
A Governança do Acesso ao Patrimônio Genético e 

aos Conhecimentos Tradicionais Associados 

no Cenário Nacional 

 

 
– MP 2186-16 de 23 de agosto de 2001 

– Lei Complementar no 140 de 08 de dezembro de 2011 

    Secretaria de Biodiversidade e Florestas – Departamento do Patrimônio Genético 



Medida Provisória 2186-16/2001 

• Dispõe sobre os bens, os direitos e as obrigações relativos: 

• I - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no 
território nacional, na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico ou bioprospecção; 

• II - ao acesso ao conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético, relevante à conservação da diversidade 
biológica, à integridade do patrimônio genético do País e à 
utilização de seus componentes; 

• III - à repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da 
exploração de componente do patrimônio genético e do 
conhecimento tradicional associado; e 

• IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a 
conservação e a utilização da diversidade biológica. 



Medida Provisória 2.186-16/2001 

● Cria o CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético): apenas representantes do governo federal; 

 

● Normatiza o acesso e a remessa de patrimônio 

genético, o acesso ao conhecimento tradicional 

associado e a repartição de benefícios; 

 

● CGEN implantado em abril de 2002, desde então 

reuniões ordinárias mensais. 

 



• Decreto 3.945/2001, atualizado pelos Decretos 
4.946/2003, 5.439/2005, 6.159/2007 e 6915/2009 

• Decreto 5.459/2005 (sanções administrativas, 

regulamenta o artigo 30 da MP) 

•    38 Resoluções 

•    262 Deliberações 

•    07 Orientações Técnicas 

  

Regulamentação da MP 2186-16/2001 



NORMATIVO 

 Resoluções 

 Normas Técnicas 

  

 

DELIBERATIVO 

 Conceder autorizações  para fins 

de: 

- Pesquisa cientifica 

- Bioprospecção 

- Desenvolvimento Tecnológico 

 Descentralizar sua competência 

para autorizar o acesso 

 

CGEN 

Autoridade Nacional Competente  



CGEN 

Conocimientos Tradicionales Patrimônio Genético Patrimônio Genético 

Autorização Nacional – Consentimento 
Prévio Fundamentado 

Autoridade Nacional Competente  



Conceitos da MP 2186-16/2001 

● Obtenção de amostra de componente do patrimônio 

genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação 

industrial ou de outra natureza. 

 

Acesso ao Patrimônio Genético 



Conceitos da MP 2186-16/2001 

● Entende-se por “obtenção de amostra” a atividade realizada 

sobre o patrimônio genético com o objetivo de isolar, 

identificar ou utilizar informação de origem genética ou 

moléculas e substâncias provenientes do metabolismo dos 

seres vivos (Orientação Técnica nº 01/2003).  

 

Acesso ao Patrimônio Genético 

COLETA ACESSO ≠ 



Acesso ao Patrimônio Genético 

● Resolução 21 (31/08/2006): Retirou do escopo da MP 
determinados tipos de pesquisas que utilizam ferramentas 
metodológicas moleculareas para execução do projeto de modo 
circunstancial e não por ter objetivo relacionado ao patrimônio 
genético. 
 

● Exemplos: Filogenia, pesquisas epidemiológicas, estudo das 
relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente, 
diversidade genética de populações, técnicas de sexagem e 
análises de cariótipo ou de DNA que visem à identificação de 
uma espécie ou espécime; 
 
 



Elementos da 
Biodiversidade 

 Conhecimento  
Tradicional 

C
T
A 

Comunidades Publicações Bases de 
dados 

Conceitos da MP 2186-16/2001 

Conhecimento Tradicional Associado 



 

Acesso ao Conhecimento Tradicional 

Associado 

● Obtenção de informação sobre conhecimento ou prática 

individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de 

comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando 

sua aplicação industrial ou de outra natureza; 

 

Conceitos da MP 2186-16/2001 



● A erva-baleeira (Cordia verbenacea), usada por pescadores no 
litoral das regiões Sul e Sudeste, é a matéria-prima do medicamento.  

Formas de Acesso ao CTA 

Mercado Ver-o-peso 

● Obtenção de conhecimentos 

tradicionais junto aos feirantes, 

erveiras, raizeiras, entre outros. 



Anuência Prévia 

O termo de anuência prévia é o documento 
comprobatório de que o provedor do componente do 
patrimônio genético e/ou o provedor do conhecimento 
tradicional associado efetivamente compreenderam o 
projeto que se pretende realizar e, mais do que isso, 
concordaram com a realização da atividade. 
 
CTA – consentimento prévio das comunidades 
 



Titular da área (exceção: Resolução nº 08/2003); 

 Provedor de conhecimento tradicional (quando povos 
indígenas - FUNAI também); 

 Órgão competente, no caso de UC´s; 

 Autoridade marítima, quando em águas jurisdicionais 
brasileiras, plataforma continental e zona econômica exclusiva; 

 Conselho de Defesa Nacional, quando em área indispensável 
à segurança nacional (*150km da fronteira – ex. quase todo o 
estado do ACRE!!). 

