
2594.17.01.E - JUL/13

CONDIÇÕES ESPECIAIS DO SEGURO AGRÍCOLA SEM COBERTURA 
DO FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR) PARA A 

CULTURA DE CEBOLAC.N.P.J. 61.198.164/0001-60

1. APLICAÇÃO
A presente Condição Especial complementa as Condições 
Gerais da apólice de seguro agrícola de frutas e se aplica 
ao seguro de lavouras de Cebola.

2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO
O início de vigência da apólice será definido na Cláusula 8.2 
- “Vigência” das Condições Gerais, e termina com o final de 
vigência da cobertura ou com o encerramento da colheita dos 
bulbos do ciclo produtivo para o qual foi contratado o seguro, 
o que ocorrer primeiro. 
2.1 Este seguro contemplará também a cobertura adicional 
para a cura da cebola, sendo que a sua vigência se es-
tenderá por 15 (quinze) dias após o início da colheita de 
cada quadra segurada. Caso o Segurado seja impedido, por 
fatores alheios à sua vontade, de iniciar a colheita de um 
ou mais talhões descritos na Apólice, deverá informar o fato 
imediatamente à Seguradora por meio de um novo Aviso de 
Início de Colheita dos talhões ainda não colhidos. Neste caso, 
o prazo de validade da cobertura será automaticamente recal-
culado, sempre com a consideração de validade a partir de 
24 (vinte e quatro) horas após a data prevista no Aviso de 
Início de Colheita. 

3. INÍCIO DE COBERTURA
3.1 O início de cobertura coincidirá com a emergência de 
no mínimo 60% (sessenta por cento) das plantas ou 7 (sete) 
dias após o transplante.
3.2 O período de cobertura para a cura da cebola começará 
após o início da colheita para cada quadra segurada, com o 
Aviso de Início de Colheita, devendo este, ser informado pelo 
segurado com antecedência mínima de 10 (dez) dias. O não 
cumprimento desta informação acarretará na perda de direito 
da cobertura.

4. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS
4.1 Para a perda de população de plantas
4.1.1 O percentual de perda de população da amostra será 
determinado pela divisão entre o número de plantas inden-
izáveis pelo número total de plantas.
4.1.2 A amostra será composta por uma sequência de 100 
(cem) plantas com no mínimo 3 (três) amostras por talhão.
4.2 Para a perda de área foliar
4.2.1 Após determinado o estádio da cultura, deverá ser cal-
culada a perda de área foliar. Para tanto, serão avaliadas 
as partes das folhas que, após o sinistro, mantiveram suas 
funções. Através da relação entre a superfície necrosada ou 
eliminada pelo sinistro e a área foliar total que a planta 
apresentava no momento do sinistro será determinada a média 
de perdas de área foliar da amostra.
4.3 Para a depreciação dos frutos
4.3.1 Na mesma amostra e apenas para as plantas NÃO 

INDENIZÁVEIS será feita a avaliação do número de bulbos 
danificados pelo granizo. São considerados indenizáveis aque-
les que apresentarem cortes nas camadas inferiores à túnica, 
sendo que os cortes cicatrizados e batidos na túnica não são 
contabilizados.
4.3.2 O percentual de perda de bulbos é determinado pela 
divisão do número de bulbos indenizáveis pelo total de plantas 
que compõem a amostra.
4.3.3 Considerar:
• Defeitos Leves: Descoloração; Falta de catafilos (película); 
Falta de Turgescência (Flacidez); Dano mecânico.
• Defeitos Graves: Brotado acima do colo do bulbo; Man-
cha negra ou Carvão nos catafilos externos; Talo Grosso 
(quando a união dos catáfilos do colo do bulbo apresentarem 
uma abertura maior que a normal, devido a um alongamento 
do talo pelo interior do mesmo); Deformado e podridão.

5. Cura da Cebola
5.1 Para a cobertura de cura na cebola, cumpridos os 
procedimentos de reconhecimento da área e comprovação do 
evento, as amostras de cebola serão classificadas em catego-
rias, conforme o dano causado pelo evento. 5.2 Em cada 
categoria de perda estabelecida, determina-se um porcentual 
de perda, de acordo com o quadro abaixo:

CATEGORIA % PERDA DESCRIÇÃO

Sem dano 0

Sem danos de granizo ou 

perdidos por outras causas 

como doenças, podridões, 

danos mecânicos.

Batidas ou cortes 

na túnica
5

Batidas ou cortes que af-

etem unicamente a túnica 

(folhas externas ao bulbo).

Cortes na 1ª 

capa
30

Cortes que afetem a 1ª 

capa comestível

Cortes na 2ª 

capa
70

Cortes que afetem a 2ª 

capa comestível

Cortes na 3ª 

capa
100

Cortes que afetem a 3ª 

capa ou capas posteriores

5.3 Para se obter o percentual de perda médio para cada 
quadra/ talhão, deve-se multiplicar a soma de cada categoria 
pelo percentual de perda correspondente, e a soma destes re-
sultados deve ser dividida pelo total de cebolas amostradas.

6. Ratificação
6.1 Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do 
Seguro Agrícola, que não tenham sido alterados ou revogados 
por estas Condições Especiais.

SAC: 0800 727 2765 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com defi-
ciência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais Localidades) 

Ouvidoria: 0800 727 1184 - Site: www.portoseguro.com.br


