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Como entender a legislação atual? 

Convenção sobre 
diversidade 
biológica 

Medida Provisória 
2.186/2001 

Decreto n.° 3.945/01 
Decreto n.° 4.946/03 
Decreto n.° 6.915/04 
Decreto n.° 5.459/05 
Decreto n.° 5.439/05 
Decreto n.° 6.159/07 

41 Resoluções 

9 Orientacões 
técnicas 





Novos paradigmas 

 Produto intermediário - produto cuja natureza é a utilização 
por indústria, que o agregará em seu processo produtivo, 
na condição de insumo, excipiente e matéria prima, para o 
desenvolvimento de outro produto intermediário ou de 
produto acabado. 

 Simples notificação; 

 Isenção da repartição de benefícios; 

 Estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o 
fabricante do produto acabado, independentemente de 
quem tenha realizado o acesso anteriormente. 

 “Ainda que produzido fora do País” .   

 



O que diz a legislação?  

  Informação de 

origem genética...  

- variação dos 

organismos 

- moléculas de RNA e 

DNA –material 

genético de toda 
forma de vida 



O que diz a legislação?  

  ... contida no todo ou em parte... 



O que diz a legislação?  

  ... de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal... 



O que diz a legislação?  

  ... encontrado em condições in situ, inclusive 

domesticadas, ou mantidos em coleções ex situ, desde 

que coletados em condições in situ...  



O que diz a legislação?  

  ... na forma de moléculas e substâncias oriundas de 

metabolismo ou extratos de organismos vivos ou 

mortos...  



Além disso…. 

  Amostras de microrganismos e seus 

derivados isolados de substratos 

coletados no território nacional; 

 

Espécies domesticadas ou 

cultivadas que tenham 

desenvolvido características 

próprias no território nacional; 
 

Conhecimento tradicional, com 

valor real ou potencial associado 

ao patrimônio genético. 



Resumindo… 

 Acesso ao patrimônio genético é o trabalho sistemático sobre a 
informação de origem genética de espécies cujo objetivo é produzir 
novos conhecimentos e/ou desenvolver novos materiais, produtos ou 
processos sobre a informação genética para exploração econômica. 

 A elaboração de óleos fixos, de óleos essenciais ou de extratos quando 
esses resultarem de isolamento, extração ou purificação, nos quais as 
características do produto final sejam substancialmente equivalentes à 
matéria prima original. 

 Res. 29: processo de dissolução dos ativos das plantas num veículo 
apropriado, não passando por qualquer tipo de modificação química 
ou de desenvolvimento tecnológico, de modo que as características 
do produto final são substancialmente equivalentes à matéria-prima 
original.   



Resumindo… 

 Acessar a informação de:  

Espécies vegetais, 

animais, 

microbianas e 

fúngicas 

Na forma de 

moléculas, extratos 

ou substâncias 

metabólicas 

Com ou sem auxílio de 

conhecimento 

tradicional (atributo 

funcional ou manejo) 



Para que?  

 Acessar a informação de:  

Pesquisas 

científicas 

Bioprospecção: 

identificar atributos 

funcionais 

Desenvolvimento 

tecnológico 



Finalidade…  



Propósito final  



Tipos de autorização 

Atividade sem 

finalidade científica 

– identificação de  

propriedade 

funcional ou seleção 

de estirpes 

Confirmação da 

viabilidade de gerar 

um produto ou 

processo – 

realização de testes 

para registro 

Atividade com 

aplicação 

econômica – escala 

industrial  





E se….  



Operação Novos Rumos  

Companies fined: fines throughout all the production chain 

 IBAMA intends to complete this phase of the investigation in 

2012 (65 companies are under investigation). 

 Most of companies fined are multinational, based in Brazil and operating in the cosmetic and 

pharmaceutical areas. The 35 companies have received about 220 infringement notices, which together, 

would reach a value of $ 88 million in fines. Source: Abihpec  



Dito isso… Vamos pedir autorização!  

 Comprovar que a 
instituiçã 

 Está constituída sob as leis 
brasileiras 

 Exerce atividades de P&D 
nas áreas biológicas e 
afins 

 Possui qualificação 
técnica 

 Possui infra-estrutura 
disponível para manusear 
o patrimônio genético 





*Informação coleta em apresentação realizada pelo MMA. 

 





Quem está no CGEN? 

 50 empresas privadas 

 190 processos de empresas privadas 

  110 processos de clientes GSS 
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Quem está no CGEN? 



 Indicadores CGEN 2012-2013 

 

 Quase 80 processos anuídos em apenas 2 anos* 

 Dados de 2013 ainda não finalizados 

 Resolução CGEN nº 35/2011 – permite a regularização 
posterior do acesso  

Panorama de processos no CGEN 

*Informação coleta em apresentação realizada pelo MMA. 



Indicadores de resultado 

 Diagnósticos de Matérias Primas: 

 

  Mais de 100 espécies diagnosticadas 

  26,7% identificadas como nativas/naturalizadas 

  12,9% necessitam de regularização 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 



 Projetos de Pesquisa Científica - IBAMA 

 

  100% aprovados 

  Prazo médio: 2 meses 

  Sem questionamentos formais 

Indicadores de resultado 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 



 Aprovação no CGEN: 

 

  100% dos processos votados aprovados na primeira 
deliberação 

  55% aprovados 

  45% em tramitação 

  Nenhum processo recusado 

Indicadores de resultado 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 



 Aprovação no CGEN: 

 

  33% tiveram questionamentos  (apenas um processo 
teve mais de 1 ofício respondido) 

  67% aprovados sem questionamento da secretaria 

executiva 

Indicadores de resultado 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 



 Prazos no CGEN: 

 

  É possível aprovar processos em até 2 meses! 

  Apenas 3 processos demoraram mais de 6 meses. 

  Média para aprovação é de 5 meses. 

 

Indicadores de resultado 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 



 Votação no CGEN: 

 

  67% aprovados por unanimidade 

  33% aprovados com um único voto contrário 

Indicadores de resultado 

*Indicadores baseados em processos acompanhados pela GSS Sustentabilidade. 
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