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COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 
CAPÍTULO I - DA ORIGEM E COMPOSIÇÃO 
 
Art. 1º - A Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT) foi criada 
em 2007 a partir da unificação da Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo e 
Triticale, da Comissão Centro-Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale e da 
Comissão Centro Brasileira de Pesquisa de Trigo das quais, até 2006, haviam sido 
realizadas 38, 21 e 13 edições, respectivamente. 
 
Art 2° - A CBPTT é formada por Instituições de Pesquisa e Instituições de 
Apoio, denominadas Instituições Componentes, sendo que a primeira 
composição da CBPTT resultou da inclusão automática das Instituições de 
Pesquisa e de Apoio que faziam parte das Comissões Regionais que lhe deram 
origem (Anexo 1). 
 
§ 1 - A composição da CBPTT é dinâmica, definida conforme os critérios para 
admissão e credenciamento (Capítulo V). 
 
§ 2 - As Instituições de Pesquisa compreendem aquelas que desenvolvem 
atividades pesquisa com trigo e/ou triticale no país, com trabalhos realizados e 
em andamento e estrutura de pesquisa, em pelo menos uma das áreas temáticas 
que compõem as Subcomissões Técnicas da Reunião da Comissão Brasileira de 
Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT) (Art. 12º). 
 
§ 3 - As Instituições de Apoio compreendem aquelas que desenvolvem atividades 
de assistência técnica, extensão rural e economia da produção, e em outros 
segmentos da Cadeia Produtiva do Trigo e do Triticale no país. 
 
§ 4 - No exercício de suas funções a CBPTT contará com o apoio permanente da 
Embrapa Trigo. 
 
 
CAPÍTULO II - DA MISSÃO E OBJETIVOS 
 
Art. 3º - A CBPTT tem a missão de coordenar e promover a geração e a difusão 
de conhecimentos e de tecnologias para a cadeia produtiva de trigo e de triticale. 
 
Art. 4° - Com vistas ao cumprimento de sua missão a CBPTT tem como objetivos: 
a) identificar demandas, estabelecer prioridades e propor/promover ações de 
pesquisa e de difusão de tecnologia; b) promover a integração interinstitucional, 
com especial atenção para ações em rede; e c) buscar soluções para gargalos da 
cadeia produtiva de trigo e de triticale. 
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CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
Art. 5° - A CBPTT funcionará através de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 
as quais serão organizadas/coordenadas por uma das Instituições Componentes, 
denominada Instituição Organizadora. 
 
§ Único - A CBPTT deve reunir-se ordinariamente, uma vez ao ano, 
preferentemente no mês de julho e, extraordinariamente, sempre que necessário. 
 
Art. 6° - A CBPTT é dirigida por um Presidente e por um Secretário Executivo 
designados pela Instituição Organizadora, os quais devem ser pesquisadores 
identificados com as culturas de trigo e/ou de triticale. 
 
Art. 7° - A Instituição Organizadora é escolhida entre as Instituições Componentes, 
ao fim de cada Reunião Ordinária adotando-se, preferentemente, o critério de 
rodízio institucional. 
 
Art. 8° - A Reunião Ordinária é estruturada em duas Sessões Plenárias (Inicial e 
Final) intercaladas pelas Sessões das Subcomissões Técnicas e se 
desenvolverá num período de três dias consecutivos, preferentemente de terça-
feira a quinta-feira, seguindo modelo de programa sugerido (Anexo 2) ou similar. 
 
§ Único - Deverá ser reservado, no mínimo, um dia para as Sessões das 
Subcomissões Técnicas. 
 
Art. 9° - Reuniões Extraordinárias poderão ser convocadas para tratar de assuntos 
específicos e funcionarão em regime de uma única Sessão Plenária, cuja duração 
dependerá das especificidades de cada caso. 
 
Art. 10° - De acordo com a necessidade, durante as Reuniões Ordinárias, a CBPTT 
poderá instituir grupos de trabalho supra Subcomissões Técnicas (Grupo de 
Trabalho da Comissão), com prazos e atribuições específicas como, por exemplo, 
avaliar pedidos de credenciamento de Instituições de Pesquisa (Art. 20º). 
 
§ Único - Os Grupos de Trabalho da Comissão devem ser formados, no mínimo, 
por três representantes pertencentes a diferentes Instituições Componentes, um 
dos quais será o Coordenador. 
 
Art. 11° - A Sessão Plenária Inicial se desenvolverá de acordo com o seguinte 
roteiro: 

 Solenidade de abertura (saudação aos participantes, referência a 
missão/objetivos da reunião, manifestação de autoridades etc.); 

 Apresentação do relatório de atividades do mandato que se encerra, 
incluindo providências tomadas e soluções obtidas em relação a resoluções 
anteriores e correspondências recebidas e enviadas; 

 Apreciação e referenda dos resultados de Reuniões Extraordinárias 
realizadas e de Grupos de Trabalho instituídos pela CBPTT. 

 Posse do novo Presidente e do novo Secretário Executivo; 

 Desenvolvimento de Atividades Técnicas (palestras e/ou painéis técnicos e 
avaliações de safra); 
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 Prestação de orientações e esclarecimentos sobre o evento; 

 Recebimento e/ou divulgação da indicação de representantes das 
Instituições de Pesquisa; e 

 Instalação das Subcomissões Técnicas com a escolha do Coordenador e 
Relator e divulgação das Instituições de Pesquisa credenciadas, para cada 
Subcomissão Técnica. 

 
§ 1º - As Atividades Técnicas (palestras, painéis etc.), em número de uma 
(mínimo) a três (máximo), devem ser realizadas para abordar e oportunizar a 
discussão de temas gerais ou específicos relacionados a uma ou mais 
Subcomissões Técnicas, mas de interesse geral para todo o sistema produtivo. 
 
§ 2º - Por Avaliações de Safra entende-se a apresentação de relatórios de 
levantamento representativo feito por Estado e/ou região, com foco no último ano 
agrícola, abrangendo: desempenho/resultados da safra (área, produção, 
produtividade, qualidade de produto, disponibilidade de sementes etc.); tecnologias 
usadas (manejo do solo, rotação de culturas, cultivares, tipo de semente, época de 
semeadura, adubação, controle fitossanitário, etc.); fatores positivos e negativos 
(problemas) de natureza técnica e de outra ordem que determinaram os resultados 
obtidos no ano, tanto na produção como no armazenamento; e sugestões à 
pesquisa. 
 
§ 3º - As Avaliações de Safra serão realizadas e apresentadas por instituições ou 
profissionais de pesquisa ou de assistência técnica e extensão rural, participantes 
ou não da CBPTT, convidados pela Instituição Organizadora. 
 
§ 4º - As Atividades Técnicas (palestras, painéis, avaliações de safra etc.) são 
segmentos da reunião nos quais será estimulada a participação de técnicos, 
produtores, outros interessados e pessoas envolvidas com a cadeia de trigo e de 
triticale, com o propósito de promover a interação da pesquisa com estes 
segmentos. 
 
Art. 12° - As Subcomissões Técnicas, que se reunirão separadamente em 
sessões próprias, terão Coordenador e Relator próprios e são as seguintes: 

 Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais; 

 Entomologia; 

 Fitopatologia; 

 Melhoramento, Aptidão Industrial e Sementes, 

 Solos e Nutrição Vegetal; e 

 Transferência de Tecnologia e Sócio-economia. 
 
§ Único - O Coordenador de Subcomissão deverá ser um pesquisador 
representante de Instituição de Pesquisa credenciada na respectiva Subcomissão 
e o Relator deverá ser, preferentemente, um técnico ligado à Instituição 
Organizadora ou indicado por ela. 
 
Art. 13º - As Subcomissões Técnicas, de acordo com a necessidade, podem criar 
grupos de trabalhos (Grupo de Trabalho de Subcomissão Técnica) com atribuições 
e prazos específicos, sujeitos à aprovação pela CBPTT na Sessão Plenária Final. 
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§ Único – Os Grupos de Trabalho de Subcomissão Técnica devem ser formados 
por, no mínimo, três representantes credenciados na Subcomissão, pertencentes a 
diferentes Instituições Componentes, um dos quais será o Coordenador. 
 
Art. 14º - As Sessões das Subcomissões Técnicas se desenvolverão conforme 
o seguinte roteiro: 

 Apresentação e discussão de trabalhos inscritos e aceitos (Resumos); 

 Análise e deliberação sobre sugestões, solicitações e propostas; 

 Apreciação e referenda dos resultados de Grupos de Trabalho constituídos 
pela Subcomissão em reunião anterior para tratar de temas específicos da 
Subcomissão (Art. 13); 

 Revisão e atualização do documento “Informações Técnicas para Trigo e 
Triticale”, à luz de resultados apresentados e do avanço científico e 
tecnológico em cada área; 

 Identificação e priorização de demandas de pesquisa e de transferência de 
tecnologia; 

 Planejamento de ações integradas e em rede de pesquisa e de transferência 
de tecnologia; 

 Discussão de metodologias de pesquisa e de transferência de tecnologia; 

 Revisão do Regimento Interno da CBPTT e das normas específicas da 
Subcomissão (Anexos 3, 4, 5 e 6); e 

 Indicação de até dois trabalhos, classificados em 1º e em 2º lugar, como 
destaque para apresentação em sessão plenária final (Art. 15º, § Único). 

 
§ 1º - Propostas que impliquem em alteração das “Informações Técnicas para Trigo 
e Triticale” deverão ser previamente encaminhadas, por quem de direito (Art. 23º), 
às Instituições de Pesquisa credenciadas na respectiva Subcomissão, 
devidamente justificadas, em consonância com as normas específicas da 
Subcomissão (Anexos 3, 4, 5 e 6) e dentro do prazo regimental (Art. 35º). 
 
