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Porque é importante proteger as Porque é importante proteger as 
cultivares?cultivares?

 Melhoramento é um processo longo e caroMelhoramento é um processo longo e caro
 Investir no melhoramentoInvestir no melhoramento

 Quanto se gasta para produzir uma nova Quanto se gasta para produzir uma nova 
variedade?variedade?



LegislaçãoLegislação

 LEI NLEI Noo 9.456 de 25.04.97 9.456 de 25.04.97
 Lei de Proteção de CultivaresLei de Proteção de Cultivares
 Cria o Serviço Nacional de CultivaresCria o Serviço Nacional de Cultivares

 DECRETO NDECRETO Noo 2.366 de 5.11.97 2.366 de 5.11.97
 Regulamenta a Lei de Proteção de CultivaresRegulamenta a Lei de Proteção de Cultivares



Características de uma nova Características de uma nova 
cultivarcultivar

 DistinguibilidadeDistinguibilidade
 Descritores das culturasDescritores das culturas

 HomogeneidadeHomogeneidade
 EstabilidadeEstabilidade
 Teste de DHETeste de DHE

 Feito pelo melhorista em estações Feito pelo melhorista em estações 
experimentaisexperimentais



Duração da proteçãoDuração da proteção

 15 anos para espécies em geral15 anos para espécies em geral
 18 anos para espécies perenes18 anos para espécies perenes
 Cultivares estrangeiras também podem ser Cultivares estrangeiras também podem ser 

protegidasprotegidas
 Atualmente: mais de 50 espécies podem Atualmente: mais de 50 espécies podem 

ser protegidasser protegidas



Utilização de cultivares protegidasUtilização de cultivares protegidas

 Pagamento de royaltiesPagamento de royalties
 Produtores de sementesProdutores de sementes
 ExceçõesExceções

 Pequenos agricultores – multiplicação das Pequenos agricultores – multiplicação das 
sementessementes

 Fonte de variação em programas de Fonte de variação em programas de 
melhoramentomelhoramento



Utilização de cultivares protegidasUtilização de cultivares protegidas

 ExemplosExemplos
 EMBRAPAEMBRAPA

 Soja – 3 a 5% do custa da sementeSoja – 3 a 5% do custa da semente
 RIDESA/UFPRRIDESA/UFPR

 Cana-de-açúcarCana-de-açúcar
 Censo Varietal das UsinasCenso Varietal das Usinas
 R$ 6,00/haR$ 6,00/ha



Conseqüências da Lei de ProteçãoConseqüências da Lei de Proteção

 Maior interesse da iniciativa privadaMaior interesse da iniciativa privada
 Dificuldades no intercâmbio de Dificuldades no intercâmbio de 

germoplasmagermoplasma



Conseqüências da Lei de ProteçãoConseqüências da Lei de Proteção

333%333%0%0%----CrescimentoCrescimento
39392020992929TotalTotal
22441144FeijãoFeijão
44333377TrigoTrigo
212155551010SojaSoja
44440044ArrozArroz
88440044AlgodãoAlgodão

PrivadoPrivadoPúblicoPúblicoPrivadoPrivadoPúblicoPúblico
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