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ANEXO I

Quantidade de amostras a serem analisadas por produtos de origem vegetal no Subprograma de Monitoramento do PNCRC / Vegetal.

Nº PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL M AT R I Z CATEGORIA DA MATRIZ (PROPRIEDADES CO-
MUNS)

TIPO DE ANÁLISE Nº DE AMOSTRAS Nº TOTAL DE AMOSTRAS

1 Abacaxi Fruto Alto teor de água e acidez Resíduos de Agrotóxicos 30 30
2 Alho Bulbo Alta Especificidade Resíduos de Agrotóxicos 10 10
4 Amendoim Grão Alto teor de óleo Resíduos de Agrotóxicos 30 120

Amêndoas e amendoins Aflatoxinas 90
5 Arroz Grão Polido Alto teor de amido e/ou proteína e baixo teor de água

e gordura.
Resíduos de Agrotóxicos 30 90

Aflatoxinas, DON, Ocratoxina e Zea-
relona

30

Grão Integral Resíduos de Agrotóxicos 15
Aflatoxinas, DON, Ocratoxina e Zea-
relona

15

6 Batata Tu b é r c u l o Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 30 30
7 Café Grão Cru Alta especificidade Resíduos de Agrotóxicos 30 30
8 Castanha do Brasil Amêndoa Sem Casca Amêndoas e amendoins Aflatoxinas 90 90
9 Cebola Bulbo Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 15 15
10 Feijão Carioca Grão Alto teor de amido e/ou proteína e baixo teor de água

e gordura.
Resíduos de Agrotóxicos 30 120

Aflatoxinas 30
Preto Resíduos de Agrotóxicos 30

Aflatoxinas 30
11 Kiwi Fruto Alto teor de água e acidez Resíduos de Agrotóxicos 10 10
12 Maçã Fruto Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 60 60
13 Mamão Fruto Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 90 90
14 Manga Fruto Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 45 45
15 Milho Pipoca Grão Alto teor de amido e/ou proteína e baixo teor de água

e gordura.
Resíduos de Agrotóxicos 5 130

Aflatoxinas, Fumonisina,
Ocratoxina e Zearelona

5

Canjica Resíduos de Agrotóxicos 30
Aflatoxinas, Fumonisina,
Ocratoxina e Zearelona

30

Grão Resíduos de Agrotóxicos 30
Aflatoxinas, Fumonisina,
Ocratoxina e Zearelona

30

16 Pimenta do Reino Grão Salmonella spp 30 30
17 Soja Grão Alto teor de óleo Resíduos de Agrotóxicos 45 45
18 To m a t e Fruto Alto teor de água Resíduos de Agrotóxicos 60 60
19 Tr i g o Grão Alto teor de amido e/ou proteína e baixo teor de água

e gordura.
Resíduos de Agrotóxicos 30 60

Cereais Ocratoxinas 30
14 Uva Mesa Fruto Alto teor de água e acidez Resíduos de Agrotóxicos 90 90
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SECRETARIA DE MOBILIDADE SOCIAL, DO
PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO

SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO
DE CULTIVARES

ATO No- 10, DE 25 DE JULHO DE 2016

Em cumprimento ao disposto no § 2°, do art. 4º, da Lei n°
9.456, de 25 de abril de 1997, e no inciso III, do art. 3°, do Decreto
nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, e o que consta do Processo nº
21000.006535/2015-59, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
divulga, para fins de proteção de cultivares de trevo vesiculoso (Trevo
vesiculosum Savi.), os descritores mínimos definidos na forma do
Anexo I. O formulário estará disponível aos interessados pela internet
no endereço: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autoriza-
coes/protecao-cultivares/formularios-protecao-cultivares

RICARDO ZANATTA MACHADO
Coordenador

ANEXO

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE
DISTINGUIBILIDADE, HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE
DE CULTIVARES DE TREVO VESICULOSO (Trifolium vesicu-
losum Savi).

I. OBJETIVO
Estas instruções visam estabelecer diretrizes para as ava-

liações de distingüibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), a
fim de uniformizar o procedimento técnico de comprovação de que a
cultivar apresentada é distinta de outra(s) cujos descritores sejam
conhecidos, é homogênea quanto às suas características dentro de
uma mesma geração e é estável quanto à repetição das mesmas
características ao longo de gerações sucessivas. Aplicam-se às cul-
tivares de trevo vesiculoso (Trifolium vesiculosum Savi).

II. AMOSTRA VIVA
1. Para atender ao disposto no art. 22 e seu parágrafo único

da Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997, o requerente do pedido de
proteção obrigar-se-á a manter e a apresentar, ao Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares (SNPC), amostras vivas da cultivar objeto de
proteção, como especificado a seguir: 400 gramas de sementes como
amostra de manipulação e exame (apresentar ao SNPC); 400 gramas
de sementes como germoplasma (apresentar ao SNPC); e 800 gramas
de sementes mantidas pelo obtentor.

