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Observações: - - - - 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2014.

Átila Bento Beleti Cardinal
Pesquisador/ Mat. Nº 1546899

DIRPA / CGPAT II/DIPAE
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11

* Relevância dos documentos citados:

A documento que define o estado geral da técnica, mas não é
considerado de particular relevância;

N documento  de  particular  relevância;  a  invenção  reivindicada
não  pode  ser  considerada  nova  quando  o  documento  é
considerado isoladamente;

I documento  de  particular  relevância;  a  invenção  reivindicada
não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de
ato  inventivo  quando  o  documento  é  considerado
isoladamente

Y documento  de  particular  relevância;  a  invenção
reivindicada  não  pode  ser  considerada  dotada  de
atividade  inventiva  quando  o  documento  é  combinado
com um outro documento ou mais de um;

P documento patentário publicado entre a data de prioridade
e a data de depósito do pedido em exame, faz parte do
estado da técnica conforme o Artigo 11 §2º e §3º da LPI e
só pode ser usado para o questionamento de NOVIDADE
(P,N) se houver correspondente BR.
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PARECER

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento Páginas Nº da Petição Data

Relatório Descritivo 1 a 10

DESP 018130010972
(depósito original)

03/04/2013
Quadro Reivindicatório 1

Desenhos não há

Resumo 1

Quadro 2 - Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI 

Artigos da LPI Sim Não

A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção) X

A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável) X

O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI) X

O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI X
Comentários/Justificativas: - - - 

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI Sim Não

O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI X

O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI X
Comentários/Justificativas: - - -

Quadro 4 - Documentos citados no parecer

Código Documento Data de publicação

D1 “DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
DO  PLANTIO  DIRETO  DA  SERINGUEIRA  EM  ÁREA
MECANIZADA”  -   Sebastião  de  MeIo  Lisboa  e  Moacir  José
Sales  Medrado  –  EMBRAPA  “Pesquisa  em  Andamento”  -
P.A/74 - UEPAE Porto Velho – Nov/84

Nov/1984
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D2 “SISTEMA  AGROFLORESTAL  (SAF)  COM  SERINGUEIRA,
CACAUEIRO E CULTIVOS ALIMENTARES” - José Raimundo
Bonadie  Marques;  Adonias  de  Castro  Virgens  Filho;  Edson
Lopes Reis; João Manuel Afonso - Ilhéus, Ceplac/Cenex. 40p.
2012

2012

Quadro 5 - Análise dos Requisitos de Patenteabilidade  (Art. 8º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade Cumprimento Reivindicações

Aplicação Industrial
Sim - -

Não 1

Novidade
Sim 1

Não - -

Atividade Inventiva
Sim - -

Não 1

Comentários/Justificativas:

O presente pedido, tratando de um método de plantio direto de seringueira foi submetido

a Exame Técnico dentro do Programa Piloto de Patentes Verdes do INPI (Resolução INPI n°

83/13 publicada na RPI 2206 de 16/04/2013), segundo solicitação concedida através de

publicação na RPI 2229 de 24/09/2013 por meio de despacho 27.2.

Tempestivamente, através da petição DESP 018130033772 com data de 09/10/2013, o

depositante apresentou a Declaração de Negativa do Acesso à Amostra do Patrimônio Genético

Nacional, em cumprimento à Exigência 6.6 exarada na RPI 2231 de 08/10/2013.

Segundo  relata  o  depositante,  o  estado  da  técnica  de  plantio  de  seringueira  usa

exclusivamente mudas as quais necessariamente passaram por um período de vários meses em

viveiro,  canteiro  ou  em algum tipo  de  recipiente  -  sendo  o  normal  doze  a  dezoito  meses.

Conforme relatado pelo depositante, somente depois desse período é que as mudas então vão

para o local definitivo (as covas na área do futuro seringal).

