorremediação de solos contaminados por 

agroquímicos, o que é recorrente nessa tecnologia em virtude da amplitude de soluções que os 

fungos e suas características proporcionam. 

O mapeamento patentário evidenciou que o número de patentes depositadas tem 

crescido consistentemente nos últimos 20 anos, seja por avanços no estado da arte acerca da 

biotecnologia aplicada à biorremediação de solos por meio de fungos, seja pelo empenho e 

incentivo de governos, sociedade e comunidade internacional em prol de tecnologias 

environmental friendly direcionadas para a remediação ambiental e para a agricultura 

sustentável. 

Nesse sentido, as universidades chinesas possuem relevante atuação no 

desenvolvimento de invenções nesta área tecnológica, com elevado número de patentes 

depositadas, em sua maioria apenas na China. Não obstante esse resultado, por meio de métricas 

que avaliam citações de patentes, impacto tecnológico e força da patente, as patentes chinesas, 

em geral, apresentam pouco valor agregado.  

Por outro lado, verifica-se que apenas multinacionais depositam suas patentes em 

diversos países. Tal resultado era esperado, haja vista a exigência de alto investimento para 

manter uma invenção protegida em diferentes países e os custos para desenvolvimento de 

biotecnologias dessa área. 

As patentes depositadas nos EUA, no Japão, em países da União Europeia e na Índia 

apresentam elevado valor tecnológico pelo número de citações e impacto tecnológico medido. 

Esse resultado advém do elevado PIB desses países e considerável setor agrícola, além disso o 

relevante mercado e economia, aspectos ambientais e de investimentos em biotecnologias 

também favorece a proteção de invenções direcionadas para a biorremediação de solos por meio 

de fungos nesses países. 

Por fim, o Brasil figura como um país de baixa expressividade em número de patentes 

depositadas e impacto tecnológico das patentes, evidenciando que seu mercado para essa 

biotecnologia ainda é reduzido. Essa conclusão pode descortinar uma oportunidade para 

investimentos, levando em consideração o relevante setor agrícola do Brasil, a riqueza biológica 

em termos de comunidade microbiana e a capacidade para desenvolver biotecnologia. 

De maneira conclusiva, a biotecnologia que utiliza fungos no processo de 

biorremediação de solos contaminados com resíduos químicos oriundos de agroquímicos 

apresenta vantagens inequívocas em relação a outras tecnologias, como eficiência superior, 
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custo menor, maior potencial para aplicação, boa capacidade de adaptação e melhoria e é 

ecologicamente correta.  

Dentre as desvantagens e lacunas tecnológicas a serem superadas, destacam-se o 

melhoramento genético de microrganismos, a melhoria dos processos enzimáticos e 

metabólicos dos fungos, as leis e normas rígidas para tratamento de material biológico, as 

dificuldades para escalar a tecnologia e o mercado ainda pouco explorado. 

Para os próximos estudos, recomenda-se realizar o mapeamento patentário aliado a um 

mapeamento de mercado para que se possa verificar evidências de comercialização das 

invenções protegidas, além de análises abrangendo a determinação do nível de prontidão 

tecnológica em que se encontra essa tecnologia.  

Dadas as limitações de escopo deste estudo, outra questão a ser investigada pelas 

próximas pesquisas científicas é o conjunto de valor que uma invenção detém, bem como deve-

se explorar a existência de ecossistemas direcionados para alavancar essas invenções a fim de 

torná-las soluções com um aglomerado de valor. 
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