§ 2º - O tempo destinado para apresentação e discussão de cada trabalho será 
definido com base no número total de trabalhos a serem apresentados na 
Subcomissão e no tempo total disponível para tanto, observando-se, em princípio, 
o tempo de 10 minutos para cada um (sem tempo para perguntas); será dada 
prioridade para apresentação de trabalhos que sustentem propostas de alteração 
das “Informações Técnicas para Trigo e Triticale”, Regimento etc., obedecendo-se 
também a ordem de inscrição; caso falte tempo, os trabalhos não contemplados 
com 10 minutos terão apenas o seu título apresentado, porém farão parte da 
publicação “Ata e Resumos” (Art. 17). 
 
§ 3º - Na seleção dos destaques entre os trabalhos apresentados serão 
considerados critérios como relevância, consistência e/ou ineditismo da 
metodologia e/ou dos resultados. 
 
§ 4º - Havendo necessidade, duas ou mais Subcomissões Técnicas poderão 
promover sessões conjuntas, durante as Reuniões Ordinárias, para tratar de temas 
de interesse comum. 
 
  



5 

 

 

Art. 15º - A Sessão Plenária Final se desenvolverá de acordo com o seguinte 
roteiro: 

 Apresentação de trabalhos selecionados como destaques pelas 
Subcomissões Técnicas; 

 Leitura e aprovação das Atas e, por conseguinte, das resoluções das 
Subcomissões Técnicas; 

 Discussão e aprovação de alterações no Regimento Interno e de seus 
anexos; 

 Definição da Instituição Organizadora da próxima Reunião Ordinária e 
indicação preliminar da Instituição Organizadora da Reunião Ordinária 
subsequente; 

 Assuntos gerais; e 

 Encerramento. 
 
§ Único - Serão apresentados, no máximo, 6 trabalhos (o 1º lugar indicado em cada 
Subcomissão Técnica); caso uma ou mais Subcomissões não indiquem trabalho 
destaque, a Instituição Organizadora completará o número de trabalhos a serem 
apresentados, escolhendo tantos quantos necessários entre os classificados em 2º 
lugar pelas Subcomissões Técnicas (Art. 14º). 
 
Art. 16º - Anualmente, a cada Reunião Ordinária, a CBPTT homenageará pessoas 
físicas ou jurídicas que contribuíram significativamente para com a pesquisa de 
trigo e/ou triticale. 
 
§ Único - Serão homenageadas até três pessoas as quais receberão o “Troféu 
CBPTT”, durante as Sessões Plenárias Inicial ou Final, ou ainda, por ocasião de 
evento social paralelo à Reunião Ordinária. 
 
 
CAPÍTULO IV - DAS PUBLICAÇÕES E REGISTROS 
 
Art. 17°- Como produtos finais de cada Reunião Ordinária, a CBPTT publicará: 

 O livro de “Informações Técnicas para Trigo e Triticale – Safra (ano)” na 
forma impressa, o qual também ficará disponível on-line no site da Instituição 
Organizadora e no site da Embrapa Trigo; e 

 O volume de “Ata e Resumos da (nº) Reunião da Comissão Brasileira de 
Pesquisa de Trigo e Triticale”, preferencialmente na forma de arquivo digital 
(CD), o qual também ficará disponível on-line no site da Instituição 
Organizadora e no site da Embrapa Trigo. 

 
§ 1º - Na publicação, o livro de “Informações Técnicas para Trigo e Triticale” e o 
volume de “Ata e Resumos” terão como editor a CBPTT e como autor a (nº) 
Reunião da CBPTT. 
 
§ 2º - Serão publicados, na forma de resumo, apenas as trabalhos inscritos e 
aceitos para apresentação em uma das Subcomissões Técnicas. 
 
§ 3º - Os resumos inscritos serão submetidos à aprovação da Instituição 
Organizadora ou de Comitê Técnico por ela designado, seguindo as normas do 
Anexo 9. 
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§ 4º - A ata da Reunião Ordinária conterá a memória da reunião, incluindo eventuais 
Reuniões Extraordinárias, reunião de Grupos de Trabalho da Comissão, os 
resumos, relação histórica e atualizada das Instituições de Pesquisa credenciadas 
por Subcomissão Técnica e demais registros pertinentes, conforme modelo (Anexo 
10). 
 
Art. 18° - Das Reuniões Extraordinárias e dos Grupos de Trabalho, tanto os criados 
pela CBPTT como por Subcomissões, será gerada uma ata cujo conteúdo 
(decisões, produtos gerados etc.) deverá ser submetido à aprovação na Reunião 
Ordinária subsequente. 
 
§ 1º - A ata de Reuniões Extraordinárias convocadas pela CBPTT e de Grupos de 
Trabalho da Comissão será apresentada para apreciação e aprovação na Sessão 
Plenária Inicial. 
 
§ 2º - A ata de Grupos de Trabalho de Subcomissões Técnicas será apresentada 
para apreciação e aprovação na respectiva Subcomissão e fará parte da Ata da 
Subcomissão a ser submetida à aprovação na Sessão Plenária Final da Reunião 
Ordinária seguinte. 
 
Art. 19º - A Embrapa Trigo manterá um Arquivo Geral da CBPTT com documentos 
de interesse histórico, correspondências recebidas e expedidas, coleção de 
exemplares/versões de “Atas e Resumos”, de “Informações Técnicas para Trigo e 
Triticale”, do Regimento Interno da CBPTT, etc. 
 
§ Único - As Instituições Constituintes da CBPTT têm livre acesso ao acervo 
mantido no Arquivo Geral da Embrapa Trigo. 
 
 
CAPÍTULO V - DA ADMISSÃO, CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 
 
Art. 20°- Apenas Instituições/pessoas jurídicas serão admitidas à CBPTT. 
Solicitação para admissão como Instituição Componente, de Pesquisa (Art. 2º, § 2) 
ou de Apoio (Art. 2º, § 3), deve ser encaminhada pela interessada à CBPTT, dentro 
do prazo regimental (Art. 38º). 
 
§ 1° - Para ser admitida como Instituição de Pesquisa, a interessada deverá solicitar 
credenciamento em pelo menos uma Subcomissão Técnica e comprovar sua 
atuação em pesquisa (conforme Art. 2º, § 2), de forma específica para a(s) 
Subcomissão(ões) objeto da solicitação. 
 
§ 2° - Uma mesma Instituição de Pesquisa poderá ser credenciada em uma ou mais 
Subcomissões. 
 
§ 3° - Para a instituição já credenciada, o credenciamento em outra(s) 
Subcomissão(ões) Técnica(s) na qual não participa, seguirá o mesmo critério. 
 
§ 4° - A Instituição de Pesquisa que perder todos os credenciamentos (Art. 25º, § 
Único) passará automaticamente para a categoria de Instituição de Apoio. 
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§ 5° - Para ser admitida como Instituição de Apoio a interessada deverá solicitar a 
simples admissão, identificando-se como instituição que atende o Art. 2º, § 3°. 
 
Art. 20° - Para as Reuniões Ordinárias as Instituições de Pesquisa e de Apoio 
indicarão um representante titular e, opcionalmente, um suplente, para cada 
Subcomissão Técnica na qual estão credenciadas. 
 
§ 1º - Os representantes titulares e suplentes poderão ser indicados por somente 
uma Instituição de Pesquisa e apenas para uma Subcomissão Técnica; 
 
§ 2º - Para a Reuniões Extraordinárias, as Instituições de Pesquisa credenciadas 
em uma ou mais Subcomissões Técnicas indicarão apenas um representante 
institucional titular e, opcionalmente, um suplente; 
 
§ 3º - Podem participar das reuniões, além dos representantes titulares e suplentes, 
tantos técnicos quantos as Instituições Componentes julgarem conveniente. 
 
 
CAPÍTULO VI - DAS ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E DEVERES 
 
Art. 22º - É dever das Instituições Componentes e/ou de seus Representantes, do 
Presidente e do Secretário da CBPTT, e do Coordenador e do Relator das 
Subcomissões Técnicas, cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno. 
 
Art. 23º - São direitos das Instituições de Pesquisa, através de seu(s) 
representante(s) indicados: 

 Apresentar, preferentemente por escrito, sugestões, solicitações e 
propostas de alteração em relação às Informações Técnicas para Trigo e 
Triticale, ao Regimento Interno e às atribuições da CBPTT; e 

 Discutir e votar as matérias apresentadas durante Reuniões Ordinárias e 
Reuniões Extraordinárias e em reuniões de Grupos de Trabalho. 

 
§ 1 - Propostas que alterem as Informações Técnicas para Trigo e Triticale só 
podem ser apresentadas via Subcomissões Técnicas, por Instituições de Pesquisa 
devidamente credenciadas. 
 
§ 2 - Nas Reuniões Ordinárias, as Instituições de Pesquisa terão, através de 
representante titular ou suplente por ela indicado nas Sessões de 
Subcomissão(ões) Técnica(s) e nas Sessões Plenárias, direito a um voto para cada 
Subcomissão na qual estão credenciadas. 
 
§ 3 - Nas Reuniões Extraordinárias, as Instituições de Pesquisa terão direito a 
apenas um voto institucional, através de representante titular ou suplente por ela 
indicado especificamente para este tipo de reunião, independentemente do número 
de Subcomissões Técnicas em que estiverem credenciadas. 
 
Art. 24º - São direitos das Instituições de Apoio, através de seu(s) representante(s): 

 Apresentar, preferentemente por escrito, sugestões, solicitações e 
propostas de alteração em relação às Informações Técnicas para Trigo e 
Triticale, ao Regimento Interno e às atribuições da CBPTT; 

 Discutir, sem direito a voto, as matérias apresentadas durante Reuniões 
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Ordinárias e Reuniões Extraordinárias e em reuniões de Grupos de 
Trabalho; e 

 Solicitar, a qualquer época, a convocação de Reuniões Extraordinárias, 
desde que respeitado o prazo regimental (Art. 36º, § Único). 

 
Art. 25º - É dever das Instituições de Pesquisa indicar representante(s) e, através 
deles, participar das Reuniões Ordinárias (um por Subcomissão Técnica em que 
estiver credenciada) e das Reuniões Extraordinárias (um por Instituição). 
 