Dentre  os  sistemas  citados  pelo  depositante,  são  elencados  alguns  problemas,  tais

como: divisão de trabalho (produtores x viveiristas x enxertadores x sangradores,  etc);  altos

custos de implantação do seringal (especialmente das mudas); a grande demanda de água de

irrigação; limitação do desenvolvimento radicular das mudas na etapa de viveiro, etc.

Na tentativa de superar os problemas citados, o depositante propõe um método para se

estabelecer reflorestamentos comerciais do gênero  Hevea brasiliensis a partir do plantio nas

covas  localizadas  na  área  selecionada  para  instalação  do  seringal  de  sementes  não

germinadas, ou durante os três estágios de sua germinação - "ponto branco", "pata-de-aranha" e

"palito".

O método proposto consiste em um processo envolvendo quatro etapas: imersão em

água prolongada; germinação assistida; plantio nas covas na área do seringal e replantio de

covas.

A  primeira  etapa  inicia-se  com  a  recepção  das  sementes  provenientes  de  coleta  e

imediata imersão das mesmas em água de torneira em recipiente aberto e sombreado por um

período superior a vinte e quatro e inferior a trinta e seis horas.
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Na  segunda  etapa,  as  sementes  hidratadas  são  então  levadas  para  germinação  no

germinador, cujas estrutura e dimensões são iguais a qualquer outro germinador de seringueira,

com a diferença de que não poderão estar cobertas por substrato algum e são regadas com

bastante frequência. Segundo o método, o ideal é transportar a semente pré-germinada no seu

primeiro estágio (“ponto branco”), podendo o transporte ser realizado até no máximo o estágio

de muda “palito”.

A terceira etapa, a mais importante e simples, é o plantio em si das sementes nas covas;

onde cada cova poderá receber quantas sementes convier ao produtor (recomenda-se mais de

três para contingenciar eventuais adversidades) e as sementes devem ser dispostas distando

quinze centímetros umas das outras para viabilizar a futura enxertia a campo. Ao redor das

sementes deverá ser colocado material vegetal seco (palha, de qualquer origem), para exercer a

função de “mulching”, preservando a umidade na cova e é conveniente a aplicação de fungicidas

logo após o plantio nas covas.

Finalmente, a quarta e última etapa é o replantio de covas, para corrigir a uniformidade

do desenvolvimento das sementes nas covas com a substituição ou adição de novas sementes.

No entanto, a reivindicação única do pedido carece de aplicação industrial. Embora este

requisito tenha uma relativa abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo

de “indústria”, a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade,

uma vez que trata-se se uma técnica de reflorestamento ou obtenção de seringais que envolve a

implantação de plantas em um determinado ambiente, cujo resultado final é determinado por

fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos

(temperatura,  precipitação,  umidade  do  ar,  etc);  b)  fatores  edáficos  (condição,  estrutura,

composição e profundidade do solo, etc);  c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas

adjacentes, etc).

A repetibilidade da implantação de um processo como definido no pedido em questão

depende  ainda  de  fatores  sócio-econômicos  e  a  obtenção  do  resultado  pretendido  (ou  a

superação dos problemas citados no estado da técnica) é variável caso a caso, e portanto não

atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279 –

LPI).

Além  disso,  nas  buscas  efetuadas  encontraram-se  anterioridades  impeditivas  ao

processo pleiteado, quais sejam:

- documento D1: “DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

DO PLANTIO DIRETO DA SERINGUEIRA EM ÁREA MECANIZADA” - por Sebastião de MeIo

Lisboa  e  Moacir  José  Sales  Medrado,  publicado  em novembro  de  1984,  e  que  já  trazia  a

possibilidade  de  plantio  direto  de  sementes  pré-germinadas  de  seringueira  diretamente  no

campo num experimento instalado no ano de 1981, em experimento em Ouro Preto D'Oeste,

Rondônia, conforme consta na página 3 do referido documento:

