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Lei n. 9456 de 25/04/97

• Assinatura UPOV
• Ministério da Agricultura e Abastecimento• Ministério da Agricultura e Abastecimento
• SNPC – Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares
• Lei 56 artigos
• Regulamentado 38 artigos



É passível de proteção a nova 
cultivar ou a cultivar 
essencialmente derivado, de 

Art. 4

essencialmente derivado, de 
qualquer gênero ou espécie 
vegetal



Aquele que vender, oferecer à venda, 
reproduzir, importar, exportar, bem 
como embalar ou armazenar para 

Art. 37

como embalar ou armazenar para 
esses fins, ou ceder a qualquer título, 
material de propagação de cultivar 
protegida, com denominação correta ou 
com outra, sem autorização do titular,



fica obrigado a indenizá-lo, em valores a 
serem determinados em regulamento, além 
de ter o material apreendido, assim como 
pagará multa equivalente a vinte por cento 

Art. 37 - continuação

pagará multa equivalente a vinte por cento 
do valor comercial do material apreendido, 
incorrendo, ainda, em crime a violação aos 
direitos do melhorista, sem prejuízo das 
demais sanções penais cabíveis.



Estimular pesquisa
Desenvolvimento genético

Objetivos

Desenvolvimento genético
Viabilizar a biotecnologia



Diferenças



• Relatório Técnico Descritivo
• DHE

–Distinguibilidade

Métodos

–Distinguibilidade
–Homogeneidade
–Estabilidade



• VCU
–Valor de Cultivo e Uso

Métodos

–Valor de Cultivo e Uso





Gramas Ornamentais



Zoysia japonica

ITG 3             ITG 5

Stenotaphrum secundatum
Palmetto [3]



• Maior vigor dos rizomas• Maior vigor dos rizomas
–Recuperação ao stress
–Pisoteio



• Maior uso de herbicidas
• Utilização de águas de baixa • Utilização de águas de baixa 

qualidade
• Tolera solos de baixa 

fertilidade



• Tapetes mais firmes• Tapetes mais firmes
• Controle de erosão
• Vigor genético





• Grandes áreas
– Industrias
– Praças
– Estradas

Usos

– Estradas
– Condomínios

• Campos esportivos
• Taludes















O gênio começa as obras 
grandes, mas é o trabalho 

que as termina.

Futuro

que as termina.