§ Único – A ausência de representante indicado em uma ou mais Subcomissões, 
em duas Reuniões Ordinárias consecutivas, descredencia automaticamente a 
Instituição de Pesquisa naquela(s) Subcomissão(ões). 
 
Art. 26º - É dever da Instituição Organizadora indicar o Presidente e o Secretário 
Executivo da Reunião Ordinária da CBPTT e a ela compete fornecer ou buscar os 
meios necessários à organização e desenvolvimento da Reunião Ordinária, de 
Reuniões Extraordinárias e de reuniões de Grupos de Trabalho que ocorreram no 
mandato destes. 
 
§ Único - Fica a critério da Instituição Organizadora convidar outra(s) instituição 
(ões) para colaborar no exercício de seus deveres e competência. 
 
Art. 27º - É dever das Instituições Componentes cumprir os prazos regimentais 
(Arts. 35º a 43º) e manter endereço atualizado junto ao Arquivo Geral da Embrapa 
Trigo. 
 
Art. 28º - É dever e direito dos representantes indicados, titulares ou suplentes, das 
Instituições de Pesquisa votar nas decisões nas Sessões Plenárias, nas Sessões 
das Subcomissões Técnicas e nas reuniões de Grupos de Trabalho. 
 
Art. 29º - Compete ao Presidente da CBPTT: 

 Convocar, coordenar a organização e presidir o desenvolvimento da 
Reunião Ordinária e de eventuais Reuniões Extraordinárias em seu 
mandato; 

 Apresentar relatório de atividades de seu mandato na Sessão Plenária Inicial 
da Reunião Ordinária subsequente; 

 Conduzir ou delegar a condução dos trabalhos das Sessões Plenárias; 

 Delegar funções no caso de impedimento temporário; 

 Instituir, a qualquer momento, Grupos de Trabalho da Comissão para 
atender a necessidades específicas, dando conhecimento e solicitando a 
indicação de representantes às Instituições Constituintes, indicando, entre 
estes, um Coordenador; 

 Convocar Reunião Extraordinária por sua iniciativa ou em atendimento à 
solicitação de Instituição Componente; 

 Entregar às Subcomissões Técnicas cópia das “Informações Técnicas para 
Trigo e Triticale” em vigor, do Regimento Interno atualizado, da ata da 
Reunião Ordinária anterior e de outros documentos pertinentes às atividades 
das mesmas (Art. 40º); 

 Encaminhar e tomar as providências cabíveis em relação às decisões da 
CBPTT e ao expediente recebido; 
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 Fazer cumprir os prazos relacionados à sua competência, especialmente da 
publicação do livro de “Informações Técnicas para Trigo e Triticale” e da “Ata 
e Resumos” (Art. 40°); 

 Encaminhar, na vigência de seu mandato, o livro de “Informações Técnicas 
para Trigo e Triticale”, a publicação de “Atas e Resumos”, outras Atas, 
correspondências, documentos e resoluções ao Arquivo Geral da Embrapa 
Trigo; e 

 Representar a CBPTT em eventos para os quais for convocado ou 
convidado. 

 
Art. 30º - Compete ao Secretário Executivo: 

 Secretariar e elaborar a ata da Reunião Ordinária e de Reuniões 
Extraordinárias; e 

 Substituir, emergencialmente, o Presidente em seus impedimentos 
temporários. 

 
Art. 31º - Compete ao Coordenador de Subcomissão Técnica: 

 Dirigir os trabalhos da Subcomissão Técnica em Reuniões Ordinárias; 

 Indicar, entre os credenciados, representantes de Instituições Componentes 
para comporem Grupos de Trabalho da Subcomissão, bem como seu 
Coordenador; e 

 Fazer cumprir as atribuições da Subcomissão, observando o tempo 
disponível no programa. 

 
Art. 32º - Compete ao Relator de Subcomissão Técnica: 

 Elaborar a Ata da Subcomissão Técnica na Reunião Ordinária e apresentá-
la na Sessão Plenária Final; e 

 Substituir, emergencialmente, o Coordenador em seus impedimentos 
temporários. 

 
Art. 33º - Compete ao Coordenador de Grupo de Trabalho, tanto os instituídos pela 
CBPTT como os criados por Subcomissão Técnica, elaborar ata das atividades 
realizadas pelo grupo e enviá-la, respectivamente, ao Presidente da CBPTT e ao 
Coordenador da Subcomissão Técnica. 
 
 

CAPÍTULO VII - DAS DECISÕES E VOTAÇÃO 
 
Art. 34º - Para todas as situações (sessões e reuniões), sempre que houver 
necessidade de votos para a tomadas de decisão, o regime de votação será o de 
maioria simples (50 % mais um dos representantes com direito a voto), cabendo ao 
Coordenador, nas sessões das Subcomissões Técnicas e em reuniões de Grupos 
de Trabalho, e ao Presidente da CBPTT, nas Sessões Plenárias de Reuniões 
Ordinárias e nas Reuniões Extraordinárias, o voto de desempate. 
 
§ 1º - Para votação de matérias, em todas as sessões da Reunião Ordinária e nas 
Reuniões Extraordinárias, é necessária a presença mínima de 2/3 dos 
representantes credenciados titulares ou de seus suplentes. 
 
§ 2º - Nas reuniões de Grupos de Trabalho as decisões dar-se-ão com a presença 
de todos os componentes do grupo. 
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CAPÍTULO VIII - DOS PRAZOS E MANDATOS 
 
Art. 35º - Todas as proposições que possam alterar as “Informações Técnicas para 
Trigo e Triticale’” devem ser encaminhadas às Instituições de Pesquisa 
credenciadas nas respectivas Subcomissões, no mínimo 15 dias úteis antes da 
realização da Reunião. 
 
Art. 36º - A convocação da Reunião Ordinária pelo Presidente em exercício, deve 
ser feita com antecedência mínima de 90 dias, indicando o local e data, e de 30 
dias para informar o programa. 
 
§ Único -  Reuniões  Extraordinárias  devem  ser  convocadas  pelo  Presidente  
com antecedência mínima de 15 dias, indicando o local, horário, objetivo e 
programa. 
 
Art. 37º - A Instituição Organizadora deverá oficializar, ao Presidente em exercício 
e às Instituições Componentes da CBPTT, a indicação do Presidente e do 
Secretário Executivo da próxima Reunião Ordinária até 31 de dezembro do ano 
anterior à realização da reunião. 
 
Art. 38º - Solicitações de admissão na CBPTT de Instituições de Apoio e de 
admissão com credenciamento de Instituições de Pesquisa em Subcomissão(ões) 
deverão ser encaminhadas ao presidente da CBPTT até 31 de dezembro do ano 
anterior a próxima reunião, para que possam ser apreciadas e aprovadas na 
Sessão Plenária Inicial da mesma. 
 
§ Único – A solicitação formalizada após esta data, inclusive durante a Reunião 
Ordinária, transferirá a decisão para a próxima reunião. 
 
Art. 39º - O mandato do Presidente e do Secretário da CBPTT e de Coordenador 
e Relator de Subcomissão Técnica irá do início de uma Reunião Ordinária ao início 
da Reunião Ordinária subsequente. 
 
Art. 40º - O livro das “Informações Técnicas para Trigo e Triticale” e o volume de 
“Ata e Resumos”, deverão ser distribuídos ou disponibilizados às Instituições 
Componentes e aos participantes inscritos na Reunião Ordinária num prazo 
máximo de 120 dias após o término da reunião. 
 
Art. 41º - Atas de Reuniões Extraordinárias e de Grupos de Trabalho criados pela 
CBPTT deverão ser encaminhadas ao Presidente em até 15 dias após o término 
das mesmas. 
 
Art. 42º - Atas de reuniões de Grupos de Trabalho criados nas Subcomissões 
Técnicas deverão ser encaminhadas ao Presidente em até 15 dias após o término 
das mesmas. 
 
Art. 43º - O livro “Informações Técnicas para Trigo e Triticale”, a publicação de “Ata 
e Resumos”, outras Atas, correspondências, resoluções e outros documentos 
deverão ser encaminhados pelo Presidente ao Arquivo Geral na Embrapa Trigo, 
até 30 dias após a publicação/conclusão e/ou encerramento de seu mandato. 
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CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 44º - As alterações nas “Informações Técnicas para Trigo e Triticale” aprovadas 
pela CBPTT passarão a ter validade no ano subsequente. 
 
Art. 45°- Todos os documentos, produtos gerados, impressos, veículos 
promocionais etc. da CBPTT devem veicular a logomarca padrão (Anexo 8). 
 
Art. 46°- Fazem parte deste Regimento Interno os seguintes anexos: 
 

 ANEXO 1 - Composição inicial (Instituições Componentes) da CBPTT e 
respectivo endereço. 

 ANEXO 2 - Modelo de Programa (sugestão). 

 ANEXO 3 - Normas para avaliação e indicação de Herbicidas.  

 ANEXO 4 - Normas para avaliação e indicação de Inseticidas.  

 ANEXO 5 - Normas para avaliação e indicação de Fungicidas.  

 ANEXO 6 - Normas para avaliação e indicação de Inoculantes, Fertilizantes 
Especiais, Biorreguladores e afins. 

 ANEXO 7 - Normas para avaliação e indicação de Cultivares.  

 ANEXO 8 - Padrões da logomarca da CBPTT. 

 ANEXO 9 - Normas para elaboração e submissão de Resumos. 

 ANEXO 10 - Modelo do documento “Ata e Resumos” da Reunião Ordinária. 
 
Art. 47° -  Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos na Sessão 
Plenária Final da Reunião Ordinária ou em Reunião Extraordinária. 
 
