
Coordenação de 
Sementes e Mudas



Virgínia Arantes Ferreira Carpi
virginia.carpi@agricultura.gov.br

Andréia de Oliveira Gerk
andreia.gerk@agricultura.gov.br

Elyson Santos Amaral
elyson.amaral@agricultura.gov.br

Crisangela Nagata
crisangela.nagata@agricultura.gov.br

Andréia de Oliveira Gerk
andreia.gerk@agricultura.gov.br

Coordenação de Sementes e Mudas

Organograma



RNC – Registro Nacional de 
Cultivares

• Para habilitar previamente cultivares para  a produção, o 
beneficiamento e  a comercialização de sementes e mudas no País.

• Identifique ou introduza a espécie ou a cultivar; ou  explore 
comercialmente a espécie ou a cultivar;

• Uso próprio.

REGISTRAR
POR QUÊ?

REGISTRAR
QUEM?



- INSCRIÇÃO DE CULTIVAR NO RNC –
- INSCRIÇÃO DE ESPÉCIE NO RNC -

QUANDO REGISTRAR CULTIVAR ESPÉCIE?

QUANDO REGISTRAR CULTIVAR?

CULTIVAR - Formulário de Inscrição + GRU e Taxa

ESPÉCIE - Formulário de Inscrição

Cultivares a serem registradas devem ser distintas, homogêneas e estáveis  e avaliadas 
previamente ao registro (a avaliação das cultivares deve ser realizada a critério do requerente) 

CLONES

Não existe material melhorado ou quando o programa de melhoramento, seleção e obtenção 
de cultivares ainda é incipiente para a espécie de interesse.

SEMENTES



Dispensadas da inscrição: 

• Cultivar importada para fins de pesquisa ou 
realização de ensaios de adaptação, em 
quantidade compatível com a aplicação, 
mediante justificativa técnica e atendida a 
legislação específica;

• Cultivar importada com o objetivo exclusivo de 
reexportação;

• Cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada por 
agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária ou indígenas.



Cancelamento da inscrição

- pelo não-atendimento das características declaradas na ocasião
da inscrição;

- mediante proposta fundamentada de terceiros; pela perda das
características que possibilitaram a inscrição da cultivar;

- quando solicitada por terceiro, titular dos direitos de proteção
da cultivar inscrita nos termos da Lei no 9.456, de 1997;

- por inexistência de mantenedor, resguardado o direito de
terceiros;

- pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua
comercialização, impacto desfavorável ao sistema de produção
agrícola.
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Total de Inscrições: 36.153*

Florestais: 2.579

Forrageiras: 449

Frutíferas: 1.536

*Dados atualizados em 26/10/2017

Grandes Culturas: 7.649

Olerícolas: 8.393

Ornamentais: 14.382

Outros: 1.165



– RNC –
A inscrição da cultivar no RNC deve ser ÚNICA §2º art.15 Decreto

5153 de 2004

PROPOSiÇÃO nº 001/2017 – Comissão de Sementes e
Mudas em MG

Comissão Técnica de Genética e Melhoramento Florestal
(CTGMF) e a Sociedade de Investigações Florestais
(SIF) observaram a possibilidade vários registros
podem vir a ser o mesmo material genético e talvez
tenham sido registrados em duplicidade.

22.11.2017
– 2579 TOTAL FLORESTAIS
– 664 cultivares de eucalipto registradas



RNC – Registro Nacional de 
Cultivares

Sugestão da Comissão MG:

• O Serviço de Registro Nacional de Cultivares deve solicitar aos
mantenedores de todas as cultivares de eucalipto inscritas no RNC o
envio de amostras para análise para identificação por meio de
marcadores moleculares;

• As despesas referentes a estas análises serão custeadas pela
Comissão Técnica de Genética e Melhoramento Florestal (CTGMF);

• A Sociedade de Investigações Florestais – SIF ficará encarregada de
comunicar ao RNC o laboratório que realizará as análises e a data a
partir da qual as amostras poderão ser enviadas e

• O recolhimento das amostras junto aos mantenedores após sua
disponibilização será coordenado pela Sociedade de Investigações
Florestais (SIF).



Em relação ao proposto, ainda fazemos as seguintes considerações:

5.A SIF e a CTGMF deverão justificar ao RNC/CSM/DFIA a escolha do
laboratório e qual será o método para identificação dos materiais;

6.A comunicação do RNC aos mantenedores será realizada por correio
eletrônico informado pelo mantenedor no momento da inscrição da cultivar;

7.O RNC fornecerá a listagem com os mantenedores e suas cultivares à
CTGMF e SIF a fim de providenciarem a coleta dos materiais;

8.A coleta dos materiais deverá ser acompanhada de declaração do
mantenedor manifestando a concordância da coleta, da escolha do
laboratório e que caso constatada a existência de um ou mais materiais
idênticos, o cadastro do RNC será atualizado e o registro mais antigo será
mantido;

9.A SIF e CTGMF deverão comunicar, ao final das coletas:

a) o(s) mantenedor(es) que tenha(m) encerrado suas atividades;

b) o(s) mantenedor(es) que não dispõe(m) de estoque mínimo de material de
propagação para que sejam tomadas as providências previstas em legislação.
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