2. As sementes deverão apresentar vigor e boas condições
sanitárias.

3. As sementes não devem ser tratadas, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

4. A amostra viva deverá ser disponibilizada ao SNPC após
a obtenção do Certificado de Proteção. Entretanto, sempre que du-
rante a análise do pedido, for necessária a apresentação da amostra
para confirmação de informações, o solicitante deverá disponibilizá-
la.

III. EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE DISTINGUIBILIDA-
DE, HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE - DHE

1. Os ensaios deverão ser realizados por, no mínimo, dois
ciclos independentes de cultivo, em condições ambientais similares.

2. Os ensaios deverão ser conduzidos em um único local.
Caso nesse local não seja possível a visualização de todas as ca-
racterísticas da cultivar, a mesma poderá ser avaliada em outro lo-
cal.

3. Os ensaios de campo deverão ser conduzidos em con-
dições que assegurem o desenvolvimento normal das plantas. O ta-
manho das parcelas deverá ser tal que as plantas ou partes de plantas
possam ser retiradas para medições e contagens, sem prejuízo das
observações que poderão ser feitas no final do ciclo de crescimen-
to.

4. Os métodos recomendados para observação das carac-
terísticas são indicados na primeira coluna da tabela de caracterís-
ticas, segundo a legenda abaixo:

MI: mensuração de um número de plantas ou partes de
plantas, individualmente;

VG: avaliação visual única de um grupo de plantas ou partes
de plantas; e

VI: avaliações visuais em plantas ou partes de plantas, in-
dividualmente.

5. Cada ensaio deverá incluir, no mínimo, 60 plantas, di-
vididas em três repetições, plantadas com espaçamento mínimo de 1m
x 1m. As observações deverão ser feitas em 20 plantas ou partes de
20 plantas.

6. Para a avaliação da homogeneidade, deve-se considerar a
faixa de variação, observada através de plantas individuais, e de-
terminar se é similar a cultivares comparáveis, já conhecidas. Estas
variações na cultivar candidata deverão ser significativamente me-
nores que nas cultivares comparativas.

6.1. Em alguns casos, para características pseudoqualitativas,
a grande maioria das plantas individuais da cultivar devem ter ex-
pressões similares, sendo que plantas com expressões claramente di-

ferentes podem ser consideradas como plantas atípicas. Nestes casos, o
procedimento de avaliação com base em identificação de plantas atí-
picas é recomendado, e o número de plantas atípicas na cultivar can-
didata não deve exceder este número nas cultivares comparativas.

7. Testes adicionais para propósitos especiais poderão ser
estabelecidos.

IV. CARACTERÍSTICAS AGRUPADORAS
1. Não foram identificadas características agrupadoras para o

trevo vesiculoso.
V. SINAIS CONVENCIONAIS
(+) e (a)-(d): Ver item IX "OBSERVAÇÕES E FIGURAS"
MI, VG e VI: ver item III, 4.
QN: Característica quantitativa
PQ: Característica pseudoqualitativa
VI. NOVIDADE E DURAÇÃO DA PROTEÇÃO
1. A fim de satisfazer o requisito de novidade estabelecido

no inciso V, art. 3º da Lei nº 9.456, de 1997, a cultivar não poderá ter
sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à
data do pedido de proteção e, observado o prazo de comercialização
no Brasil, não poderá ter sido oferecida à venda ou comercializada
em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de
quatro anos.

2. Conforme estabelecido pelo art. 11, da Lei nº 9.456, de
1997, a proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do
Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos.

VII. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA TABELA
DE DESCRITORES

1. Ver formulário na internet.
2. Para solicitação de proteção de cultivar, o interessado

deverá apresentar, além deste, os demais formulários disponibilizados
pelo SNPC.

3. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo Requerente
ou Representante Legal e pelo Responsável Técnico.

VIII. TABELA DE DESCRITORES DE TREVO VESICU-
LOSO (Trifolium vesiculosum Savi).

Denominação da cultivar:

Característica Identificação da Característica Código de cada descrição
1. Cotilédone: comprimento
QN MI (a) (+)

curto
médio
longo

3
5
7

2. Cotilédone: largura
QN MI (a) (+)

estreita
média
l a rg a

3
5
7

3. Planta: altura no ano da semeadura
QN VG (b)

baixa
média
alta

3
5
7

4. Folha: coloração no ano da semeadura
QN VG (b)

verde clara
verde média
verde escura

3
5
7

5. Planta: época de início do florescimento
QN MI (c)

precoce
média
tardia

3
5
7
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