 
 
Passo Fundo, junho de 2009 
 
Comissão de Revisão da Embrapa Trigo: Eduardo Caierão, Paulo Roberto Valle da 
Silva Pereira e José Roberto Salvadori. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 - Instituições Componentes da CBPTT 
 
Instituições de Apoio 

− Agência Rural – GO; 

− Associação Brasileira de Indústrias de Trigo – ABITRIGO; 

− Associação de Empresas Nacionais de Defensivos Genéricos – AENDA; 

− Associação dos Produtores de Sementes do Rio Grande do Sul – APASSUL; 

− Associação Nacional de Difusão de Adubos – ANDA; 

− Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – EMATER/RS - Associação Riograndense de 
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

− Banco do Brasil S/A; 

− Comissão de Sementes e Mudas – PR; 

− Comissão de Sementes e Mudas – RS; 

− Cooperativa Agropecuária Mista do Programa de Assentamento Dirigido do 
Alto Paranaíba – COOPADAP; 

− Cooperativa dos Produtores Rurais do Distrito Federal – COOPADF; 

− Decisão Tecnologia Agropecuária; 

− Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER- DF; 

− Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER- MG; 

− Embrapa Transferência de Tecnologia; 

− Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; 

− Tamoma Agropecuária. 

 
Instituições de Pesquisa 

− Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF; 

− Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico e 
Econômico Ltda. – COODETEC; 

− Embrapa Agropecuária Oeste; 

− Embrapa Arroz e Feijão; 

− Embrapa Cerrados; 

− Embrapa Clima Temperado; 

− Embrapa Soja; 

− Embrapa Trigo; 

− Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. – EBDA; 

− Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; 

− Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – 
EMPAER; 

− Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária – FAPA; 

− Fundação Centro de Experimentação e Pesquisa - FUNDACEP; 

− Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO - RS; 
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− Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel – FFALM; 

− Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa Agropecuária – Fundação 
Meridional; 

− Fundação MS; 

− Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa – Fundação Pró-Sementes; 

− Instituto Agronômico de Campinas – IAC; 

− Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR; 

− OR Melhoramento de Sementes Ltda. – OR SEMENTES; 

− Seeds Laboratório de Sementes e Pesquisa Agrícola; 

− Tagro Tecnologia Agropecuária Ltda.; 

− Tamanoma Agropecuária; 

− Universidade Estadual de Londrina – UEL; 

− Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE; 

− Universidade Federal de Santa Maria – UFMS - Centro de Ciências Rurais; 

− Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; 

− Universidade Federal de Lavras – UFLA; 

− Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; 

− Universidade Federal de Viçosa – UFV; 

− Universidade de Passo Fundo – UPF; 

− Universidade de Rio Verde – URV. 
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Anexo 2 - Modelo de Programa (sugestão). 

 
Dia 1 (parte aberta à participação de técnicos e produtores)  
 
Manhã (início 9:00 h) 

 Inscrições (distribuição de material, entrega de credenciais, etc.) 

 Sessão Plenária Inicial:  
- Solenidade de abertura;  
- Relatório da presidência;  
- Apreciação e referenda de resultados de Reuniões Extraordinárias e de 
Grupos de Trabalho; e  
- Posse do novo Presidente e do novo Secretário Executivo.  

 Atividades técnicas (uma ou duas palestras ou painéis). 
 

Tarde 

 Avaliações de safra: por estados e/ou regiões; 

 Atividade técnica opcional (uma palestra ou painel); 

 Instalação das Subcomissões. 
 
Dia 2 
Manhã e tarde 

 Reunião das Subcomissões:  
- Apresentação de trabalhos;  
- Análise de propostas;  
- Revisão das Informações Técnicas; 
- Revisão do Regimento Interno e das Normas da CBPTT;  
- Planejamento e prioridades de pesquisa; e  
- Assuntos gerais. 

 
Noite 

 Jantar e homenagens  
 
Dia 3 
Manhã 

 Reunião das Subcomissões (finalização da Ata) 

 Sessão Plenária Final:  
- Apresentação dos trabalhos “destaques” em plenário 

 
Tarde (término 16:00 h) 

 Continuação Sessão Plenária Final: 
- Relato e aprovação da Ata das Subcomissões; 
- Assuntos gerais; 
- Local e instituição responsável da próxima reunião; 
- Encerramento. 
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Anexo 3 - Normas para avaliação e indicação de Herbicidas 
 
CAPÍTULO I - PARA TESTES DE NOVOS HERBICIDAS 
 
Art. 1º - Para a inclusão de herbicidas nos ensaios em rede a serem realizados sob 
orientação da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT), 
através da Subcomissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais, deve ser 
encaminhada solicitação por escrito às instituições de pesquisa e à coordenação 
da CBPTT até 10 (dez) dias antes da reunião dessa Comissão. 
 
§ Único - O encaminhamento da solicitação para teste do(s) herbicida(s) pela 
Empresa interessada, deve ser acompanhada, no mínimo, das seguintes 
informações: 

 Dados toxicológicos que permitem segurança com relação ao manuseio do 
produto, tais como, DL 50 (oral e dermal) e precauções a serem tomadas; 

 Grupo químico a que pertence; 

 Método(s) de aplicação; 

 Dose(s) a ser(em) testada(s); 

 Grupo de plantas daninhas visadas; 

 Seletividade para culturas; 

 Solubilidade do princípio ativo, na água; 

 Concentração e tipo de formulação; 

 Resultados de experimentação do produto para o trigo, em condições 
brasileiras, no mínimo relativo a uma safra (ano agrícola);  

 RET (Registro Especial Temporário) quando necessário. 
 
Art. 2º - Os produtos ou associações de produtos que irão compor os ensaios em 
rede serão determinados anualmente na reunião da CBPTT. 
 
Art. 3º - A permanência dos produtos novos em experimentação em rede, sob a 
coordenação da Subcomissão, será de 2 (dois) anos. Após dois anos de teste, será 
precedida uma avaliação de seu comportamento, decidindo-se pela conveniência 
ou não da permanência na programação por mais um ano. 
 
 
CAPÍTULO II - DAS INDICAÇÕES DE HERBICIDAS 
 
Art. 4º - As indicações de herbicidas para o trigo e suas revisões serão procedidas 
anualmente por ocasião da reunião da CBPTT, mediante análise conjunta dos 
resultados obtidos nas várias Instituições de Pesquisa envolvidas. 
 
§ 1º - Para indicação dos herbicidas, será exigido um período de no mínimo 2 (dois) 
anos em 4 (quatro) locais, totalizando 8 (oito) ensaios em rede. 
 
§ 2º - Quanto ao controle, os produtos deverão ser equivalentes estatisticamente à 
média de percentual de controle obtido nas testemunhas padrão de herbicida. 
Deverão apresentar este nível de controle pelo menos em ¾ dos ensaios 
conduzidos. Quanto à fitotoxicidade, o produto não poderá apresentar nota inferior 
a 4 (quatro) da escala de ALAM e superior a 4 (quatro) na escala de E.R.W.C., na 
avaliação realizada 30 (trinta) dias após a aplicação em ¾ dos ensaios conduzidos. 
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§ 3º - O produto deve estar registrado para a cultura do trigo, junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) até a época da reunião, devendo 
ser encaminhado à CBPTT o Relatório Técnico utilizado para esse registro. 
 
§ 4º - As propostas para inclusão de novos produtos ou alterações nas indicações 
devem ser encaminhadas à CBPTT, no mínimo, 10 (dez) dias antes da data da 
reunião. Propostas para alterações de doses devem cumprir as normas 
estabelecidas para os ensaios em rede. 
 
§ 5º - A Subcomissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais designará, 
antecipadamente, um relator para os trabalhos a serem encaminhados para a 
próxima reunião pelas empresas registrantes, devendo o mesmo receber, analisar 
e emitir parecer técnico sobre cada solicitação. Esse parecer será apreciado e 
votado pelos membros credenciados. 
 
§ 6º - A CBPTT se reserva o direito de não recomendar um determinado herbicida, 
apesar de sua eficiência técnica, quando constatados problemas graves de 
toxicologia ou efeito altamente nocivo sobre o meio ambiente. 
 
§ 7º - Nas informações sobre herbicidas, a CBPTT incluirá, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 Doses a serem empregadas de acordo com o tipo de solo, estágio de 
desenvolvimento das plantas daninhas e da cultura; 

 Método(s) de aplicação; 

 Plantas daninhas controladas e nível de controle; 

 Sumário das peculiaridades de cada herbicida, com dados que possam 
auxiliar na obtenção da máxima eficiência e para a segurança em seu 
manuseio. 

 
 
CAPÍTULO III - DA ADAPTAÇÃO E REGISTROS 
 
Art. 5º - A CBPTT solicitará às empresas registrantes, quando for o caso, que 
encaminhem ao MAPA pedidos de alteração de dados técnicos nos respectivos 
registros, de forma a harmonizar registros e recomendações. 
 
 
CAPÍTULO IV - DOS ENSAIOS 
 

Art. 6º - Os ensaios têm por objetivo a seleção de herbicidas visando a sua futura 
recomendação. 
 
Art. 7º - Os ensaios devem ser realizados por entidades oficiais ou credenciadas 
pela CBPTT, segundo normas descritas no Art. 8. 
 
Art. 8º - Da Organização dos Ensaios 
 
§ 1º - Desenho experimental - Blocos casualizados com 4 repetições. Caso ocorra 
a perda de uma parcela, esta deverá ser calculada utilizando-se os critérios 
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estatísticos apropriados. 
 
§ 2º - Dimensão das parcelas - As parcelas deverão apresentar área mínima útil de 
6,0 m2, com um mínimo de 1,5 m de largura por 4,0 m de comprimento. 
 
§ 3º - Localização dos experimentos - Os experimentos serão conduzidos a campo 
em áreas com infestação natural de plantas daninhas, podendo ser efetuada a 
semeadura das espécies daninhas julgadas importantes, para garantir a presença 
destas nas áreas. 
 
§ 4º - Duração dos ensaios - Dois anos em quatro locais, totalizando no mínimo 8 
(oito) ensaios. 
 
§ 5º - Manejo da cultura - De acordo com as recomendações da CBPTT. 
 
§ 6º - Cultivar - A cultivar a ser utilizada nos ensaios deve ser determinada por 
ocasião da reunião da CBPTT. 
 