Anuência prévia de quem? (art. 16, § 9
o
) 



 Tipos de benefícios: monetários ou não-monetários  

● Percentual sobre lucros ou royalties 

● Participação em pesquisa, treinamento, transferência de 
tecnologia, pesquisa em doenças de interesse do provedor, 
projetos de conservação e uso sustentável, etc. 

● Retorno dos resultados das pesquisas. 

● PC – não estabelece benefícios;  

● Fins comerciais : monetários 

Repartição de Benefícios 



 Artigo 16, § 5º da Medida Provisória ... 

●  Caso seja identificado potencial de uso 

econômico, de produto ou processo, passível ou 

não de proteção intelectual, originado de amostra 

de componente do patrimônio genético e de 

informação oriunda de conhecimento tradicional 

associado, acessado com base em autorização que 

não estabeleceu esta hipótese, a instituição 

beneficiária obriga-se a comunicar ao Conselho de 

Gestão ou a instituição onde se originou o 

processo de acesso e de remessa, para a 

formalização de Contrato de Utilização do 

Patrimônio Genético e de Repartição de 

Benefícios - CURB. 

Fármacos 

Cultivares 

Cosméticos 



Contrato de Utilização do Patrimônio Genético 

e de Repartição de Benefícios (CURB) 

● Instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e 
as condições de acesso e de remessa de componente do patrimônio 

genético e de conhecimento tradicional associado, bem como as 

condições para repartição de benefícios; 
 

● Potencial de uso econômico – bioprospecção, desenvolvimento 

técnológica, patente. 

 

 



Anuência  
 da autoridade 

nacional - CGEN 
 

Partes: 
Usuários: 

- Instituição autorizada  

- Instituição destinatária 

Provedores: 

- Titular da área pública: áreas 

protegidas, águas jurisdicionais 

brasileiras, plataforma continental 

 e zona econômica exclusiva 

- Titular da área privada 

- Representantes das comunidades 

indígenas ou locais 

 Inicio da 
vigência do 

contrato 

Termos Mutuamente Acordados - Contrato 



● OT n°1  – Esclarece os conceitos de acesso e remessa de amostras de 
componentes do patrimônio genético. 
 
●  OT nº 02 – Estabelece o conceito de subamostra. 
 
● OT nº 03 – Especifica as atividades sujeitas à autorização do órgão 
responsável pela política nacional de pesquisa científica e tecnológica 
(artigo 12 da MP). 
 
● OT nº 04 – Esclarece o significado da expressão “desenvolvimento 
tecnológico”. 
 
● OT nº 06 – Esclarece o conceito de potencial de uso comercial” para 
acesso a componente do patrimônio genético. 
 
● OT nº 07 - Esclarece os conceitos de pesquisa científica, bioprospecção 
e desenvolvimento tecnológico para a finalidade de melhoramento 
genético vegetal. 
 

Orientações Técnicas: 



Regularização – Resolução 35 

● A Resolução nº 35 do CGEN entrou em vigor em 23 de maio de 

2011 e dispõe sobre a regularização de atividades de acesso ao 

patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado e 

sua exploração econômica realizada em desacordo com a MP 2.186-

16/2001 e demais normas pertinentes 

● Principais artigos:  

- 4º, que dispoem sobre as atividades de regularização que ainda 

estão em execução; 

- 5º, que dispoem sobre as atividades de regularização que já 

fianlizaram 



DESAFIOS DA LEGISLAÇÃO 

 

 Marco legal complexo 

 

 Diversos atores envolvidos 

 com interesses diversos e até  

 conflitantes  

 

 Conceitos novos sendo 

criados 

   permanentemente 

 

 

 Discussão de novo marco 
legal 

 

  Descentralização de 

  competências para outros 

  órgãos da Administração  

 

  Informatização dos 

  Procedimentos  



Cenário Desejado 
• Desonerar a pesquisa e a bioprospecção; 

• Definir os detentores de direitos à repartição de benefícios; 

• Definir mecanismo eficiente de repartição de benefícios que gere 

recursos para a conservação e o desenvolvimento sustentável, 

com baixo custo de transação; 

• Definir quais elos da cadeia produtiva repartem benefícios; 

• Definir regras claras e garantir segurança jurídica para o uso dos 

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados; 

• Capacitar o setor usuário e os provedores sobre a legislação  

nacional e internacional de ABS e para a capacidade de 

negociação de contratos de repartição de benefícios. 

 

 



Contatos: 

Departamento do Patrimônio Genético/Ministério do Meio 
Ambiente  
 
E-mail: cgen@mma.gov.br 
 
site:  
www.mma.gov.br/cgen 
 
 


