
ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AOS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS DO RNC 
 

1. Acessar o CultivarWeb no endereço: http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php. 
 

 

2. O sistema de acesso é o mesmo para pedidos de proteção (SNPC) e de registro de cultivares (RNC). Se o 

usuário já possuir cadastro, basta entrar com seu e-mail de login e senha. Caso contrário, deverá se 

cadastrar no sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Na tela seguinte, acessar o link “NOVO Requerimento de Registro”, na área do Registro Nacional de 

Cultivares – RNC ou no Menu “Registro de Cultivares”. 
 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php


4. Para acessar os formulários, é necessário marcar a caixa de seleção da página seguinte, confirmando a 

leitura e aceitação dos termos de uso do CultivarWeb. Em seguida, acessar o link “Preencher 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CULTIVAR”. 

 

 
 

 
5. Escolher o formulário que atende à espécie ou grupo de espécie do registro de interesse, conforme as 

opções da página seguinte: 

 

 

 
6. Preencher o formulário selecionado, conforme solicitado. 

 
a. Campos obrigatórios: Os campos de preenchimento obrigatório serão sinalizados com um asterisco 

vermelho após a seleção do tipo de registro. Os campos não obrigatórios permanecem visíveis no 

formulário da espécie/grupo objeto do registro, mas não é necessário informar as respostas nesse 

caso. Dependendo do tipo de registro, alguns campos obrigatórios poderão ser aplicáveis apenas 

em caso de materiais comerciais (linhagens parentais, por exemplo). Na hipótese de um campo 

obrigatório não ser aplicável para um determinado material, informar a resposta 

 “Não se aplica” ou, caso seja um campo de preenchimento obrigatoriamente numérico, “0000”. 
 

b. Descritores: No caso dos tipos de registro “LINHAGEM PARENTAL” e “MATERIAL 

EXPERIMENTAL/PRÉ-COMERCIAL”, a descrição mínima deve constar sob a forma de arquivo em 

PDF, anexado na lista de “ANEXOS COMPLEMENTARES OPCIONAIS” como arquivo do tipo 

“Tabela de descritores da cultivar” e não no campo “Descritores”, em que os descritores são 



lançados individualmente. Para informar a denominação das testemunhas no campo de avaliação 

da produtividade, basta começar a digitar a denominação (idêntica à de registro, inclusive com 

distinção entre maiúsculas e minúsculas) no primeiro quadro, clicar na caixa de seleção do quadro 

ao lado e escolher a cultivar correta na lista exibida. 

 
c. Caracteres especiais: determinados caracteres podem não ser aceitos pelo sistema. Se após 

preencher determinado campo e salvar o formulário, o sistema retornar mensagem de erro, 

verifique se não foi utilizado nenhum símbolo diferenciado nas informações que possa estar 

resultando no erro. Se for o caso, preencha as informações sem tais caracteres e salve novamente 

o formulário. 

 
7. Sempre salvar o formulário, periodicamente, para evitar possíveis perdas de informações. Formulários 

salvos poderão ter sua edição retomada a qualquer tempo, na página de gestão do usuário. O formulário 

não precisa ser preenchido todo de uma vez, basta que seja salvo, podendo ser oportunamente editado e 

complementado antes do envio. 

 
 
 

 
8. O envio do formulário só será possível mediante o preenchimento de todos os campos obrigatórios e 

inclusão dos anexos obrigatórios. Atendidas tais condições, será possível enviar o pedido. 

 
 

9. Os arquivos digitais a serem encaminhados em anexo ao formulário deverão estar em formato PDF, com 

página configurada para tamanho A4 (para que a assinatura digital seja corretamente posicionada) e não 

deverão superar 5 Mb de tamanho por arquivo. Os arquivos digitais estão divididos em “ANEXOS 

OBRIGATÓRIOS” e “ANEXOS COMPLEMENTARES”. 

 



10. Antes do envio, será exibida uma tela com o formulário em formato PDF para facilitar a conferência das 

informações prestadas. Caso estejam corretas, o usuário deverá confirmar o envio e, na janela seguinte, 

assinar e enviar o formulário, digitando sua senha de acesso ao CultivarWeb e, em seguida, clicar no botão 

“ASSINAR E ENVIAR”. 
 

 

 
11. Após o envio, a janela seguinte exibirá a confirmação de envio realizado com sucesso, o número do processo 

e o link de acesso à tela de gestão de taxas. 



12. A tela de gestão de Taxas exibe todos os pedidos já enviados pelo usuário. É possível selecionar vários 

pedidos simultaneamente para gerar uma única GRU, basta clicar nas caixas de seleção dos processos 

desejados e, em seguida, no botão “GERAR GRU”: 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/relatorio_taxa_registro.php 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Os pedidos com GRU geradas ficam no topo da lista, com o número de referência. Para visualizar a GRU em 

formato de arquivo PDF, basta clicar sobre o link da impressora, após o respectivo número de referência: 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/relatorio_taxa_registro.php
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/relatorio_taxa_registro.php


14. A GRU gerada trará a lista de pedidos e seus respectivos processos. Após o pagamento, a GRU e o respectivo 

comprovante de pagamento não precisam mais ser encaminhados em formato digital para o e-mail do 

RNC rnc@agricultura.gov.br, (não conseguimos ainda retirar esta instrução da GRU)  
 

 

mailto:rnc@agricultura.gov.br


15. A página de gestão dos pedidos do usuário exibe todos os formulários salvos e/ou enviados pelo usuário, 

por cultivar, espécie, protocolo e situação, sendo possível ordená-los por esses fatores. Quando em 

diligência, o pedido ficará com a denominação destacada por realce vermelho. Por enquanto, o sistema 

não irá gerar e-mails automáticos sobre a alteração de situação dos pedidos, cabendo ao usuário acessar 

sua página de gestão com a periodicidade necessária, para consultar a situação dos pedidos. Também é 

possível visualizar o pedido enviado, no formato PDF. Por enquanto, a comunicação de diligências e suas 

respostas permanecerão realizadas por e-mail. 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/solicitacoes_registro.php 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/solicitacoes_registro.php
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/solicitacoes_registro.php


16. O usuário deverá acessar o sistema CultivarWeb e sua página de gestão de pedidos periodicamente, para 

checar a situação das solicitações de registro ao RNC e providenciar eventuais respostas às diligências 

realizadas por ocasião das análises. 

 
17. Os termos de uso do CultivarWeb dão ciência ao usuário de que seu e-mail de acesso ao sistema constitui 

seu login e que sua senha é de uso exclusivo e intransferível, sendo considerada a sua assinatura eletrônica 

para todos os efeitos legais dos atos efetuados nos pedidos de registro, nos termos dos Decretos nº 

8.539/2015, 8.638/2016 e 9.094/2017. 

 
18. Para mais informações, acesse a página do RNC em http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos- 

agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1. 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo e-mail. 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1