§ 7º - Aplicação de produtos em teste - Pulverizador de precisão com pressão 
constante, de barra com bicos do tipo leque espaçados de 0,50 m, para aplicações 
em pré-emergência e pós- emergência, com bicos 11002 e 11003, com volume de 
calda de 100 e 250 l/ha, respectivamente. 
 
§ 8º - Avaliações 
 

a) Populações de plantas daninhas - As avaliações devem ser realizadas por 
contagem antes de 15 a 20 dias após a aplicação dos produtos em pós-emergência. 
Para os tratamentos de pré-emergência a contagem deverá ser realizada 15 a 20 
dias após a emergência da cultura do trigo. A área mínima a ser utilizada para 
contagem das plantas daninhas será de 0,5 m2. Aos 60 dias após a aplicação dos 
produtos será efetuado um levantamento visual, avaliando-se os percentuais de 
controle em relação às testemunhas.  

b) Fitotoxicidade à cultura do trigo - Devem ser efetuadas avaliações visuais de 
fitotoxicidade à cultura aos 15 e 30 dias após a aplicação dos tratamentos. As 
escalas adotadas para as avaliações de fitotoxicidade serão as de ALAM 
(Asociación Latina Americana de Malezas) e a do E.R.W.C. (European Research 
Weed Council):  

 
ESCALA DE ALAM - Nota de descrição do dano: 
 

 6 - Sem danos visíveis às plantas 

 5 - Dano leve 

 4 - Dano moderado 

 3 - Dano severo com morte de plantas e redução no rendimento 

 2 - Dano muito severo com morte de plantas e sensível redução no 
rendimento 

 1 - Morte total das plantas 
 
 

  



18 

 

 

ESCALA DE E.R.W.C. - Nota de descrição do dano: 
 

 9 - Perda total 

 8 - Prejuízo muito pesado 

 7 - Prejuízo pesado na colheita  

 6 - Prejuízo evidente 

 5 - Duvidoso 

 4 - Dano pesado sem efeito sobre o rendimento  

 3 - Dano leve 

 2 - Sintoma muito leve  

 1 - Ausência de danos 
 

c) População de plantas da cultura - Deve ser efetuado um levantamento da 
população inicial do trigo (contagem) até 15 dias após a emergência das plantas. 
O Levantamento (contagem do stand inicial) será efetuado na área útil das 
parcelas. 

 
d) Altura das plantas - Por ocasião da colheita devem ser realizadas amostragens de 

altura de plantas, na área útil das parcelas, tomando-se 10 plantas ao acaso; a 
altura de planta corresponderá à média aritmética da altura das dez plantas. 

 

e) Rendimento de grãos - O peso dos grãos (corrigido para 13 % de umidade) 
produzidos na área útil das parcelas, servirá para avaliar o rendimento de grãos por 
hectare de cada tratamento. 
 
§9º - Tratamento padrão - A eficácia dos herbicidas será avaliada através da 
comparação com os tratamentos padrões. Serão considerados padrões a 
testemunha mantida limpa, a testemunha mantida durante todo o ciclo da cultura 
com plantas daninhas e as testemunhas herbicidas, onde serão aplicados produtos 
já recomendados pela CBPTT e indicados anualmente por ocasião da reunião da 
mesma. 
 
 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela CBPTT 
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Anexo 4 - Normas para avaliação e indicação de Inseticidas. 
 
CAPÍTULO I - DOS CRITÉRIOS GERAIS 
 
Art. 1º - As decisões da CBPTT/Subcomissão de Entomologia são tomadas 
mediante análise, discussão e votação de propostas de inclusão, retirada ou de 
alteração das Indicações de Inseticidas. 
 
Art. 2° - A formulação de propostas é de competência das Instituições de Pesquisa 
credenciadas na subcomissão. As propostas devem ser apresentadas oralmente 
durante a reunião da CBPTT. 
 
Art. 3º - Dez dias antes da reunião onde será apresentada, a proposta completa e 
definitiva deve ser entregue, por escrito, a todas as Instituições que fazem parte da 
Subcomissão. 

 
Art. 4º - A proposta deve ser acompanhada de justificativa, bem como de relatório 
técnico do produto aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 
 
Art. 5º - Entende-se por justificativa da proposta a comprovação do cumprimento 
das exigências da CBPTT, conforme o tipo de proposta (inclusão, retirada ou 
alteração). 
 
Art. 6º - Quando a comprovação de algum requisito implica a apresentação de 
resultados de pesquisa, os trabalhos experimentais devem ser relatados de forma 
completa e de maneira a permitir a avaliação do mérito destes. 
 
Art. 7º - A adequação metodológica e a validade dos resultados e conclusões dos 
trabalhos de pesquisa apresentados, conforme artigo anterior, serão analisados e 
julgados para cada caso. No entanto, a subcomissão sugere a metodologia que 
consta no Capítulo V. 
 
 
CAPÍTULO II - DOS CRITÉRIOS PARA A INCLUSÃO 
 
Art. 8º - O produto comercial (dose) deve estar registrado no MAPA para a cultura 
de trigo e para a espécie de praga visada. A comprovação desse requisito é 
bibliográfica ou documental. 
 
Art. 9º - Devem estar disponíveis informações sobre a eficiência no controle da 
espécie da praga visada, efeito sobre inimigos naturais e demais informações, que 
farão parte da Tabela de Indicações (Art. 14). 
 
§ Único - Para pragas de grãos de trigo armazenados não será necessário o efeito 
sobre inimigos naturais. 
 
Art. 10º - A eficiência do inseticida, no controle da praga visada, deve ser 
comprovada através de 3 experimentos, sendo que, destes, um poderá ser em 
condições controladas que envolvam laboratório, uso de gaiolas etc. Serão aceitos 
experimentos em condições controladas em número acima desse limite, desde que 
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seus resultados tenham sido validados em condições de campo. Para praga da 
parte aérea, a eficiência mínima é de 80 %. 
 
§ Único - Para pragas de grãos de trigo armazenado, serão exigidos três 
experimentos realizados em condições de laboratório, e a eficiência de mortalidade 
deverá ser de 100 % da praga visada. 
 
Art. 11º - Para pragas de campo, devem estar disponíveis dados experimentais 
referentes ao efeito do inseticida sobre espécies chaves de inimigos naturais das 
pragas da cultura. 
 
Art. 12º - Como regra geral, serão considerados, nos art. 10 e 11, experimentos 
conduzidos por instituições de pesquisa da região de abrangência da CBPTT. A 
critério da subcomissão, poderão ser aceitos trabalhos realizados em outras 
regiões do Brasil. 
 
Art. 13º - Só serão aceitos resultados experimentais, de que tratam os art. 10 e 11, 
publicados ou relatórios assinados pelo autor, em papel timbrado da sua Instituição. 
 
Art. 14º - Os inseticidas serão incluídos na Tabela de Indicação com os seguintes 
dados: 
 Índice de segurança (DL50 x 100 / g i.a.; 

a) Nome técnico; 
b) Dose i.a. em g/ha; 
c) Intervalo de segurança ou carência (dias), em trigo; 
d) Efeito sobre inimigos naturais (classificação conforme o Art. 27); 
e) Índice de segurança oral e dermal: I.S. = DL50 x 100 (Dose: g i. a./ha) 
f) Nome(s) comercial(is) das formulações registradas no MAPA; 
g) Tipo de formulação e concentração de i.a. na mesma (g i.a./kg ou l); 
h) Dose do(s) produto(s) comercial(is) (kg ou l/ha); 
i) Classe toxicológica; 
j) Nome da empresa registrante;  
k) l) Modo de ação (contato, ingestão, profundidade, sistêmico etc.). 

 
§ Único - Para pragas de grãos de trigo armazenados, serão incluídos os dados 
referentes às letras a; b; c; e; f; g; h; i; j; l, acrescidos da tolerância e do período de 
exposição para o caso do gás de expurgo. 
 
Art. 15º - A comprovação das informações contidas no Art. 14 deve ser documental 
ou bibliográfica. 
 
 
CAPÍTULO III - DOS CRITÉRIOS PARA RETIRADA 
 

Art. 16º - O inseticida será retirado da indicação no caso de: 
a) Cancelamento do registro no MAPA (prova documental ou bibliográfica); 
b) Comprovação da ineficiência no controle da espécie da praga visada, 

através de trabalhos experimentais, conforme art. 10, 12 e 13;  
c) Comprovação de problemas de toxicidade a inimigos naturais chaves, para 

as pragas da cultura de trigo. 
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Art. 17º - O inseticida poderá ser retirado de indicação:  

a)  Por solicitação da empresa registrante do produto;  
b)  Diante da comprovação da existência de problemas relacionados à 

concentração na água ou no solo, à mortalidade de animais silvestres ou de 
peixes, à toxicidade a insetos úteis, aos resíduos nos grãos, à ressurgência 
de pragas e ao surto de pragas secundárias. 

 
 
CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS PARA OUTRAS ALTERAÇÕES 
 
Art. 18º - A alteração de dose de um inseticida já recomendado deve obedecer aos 
critérios especificados do capítulo II, excetuando-se o art. 11, no caso de redução 
da dose. 
 
Art. 19º - Alterações nas demais informações implicam em comprovação 
experimental, para o caso de toxicidade a inimigos naturais (conforme art. 11 e 12), 
e documental ou bibliográfico, para os demais itens. 
 
 
CAPÍTULO V - METODOLOGIA BÁSICA SUGERIDA PARA AVALIAÇÃO DE 

EFICIÊNCIA E DE SELETIVIDADE DE INSETICIDAS A CAMPO 
 
Art. 20º - Os inseticidas devem ser avaliados em relação a cada espécie de praga 
ou de inimigos naturais. 
 
Art. 21º - A execução de experimentos com número elevado de tratamentos, que 
requeiram uma área muito extensa deve ser evitada. Sugere-se avaliar, no máximo, 
10 tratamentos. 
 