“Em março de 1982 iniciou-se o plantio direto das sementes

de  seringueira,  pré-germinadas,  no  local  definitivo  adotando  o

espaçamento de 7,00m x 3,00m.
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No plantio direto, foram utilizadas sementes provenientes de

seringais  nativos  da  região,  sendo  colocadas  3  sementes

pré-germinadas por cova no sentido linear e deixando entre elas a

distancia de 0,15m, sendo utilizado como adubação de plantio, 15g

de superfosfato triplo por cova. Nesta mesma época foram formadas

as mudas em sacolas  de plástico  (20cm x 45cm) utilizado 5g de

superfosfato triplo e uma semente pré-germinada por sacola, após

35  dias  as  mudas  foram  levadas  para  o  local  definitivo.  Em

dezembro de 1982 foi iniciada a enxertia verde dos porta-enxertos,

utilizando  o  clone  IAN-7l7.  Em  janeiro  de  1983  foi  realizada  a

reinxertia naqueles porta-enxertos, onde os enxertos não brotaram.”

-  documento  D2,  ou  “SISTEMA  AGROFLORESTAL  (SAF)  COM  SERINGUEIRA,

CACAUEIRO  E  CULTIVOS  ALIMENTARES”  -  de  José  Raimundo  Bonadie  Marques  et  al.,

publicado em 2012, revelando na sua página 23 que um método de plantio direto de sementes

pré-germinadas de seringueira já era conhecido:

“O  plantio  direto  da  seringueira  consiste  basicamente  na

repicagem das sementes pré-germinadas ou mudinhas no estádio de

“palito” em local definitivo e posterior enxertia. Método indicado para

agricultura  familiar  formar  pequenas  áreas,  máximo  5  hectares,

requisita acompanhamento contínuo e eficaz durante as diferentes

fases de implantação.”

E continua na página 25 do referido D3, citando algumas vantagens de dito sistema:

“A  muda  assim  produzida  apresenta  crescimento  rápido  e

preserva  integridade  do  sistema  radicular,  situação  inversa

verifica-se em outros tipos de mudas para plantio, como ensacolada

e toco enxertado de raiz nua. A muda de raiz nua, mais plantada na

região sul da Bahia, sofre poda das raízes laterais e pivotante, antes

do plantio - provoca traumatismo.

O método possibilita  seleção  do porta-enxerto;  redução  do

tempo de manutenção dos porta-enxertos no campo; elimina gastos

com mão de obra para arranquio, preparo, transporte, abertura de

covas e plantio das mudas e diminui fase de imaturidade econômica

do seringal, por

força do maior desenvolvimento das plantas e entrada precoce em

sangria.”

Ou seja, pelo contido nos documentos D1 e D2, fica evidente que um método de plantio

direto  de  sementes  pré-germinadas  de  seringueira,  realizado  diretamente  no  campo  de

implantação do seringal, já havia sido testado antes de data de depósito do presente pedido.

Eventuais diferenças na realização do método são desprovidas de atividade inventiva frente ao

estado da técnica analisado, sendo uma alternativa óbvia para um técnico no assunto; as 4
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etapas definidas pelo depositante (hidratação prolongada das sementes; germinação assistida;

plantio nas covas em local definitivo e replantio de reposição podem ser consideradas óbvias ou

comuns, por experimentação, frente ao conhecimento previamente disponível.

Conclusão:

Pelo exposto, a matéria pleiteada na reivindicação 1 do pedido não atende aos requisitos

essenciais de atividade inventiva (frente ao estado da técnica citado) e de aplicação industrial,

segundo os Artigos 8°, 13 e 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14/05/1996 – LPI).

O depositante deve manifestar-se quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa)

dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Artigo 36 da LPI.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2014.

Átila Bento Beleti Cardinal
Pesquisador/ Mat. Nº 1546899

DIRPA / CGPAT II/DIPAE
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11

Publique-se a ciência  (7.1).

Lúcia Aparecida Mendonça
Chefe de Divisão/ Mat. Nº 1551960

DIRPA / CGPAT II/DIPAE
Portaria INPI/PR Nº778/10
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