Art. 22º - Os ensaios devem ser realizados seguindo-se os princípios básicos da 
experimentação. Sugere-se um número mínimo de 4 repetições. 
 

Art. 23º - A aplicação dos inseticidas deverá ser feita com equipamento de 
precisão, com pressão constante, com bicos cone e volume de calda de 80 a 300 
l/ha. No caso de barra de pulverização, os bicos devem estar espaçados de 25 a 
50 cm. 
 
Art. 24º - Os dados experimentais devem ser submetidos à análise estatística. A 
apresentação dos resultados deve ser feita com os dados originais, quando houver 
transformação de dados na análise estatística. 
 
Art. 25º - Avaliar o efeito do inseticida através da contagem do número de insetos 
vivos antes da aplicação do produto (pré-contagem) e duas vezes após, entre o 2º 
e o 8º dias, para produtos convencionais, e entre o 4º e o 10º dias, para inseticidas 
reguladores de crescimento e microbianos. 
 
Art. 26º - A percentagem de eficiência no controle da praga e da mortalidade de 
inimigos naturais deve ser calculada pela fórmula de ABBOTT (1925) ou de 
HENDERSON & TILTON (1955), a partir do número de insetos vivos na testemunha 
(T) e no tratamento (Tr): 
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 Fórmula de ABBOTT: Eficiência (E %) = [(T-Tr)/T] x 100 

 Fórmula de HENDERSON & TILTON: Eficiência (E %) = {1 - [(T antes x Tr 
depois) / (T depois x Tr antes)]} x 100 

 
Art. 27º - O inseticida deve ser enquadrado na seguinte escala, de acordo com o 
efeito (% de mortalidade) sobre inimigos naturais: S (seletivo = 0 a 20 %), B (baixa 
toxicidade = 21 a 40 %), M (média toxicidade = 41 a 60 %) e A (alta toxicidade = 61 
a 100 %). 
 
Art. 28º - Por ocasião da aplicação do inseticida e da realização das avaliações, 
anotar: a) estádio de desenvolvimento da cultura (Escala de Feekes); b) altura das 
plantas; c) condições climáticas. Na colheita, avaliar o rendimento de grãos (kg/ha) 
e seus componentes. 
 
Art. 29º - Detalhamento metodológico para experimentos no campo: 
 
I - Lagartas (Pseudaletia spp.): 

a) Experimentos em condições de campo: utilizar parcelas de 64 m2 (8 x 8 m); 
avaliar o número de lagartas vivas em 2 m2/parcela (mínimo de 4 amostras); 
separar as lagartas por tamanho (até 2,0 cm de comprimento e maiores); o 
nível de infestação mínimo inicial deve ser de 20 lagartas grandes (> 2,0 
cm)/m2. 

b) Experimentos em condições controladas: aplicar os tratamentos no campo e 
coletar a folha bandeira para avaliar em laboratório; fornecer as folhas para 
as lagartas em placa de Petri; utilizar, no mínimo, 100 lagartas 
grandes/tratamento. 

c) Os experimentos com lagartas devem ser feitos no período que vai do 
espigamento pleno até que as plantas ainda apresentem a folha bandeira 
verde. 

 
II - Pulgões: 

a) Experimento de campo: utilizar parcelas de 25 m2 (2,5 x 10 m); avaliar o 
número de pulgões vivos em 20 perfilhos ou espigas/parcelas; o nível de 
infestação inicial deve ser de 10 pulgões/perfilho ou espiga. 

b) Experimento em condições controladas: aplicar os tratamentos no campo; 
colocar, na parcela, vasos com plantas infestadas com pulgões e do mesmo 
estádio de desenvolvimento e da mesma altura das plantas do campo; após 
a aplicação, levar os vasos para o laboratório para proceder às avaliações; 
utilizar 4 vasos/tratamento; cada vaso deve conter, no mínimo, 5 plantas, em 
linha, infestadas com 10 pulgões/perfilho ou espiga.  

c) Os experimentos com pulgões devem ser realizados durante o período de 
desenvolvimento da cultura, onde tenha sido constatada maior ocorrência 
natural da espécie. 

 
III - Seletividade: 
Realizar experimentos em condições controladas, simulando as condições de 
campo, na aplicação dos tratamentos (dose/ha); utilizar, no mínimo, 50 
indivíduos/tratamento. 
 
IV - Validação de resultados: 
A validação de resultados experimentais para fins de indicação (Art. 10) deve ser 



23 

 

 

realizada ao nível de lavoura. Utilizar parcelões de, no mínimo, 100 m2, sem 
repetição; comparar o(s) inseticida(s) em questão com um padrão e com uma 
testemunha; avaliar o número de insetos vivos em 5 m2, para lagartas (no mínimo 
em 10 subamostras), e em 80 perfilhos ou espigas, para pulgões; o nível de 
infestação mínimo inicial deve ser de 20 lagartas grandes (< 2,0 cm)/m2 e de 10 
pulgões/perfilho ou espiga; fazer pré-contagem e duas avaliações, conforme Art. 
25. 
 
CAPÍTULO VI - METODOLOGIA BÁSICA PARA AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE 

INSETICIDAS EM TRIGO ARMAZENADO 
 
Art. 30º - Metodologia para inseticidas líquidos ou pó: 

a) Os grãos a serem tratados deverão estar limpos, isentos de insetos ou 
previamente expurgados; 

b) Usar um delineamento estatístico, sendo que cada tratamento deverá ter no 
mínimo 4 repetições e a unidade experimental composta de no mínimo 1 kg 
de grãos; 

c) Aplicar os inseticidas nas doses a serem testadas diretamente sobre os 
grãos espalhados sobre uma lona plástica, em uma camada não superior a 
2 cm de espessura ou em um saco plástico de 5 litros de capacidade. Usar 
um volume de calda de 1 a 2 litros por tonelada de grão. Fazer a 
homogeneização dos grãos tratados por aproximadamente 2 minutos; 

d) Guardar as unidades experimentais em local apropriado com, no mínimo, 
registro da temperatura e umidade relativa do ar; 

e) As avaliações deverão ser feitas, no mínimo a cada 30 dias, por um período 
mínimo de 180 dias, com a retirada de uma amostra de 100 g de cada 
unidade experimental, colocadas em um frasco de vidro de 250 ml de 
capacidade e infestadas com, no mínimo, 20 insetos adultos de cada 
espécie, com idade padronizada; 

f) A verificação da mortalidade será feita pela contagem do número de insetos 
mortos após 7 dias da infestação nos frascos; 

g) Deverá ser feita a análise estatística dos resultados com aplicação de um 
teste de comparação de médias ao nível de 5 % de probabilidade, e a 
eficiência de mortalidade calculada pela fórmula de Abbott. 

 
Art. 31º - Metodologia para inseticidas gasosos: 

a) Seguir as orientações do art. 30, letras a e b, exceto para a unidade 
experimental que deverá ser de 1 m3 de volume e deverão ser 
confeccionadas com lonas de expurgo; 

b) No interior de cada unidade experimental (câmara de gás), colocar um frasco 
com tampa vazada, contendo grãos de trigo e no mínimo 50 insetos adultos, 
larvas e ovos da espécie a ser testada; 

c) Aplicar em cada câmara de gás os tratamentos e doses a serem testadas, 
com um período mínimo de exposição de 3 dias; 

d) Guardar as unidades experimentais em local apropriado com, no mínimo, 
registro da temperatura e umidade relativa do ar;  

e) As avaliações deverão ser feitas pela contagem do número de insetos 
adultos, mortos após o período de exposição, em cada unidade 
experimental. Os frascos deverão ser mantidos nas mesmas condições da 
letra d, por um período de 45 dias, quando deverá ser avaliado o número de 
insetos remanescentes; 
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f) Deverá ser feita a análise estatística dos resultados com aplicação de um 
teste de comparação de médias ao nível de 5 % de probabilidade, e a 
eficiência de mortalidade calculada pela fórmula de Abbott. 

 
 
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 32º - Os casos omissos serão resolvidos pela CBPTT. 
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Anexo 5 - Normas para avaliação e indicação de Fungicidas. 

 

CAPÍTULO I – DOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS E 
CONFECÇÃO DE LAUDOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
DE FUNGICIDAS PARA TRATAMENTO DE SEMENTE 

 
Art. 1º - Os laudos com avaliações de desempenho dos fungicidas deverão, 
obrigatoriamente, conter ensaios de laboratório e de campo, conforme o método 
descrito abaixo.  
 
Art. 2º - Os ensaios de laboratório para avaliação da eficiência de fungicidas para 
tratamento de semente de trigo deverão atender aos seguintes requisitos:  

I. A fungitoxicidade dos produtos deve ser avaliada em bioensaios conduzidos em 
laboratório, para cada um dos principais patógenos e fungos de armazenamento 
associados às sementes de trigo (Bipolaris sorokiniana, Drechslera tritici-repentis, 
D. siccans, Pyricularia oryzae, Fusarium spp., Aspergillus spp.);  

II. As sementes devem ser infectadas naturalmente ou artificialmente, usando o 
método de restrição hídrica, apresentando incidência acima de 20% para permitir a 
discriminação dos produtos;  

III. Deve ser usado o método padrão de teste de sanidade recomendado pela 
INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA), ou seja, os métodos do 
papel de filtro ou meio de cultura ou meios semi-seletivos para Bipolaris, Drechslera 
e Fusarium.  

IV. Cada tratamento, assim como a testemunha sem fungicida, deve ser constituído 
de, no mínimo, quatro repetições de 100 sementes;  

V. A eficiência de um tratamento deve ser avaliada pela contagem do número de 
sementes infectadas e/ou com a presença da frutificação dos fungos alvo, e 
expressa em porcentagem de controle, em relação à testemunha sem fungicida, 
para cada espécie recuperada;  

VI. Cada experimento deve ser repetido pelo menos duas vezes e ter, no mínimo, 
seis tratamentos, incluindo a testemunha sem fungicida e, pelo menos, um 
tratamento padrão;  

VII. O lote de semente usado será o mesmo dos testes de laboratório, devendo 
apresentar qualidade fisiológica adequada (vigor > 70% e germinação > 80%);  

 
Art. 3º - Nos experimentos de campo, as avaliações de fungicidas para tratamento 
de sementes devem obedecer aos seguintes requisitos:  

I. Cada experimento deve ser constituído de, no mínimo, seis tratamentos, incluindo 
um tratamento testemunha, sem fungicida, e, pelo menos, um tratamento padrão;  

II. Os ensaios em campo devem ser conduzidos dentro da época de semeadura 
comercial indicada para cada estado ou região e repetidos duas vezes;  

III. O delineamento experimental deve ser de blocos casualizados com, no mínimo, 
quatro repetições, com parcelas com tamanho mínimo de 12 m2

 

e, no mínimo, com 
seis linhas espaçadas 0,17 m a 0,2 m. A densidade de semeadura deve ser de 
acordo com a recomendação para a cultivar, conforme o teste de germinação da 
amostra;  
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IV. Todos os tratos culturais devem ser de acordo com as Informações Técnicas 
para Trigo e Triticale em todos os tratamentos.  
 
Avaliações a serem realizadas:  

a) determinação da população inicial, com a contagem do número de plântulas em 
4 m das 4 (quatro) linhas centrais, três ou quatro semanas após a semeadura;  

b) determinação da incidência de sintomas em coleóptilos e plúmulas sete a dez 
dias após a emergência;  

c) fitotoxicidade, avaliada pela observação do atraso da emergência (três 
avaliações realizadas no início da emergência, dois e quatro dias após), altura de 
plântulas, clorose, redução da população e/ou outros sintomas, quando apropriado;  

d) colheita das linhas centrais de cada parcela equivalente a uma área útil de, no 
mínimo, 5 m2

 

e determinação de rendimento pela fórmula:  
 
kg/ha = (100-US) PP/(100-13)AP/10  

Sendo:  
US = umidade da semente  
PP = peso por parcela, em kg  
AP = área útil da parcela  

e) Incluir os dados climáticos (temperatura e pluviosidade) do período 
compreendido 15 dias antes da semeadura do experimento.  
 

CAPÍTULO II – DOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS E 
CONFECÇÃO DE LAUDOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS DA PARTE 
AÉREA EM CAMPO 

 
Art. 4º - Os laudos com avaliações de desempenho dos fungicidas deverão, conter 
ensaios de campo que obedeçam aos critérios e métodos descritos neste capítulo.  

I. As cultivares de trigo a serem usadas nos ensaios de campo deverão ser aquelas 
indicadas pela CBPTT para o local onde o ensaio será realizado e suscetível a 
doença alvo em questão; 

II. O delineamento experimental deve ser de blocos casualizados com as seguintes 
condições mínimas: quatro repetições, 12 m2

 

de tamanho de parcela e seis linhas 
espaçadas de 0,17 m a 0,2 m. A densidade de semeadura deve ser de acordo com 
a recomendação para a cultivar, conforme o teste de germinação do lote;  

III. O experimento poderá ser realizado com semeadura em parcelas ou com 
parcelas demarcadas em lavouras comerciais;  

IV. A época de semeadura deve ser a mesma da semeadura comercial, indicada 
para cada estado ou região, exceto nos casos em que seja necessário alterar a 
época para favorecer a ocorrência da doença, justificando-se;  

V. A aplicação de fungicidas deve ser efetuada com pulverizador de precisão a 
pressão constante, usando tipo de bico e volume de calda que assegurem 
adequada cobertura;  

VI. Cada experimento deve conter uma testemunha sem fungicida e pelo menos 
um produto já indicado.  
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Art. 5º - Avaliações a serem realizadas:  

a) Determinar a quantidade de doença presente no momento da primeira aplicação;  

b) No momento da execução de cada operação, pulverização ou avaliação de 
doenças, deve ser anotado o estádio de desenvolvimento da cultura, considerando 
a escala fenológica de Zadoks et al., 1974;  

c) no momento de cada aplicação de fungicida e no momento em que a testemunha 
sem fungicida atingir o estádio de maturação (estádio 93 da escala fenológica de 
Zadoks et al., 1974), proceder à quantificação da intensidade de todas as doenças 
que ocorrerem no experimento, além da doença alvo;  

d) Para cada doença deve ser seguido o critério preconizado nas Indicações para 
pulverização e adotado o critério patométrico mais apropriado;  

e) Determinar a data em que cada tratamento atingiu o estádio de maturação de 
colheita (estádio 93 da escala fenológica de Zadoks et al., 1974) e fazer a colheita 
de acordo com o momento de maturação para cada tratamento, considerando a 
área útil mínima de 5,0 m2

 

por parcela;  

f) Rendimento de grãos, convertendo para kg/ha a 13% de umidade, pela fórmula:  
 
kg/ha = (100-US) PP/(100-13) AP/10  

Onde:  
US = umidade da semente colhida  
PP = peso da colheita de cada parcela  
AP = área útil da parcela (mínimo de 5,0 m2).  

 

CAPÍTULO III – DOS CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE FUNGICIDAS 
 
Art. 6º -  O fungicida deve estar registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), para a cultura do trigo e a doença visada.  

Art. 7º -  Para tratamento de semente deverão ser apresentados, pelas empresas 
interessadas, no mínimo, dados de quatro laudos técnicos de eficácia completos 
(dados de laboratório e de campo) obedecendo o exposto no Capítulo I, e, para 
fungicida da parte aérea, no mínimo quatro laudos técnicos de eficácia obedecendo 
o exposto no Capítulo II que justifiquem a indicação do fungicida. A critério da 
subcomissão a indicação poderá ser regionalizada. Esses trabalhos devem ser 
realizados por, pelo menos duas instituições diferentes. Somente serão aceitos 
laudos realizados nos últimos cinco anos.  

§ 1º - Para tratamento de semente, o produto ou mistura deve apresentar eficácia 
mínima de controle da incidência e/ou da transmissão de Bipolaris sorokiniana, 
Drechslera triticirepentis, D. siccans e Stagonospora nodorum de 90% em ensaios 
de laboratório usando-se meios semi-seletivos. Opcionalmente pode-se realizar 
ensaio em casa de vegetação, além dos de laboratório.  

§ 2º - Caso exista uma rede de ensaios cooperativos formatada na subcomissão, o 
produto deve ser inserido na rede, constituída por membros credenciados nessa 
subcomissão, e deve apresentar eficiência igual ou superior ao padrão utilizado nos 
ensaios. Havendo proposta de inclusão de produtos, o coordenador da rede deverá 
enviar um relatório com os resultados para as instituições credenciadas no mínimo 



28 

 

 

15 dias antes do início da Reunião de Pesquisa de Trigo e Triticale.  
 
Art. 8º -  Até 15 dias antes da data de abertura da Reunião Brasileira de Pesquisa 
de Trigo e Triticale (data de postagem), os requerimentos para inclusão de novos 
fungicidas nas Indicações Técnicas deverão ser encaminhados pelas empresas 
interessadas às instituições credenciadas na Subcomissão de Fitopatologia e que 
participaram da reunião de pesquisa realizada no ano imediatamente anterior. 
Esses requerimentos devem vir acompanhados das respectivas monografias do 
Ministério da Saúde (dados toxicológicos), do texto da bula de cada produto e de 
cópias dos laudos de eficácia com valor científico.  

§ Único - Os laudos devem ser redigidos de acordo com o modelo do Anexo A.  

Art. 9º -  Para indicação, os tratamentos com fungicidas na parte aérea deverão 
apresentar eficácia igual ou superior à de um produto indicado por essa comissão 
para a doença-alvo e rendimento de grãos significativamente superior ao da 
testemunha.  

Art. 10º -  O fungicida será incluído nas indicações com os seguintes dados:  

a) Nome comum;  

b) Nome(s) comercial(is) e formulação(ões) registrada(s) no MAPA;  

c) Formulações e concentrações (g i.a./kg ou litro);  

d) Dose (g i.a./ha ou /100 kg semente);  

e) Dose (kg ou litro p.c./ha ou/100 kg semente);  
 
Art. 11º -  Para alteração de doses dos fungicidas indicados, devem ser seguidos 
os critérios especificados nos capítulos I e II.  
 

CAPÍTULO IV – DOS CRITÉRIOS PARA RETIRADA DE FUNGICIDAS DA 
INDICAÇÃO 

 
Art. 12º -  O fungicida será retirado da indicação quando apresentar, pelo menos, 
uma das seguintes situações: 

a) Três e quatro trabalhos que demonstrem a ineficiência do produto, para 
tratamento de semente e da parte aérea, respectivamente, durante duas safras 
agrícolas, ou no mesmo ano, se executados por diferentes instituições;  

b) Solicitação da retirada de indicação pela empresa detentora do fungicida;  

c) Que estejam em desuso ou fora do mercado consultando-se a empresa 
detentora.  

d) Não ter registro no MAPA.  

§ Único - A subcomissão de Fitopatologia reserva-se o direito de não indicar 
produtos que, apesar da eficácia no controle das doenças visadas, apresentem 
toxicologia ou efeitos nocivos ao ambiente.  
 

CAPÍTULO V – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Art. 13º -  Os casos omissos serão resolvidos pela subcomissão de Fitopatologia, 
durante as Reuniões da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale.  
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Anexo A - Formulário para solicitação de inclusão de fungicidas na publicação 
“Informações Técnicas para Trigo e Triticale”  

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE PRATICABILIDADE E EFICIÊNCIA AGRONÔMICA 

1. TÍTULO 

 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE SOLICITANTE E EXECUTOR 

a) Empresa solicitante (nome e endereço): 

 

b) Técnico(s) responsável(is) pela execução (nome, instituição e endereço 
profissional): 

 

c) Município/UF de execução: 

 

d) Ano de execução:  

 

e) Doença alvo: 

 

f) Agente causal (Verificar o nome correto na última publicação “Informações 
Técnicas para Trigo e Triticale” disponível) 

 

g) Produto testado (nome comercial e nome técnico): 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Informações gerais 

a) Descrição do local de execução (propriedade da área, coordenadas 
geográficas, altitude, etc.): 

 

b) Tipo de solo: 

 

c) Cultura anterior: 

 

d) Datas de semeadura e da emergência: 
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e) Sistema de cultivo: 

 

f) Cultivar utilizada: 

 

g) Espaçamento: 

 

h) Densidade de semeadura (número de sementes viáveis por hectare): 

 

i) Tratamento de semente: 

j) Adubação (base e cobertura): 

 

l) Tratos culturais [herbicidas, inseticidas e fungicidas (exceto os tratamentos) 
utilizados, nome dos produtos, número e época de aplicação]: 

 

m) Outras doenças observadas no experimento: 

 

n) Data da colheita: 

 

 

3.2. Descrição dos produtos testados 

a) Nome comercial: 

 

b) Nome comum: 

 

c) Grupo químico: 

 

d) Concentração 

Descreva aqui a dose em g i.a./ha ou /100 kg sementes, para tratamento de 
sementes, ou g i.a./kg ou litro, para tratamento da parte aérea: 

 

e) Formulação: 

 

f) Classe toxicológica: 

 

g) Classe ambiental: 
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h) Adjuvante (nome e dose do produto comercial usado): 

 

 

3.3. Tratamentos 

a) Apresentar na forma de tabela contendo as seguintes informações: número do 
tratamento, nome do tratamento (fungicida + adjuvante), incluindo nome comum 
e comercial; dose do produto comercial (fungicida e adjuvante) incluindo 
ingrediente ativo/ha ou por 100 kg de semente e produto comercial/ha ou por 100 
kg de semente. 

 

b) Data e estádio da cultura na aplicação dos tratamentos: 

 

c) Quantificação da doença alvo no momento de cada aplicação: 

 

d) Tecnologia de aplicação dos produtos: 

- Modo de aplicação: 

 

- Equipamento 

 

- Tipo de ponta (bico) 

 

- Pressão 

 

Volume de calda 

 

- Condições meteorológicas (temperatura, umidade do ar e velocidade do vento) 
no momento de ada aplicação dos tratamentos 

 

 

 

3.4. Delineamento experimental 

a) Delineamento experimental: 

 

b) Número de tratamentos: 

 

c) Número de repetições: 
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d) Parcela experimental (número de linhas, área total e área útil): 

 

e) Análise estatística: 

 

 

3.5. Método(s) de avaliação 

a) Variáveis quantificadas (ex. incidência, severidade, rendimento, peso de mil 
grãos, peso hectolitro) e calculadas (ex. AACPD): 

 

b) Critérios para avaliação (quantas plantas/folhas/espigas por parcela; escala 
utilizada; número e data das avaliações; forma de cálculo das variáveis 
quantificadas, etc.):    

 

 

3.6. Outras informações relevantes (se considerar necessário) 

 

 

4. RESULTADOS (Descrever sucintamente e apresentar na forma de tabelas 
e/ou gráficos, com análise de variância e teste de médias) 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

 

7. DATA E ASSINATURA 

 

 

8. ANEXOS 

- Cópia do RET 

- Cópia da bula no caso e produto já registrado 
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Anexo 6 - Normas para avaliação e indicação de Inoculantes, Fertilizantes 
Especiais, Biorreguladores e afins. 

 
CAPÍTULO I - DA INCLUSÃO DE PRODUTOS 
 
Art. 1º - Para a inclusão de produtos envolvendo inoculantes, fertilizantes especiais, 
bioreguladores e afins nos ensaios em rede a serem realizados sob orientação da 
Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT), através da 
Subcomissão de Solos e Nutrição Vegetal, deve ser encaminhada solicitação por 
escrito à coordenação da CBPTT até 10 (dez) dias antes da reunião dessa 
Comissão. 
 
§ Único - O encaminhamento da Empresa interessada quanto à solicitação para 
teste de produto, deve ser acompanhada, no mínimo, das seguintes informações: 

 Dados toxicológicos que permitem segurança com relação ao manuseio do 
produto e precauções a serem tomadas; 

 Grupo químico a que pertence o princípio ativo, ou quando inoculante 
especificar espécie e cepa/estirpe; 

 Método(s) de aplicação; 

 Concentração e tipo de formulação; 

 Resultados de experimentação do produto para o trigo, em condições 
brasileiras, no mínimo relativo a 2 (duas) safras (anos agrícolas) ou dois 
locais; 

 Registro do produto junto à entidade pertinente para a sua comercialização, 
quando necessário. 

 
Art. 2º - Os produtos ou associações de produtos que irão compor os ensaios em 
rede serão determinados anualmente na reunião da CBPTT. 
 
Art. 3º - A permanência de um produto em experimentação em rede, sob a 
coordenação das Subcomissões, será de 2 (dois) anos. Após este período de 
ensaios, será realizada uma avaliação conjunta dos resultados obtidos, decidindo-
se pela conveniência ou não da sua permanência por mais um ano na programação 
da rede experimental. 
 
 
CAPÍTULO II - DAS INDICAÇÕES DE INOCULANTES, FERTILIZANTES 

ESPECIAIS, BIORREGULADORES E AFINS 
 
Art. 4º - As indicações para o trigo de inoculantes, fertilizantes especiais, 
bioreguladores e afins, e suas respectivas revisões, serão procedidas anualmente 
por ocasião da realização da reunião da CBPTT, mediante análise conjunta dos 
resultados obtidos nas várias Instituições de Pesquisa envolvidas. 
 
§ 1º - Para a indicação da CBPTT de inoculantes, fertilizantes especiais, 
biorreguladores e afins, será exigida uma experimentação por um período mínimo 
de 2 (dois) anos, em 4 (quatro) locais, totalizando 8 (oito) ensaios em rede. 
 
§ 2º - Quanto à resposta das cultivares de trigo aos produtos testados, esta deverá 
ser estatisticamente superior ao rendimento de grãos obtido no tratamento 
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testemunha. Para o produto ser indicado pela CBPTT, os ganhos de rendimento de 
grãos oriundos da utilização deste produto deverão ser significativos em pelo 
menos ¾ (75%) dos ensaios conduzidos. 
 
§ 3º - O produto deve estar registrado para a cultura do trigo, junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) até a época da reunião da CBPTT, 
devendo ser encaminhado à CBPTT o Relatório Técnico utilizado para esse 
registro, quando for uma exigência necessária à sua comercialização. 
 
§ 4º - As propostas para inclusão de novos produtos ou alterações nas indicações 
existentes devem ser encaminhadas à CBPTT, no mínimo, 10 (dez) dias antes da 
data da próxima reunião. 
 
§ 5º - A Subcomissão de Solos e Nutrição Vegetal designará, antecipadamente, um 
relator para os trabalhos a serem encaminhados pelas empresas para a próxima 
reunião da CBPTT, devendo o mesmo receber, analisar e emitir parecer técnico 
sobre cada solicitação. Esse parecer será apreciado e votado pelos membros 
credenciados presentes na reunião supracitada. 
 
 
CAPÍTULO III - DA ADAPTAÇÃO E REGISTROS 
 
Art. 5º - A CBPTT solicitará às empresas registrantes, quando for o caso, que 
encaminhem ao MAPA pedidos de alteração de dados técnicos nos respectivos 
registros, de forma a harmonizar registros e recomendações. 
 
 
CAPÍTULO IV - DOS ENSAIOS EM REDE 
 
Art. 6º - Da Organização dos Ensaios em Rede  
 
§ 1º - Desenho Experimental - Blocos casualizados com 4 (quatro) repetições. Caso 
ocorra a perda de uma parcela, esta deve ser calculada utilizando-se os critérios 
estatísticos apropriados. 
 
§ 2º - Dimensão das Parcelas - As parcelas devem apresentar uma área mínima 
de 10 m2 semeada com a cultivar correspondente. 
 
§ 3º - Localização dos Experimentos – Os ensaios serão instalados em área de 
abrangência da CBPTT, considerando as regiões tritícolas, em solo representativo 
de cada região.   
 
§ 4º - Duração dos Ensaios - Será exigida uma experimentação por um período 
mínimo de 2 (dois) anos, em 4 (quatro) locais, totalizando 8 (oito) ensaios em rede. 
 
§ 5º - Manejo da Cultura - De acordo com as indicações da CBPTT. 
 
§ 6º - Cultivares - Serão definidas pelas instituições componentes dos ensaios 
cooperativos em rede, por ocasião da realização da reunião da CBPTT em ano 
anterior à condução dos ensaios.  
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§ 7º - Avaliações - a) Rendimento de grãos (umidade corrigida para 13%); b) Altura 
de plantas; c) Componentes de rendimento (número de grãos/m2, número de 
espigas/m2, peso de mil grãos); d) peso hectolítrico; e) datas dos estádios 
fenológicos (semeadura, emergência de plântulas; início do afilhamento, início do 
alongamento, emborrachamento, espigamento, maturação fisiológica). 
 
Os dados deverão ser acompanhados da precipitação pluviométrica diária ocorrida 
no decorrer do experimento. 
 
§ 8º – Tratamentos: a) Testemunha absoluta; b) Os demais tratamentos constarão 
da aplicação dos produtos de acordo com a recomendação e instruções do 
fabricante.  
 
Os produtos incluídos no ensaio terão a sua eficiência relativa comparada com o 
tratamento testemunha, que será conduzido de acordo com o manejo previsto no 
documento “Informações Técnicas para Trigo e Triticale” da CBPTT. 
 
 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela CBPTT.  
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Anexos pendentes: 

 

Anexo 7 - Normas para avaliação e indicação de Cultivares.  

Anexo 8 - Padrões da logomarca da CBPTT. 

Anexo 9 - Normas para elaboração e submissão de Resumos. 
Anexo 10 - Modelo do documento “Ata e Resumos” da Reunião Ordinária. 
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