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Definições
Patrimônio genético (PG): informação de origem 

genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou  

espécies de outra natureza, incluindo substâncias  

oriundas do metabolismo destes seres vivos;

Condições in situ: condições em que o PG ocorre em  

ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies 

domesticadas ou cultivadas, nos meios  onde 

naturalmente tenham desenvolvido suas  características 

distintivas próprias, incluindo as que formem 

populações espontâneas.



Definições
Acesso ao Patrimônio Genético: pesquisa ou

desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra

de patrimônio genético;

Pesquisa: atividade, experimental ou teórica,  realizada 

sobre o patrimônio genético ou  conhecimento 

tradicional associado, com o objetivo  de produzir novos 

conhecimentos, por meio de um  processo sistemático 

de construção do  conhecimento que gera e testa 

hipóteses e teorias, descreve e interpreta os 

fundamentos de  fenômenos e fatos observáveis;



Definições
Desenvolvimento Tecnológico: trabalho sistemático  

sobre o patrimônio genético ou sobre o  conhecimento 

tradicional associado, baseado nos  procedimentos 

existentes, obtidos pela pesquisa ou  pela experiência 

prática, realizado com o objetivo de  desenvolver novos 

materiais, produtos ou  dispositivos, aperfeiçoar ou 

desenvolver novos  processos para exploração 

econômica;



Definições



Definições
Conhecimento tradicional associado (CTA): 

informação ou  prática de população indígena, 

comunidade  tradicional ou agricultor tradicional sobre 

as  propriedades ou usos diretos ou indiretos associada  

ao patrimônio genético;

Consentimento Prévio Informado: consentimento  

formal, previamente concedido por população  indígena 

ou comunidade tradicional segundo os seus usos, 

costumes e tradições ou protocolos  comunitários.



Definições
Acesso ao CTA: pesquisa realizada sobre CTA que  

possibilite ou facilite o acesso ao PG, ainda que  obtido 

de fontes secundárias tais como feiras,  publicações, 

inventários, filmes, artigos científicos,  cadastros e 

outras formas de sistematização e  registro de 

conhecimentos tradicionais associados.



Definições
Conhecimento tradicional associado de origem não  

identificável: conhecimento tradicional associado  em que 

não há a possibilidade de vincular a sua  origem a, pelo 

menos, um povo indígena,  comunidade tradicional ou 

agricultor tradicional;

Conhecimento tradicional associado de origem  

identificável: qualquer população indígena,  comunidade 

tradicional ou agricultor tradicional que  cria, desenvolve, 

detém ou conserva determinado  conhecimento tradicional 

associado é considerado  origem identificável desse 

conhecimento (...). 

Ex.: Copaíba como anti-inflamatório, se pelo menos

uma  comunidade usa, esse CTA é identificável.



Definições
Remessa: transferência de amostra de patrimônio  genético 

para instituição localizada fora do País com  a finalidade de 

acesso naquela instituição, cuja  responsabilidade sobre a 

amostra é transferida  para a destinatária;

Envio de amostra: envio de amostra que contenha  

patrimônio genético para a prestação de serviços no  

exterior como parte de pesquisa ou  desenvolvimento 

tecnológico na qual a  responsabilidade sobre a amostra é 

de quem  realiza o acesso no Brasil;





Situações a serem observadas

30/06/00 05/11/17 06/11/18

1

Regularização de  

acessos MP 

2186-16/01 

(prazo até  

06/11/2018)

2

Regularização de  

acessos Lei 

13123/15  (prazo 

até  06/11/2018)

3

Acessos que já  

deviam estar  

cadastrados Lei  

13123/15

4

Acessos atuais 

e  futuros - Lei  

13123/15

16/11/15

Termo de 

Compromisso

Resolução n. 19 

de 31/10/2018

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/termo de compromisso/ANEXO_VII.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/resolucoes/res19-cgen.pdf


Prazos

As tabelas abaixo são uma compilação dos prazos 

aplicáveis para a regularização e cadastro das atividades 

de que trata a Lei nº 13.123, de 2015:

• Prazos aplicáveis para regularização de acesso ao 

PG ou CTA realizado entre 30/06/2000 e 16/11/2015;

• Prazos / Condições - Termos de Compromisso (TC);

• Prazos aplicáveis para cadastro de acesso ao PG ou 

CTA realizado entre 17/11/2015 e 05/11/2017 ou 

após 05/11/2017.

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/links_e_documentos/1._Prazo_30.06.00_e_16.11.15.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/links_e_documentos/2._Prazos_Termo_de_Compromisso.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80043/camara-setorial-academia/links_e_documentos/3._Prazo_cadastro_apos_17.11.15.pdf


Consequências administrativas e  

jurídicas do não cadastro

• A Lei 13.123/2015, em seu artigo 27 estabelece 

penalidades administrativas às  pessoas naturais e 

jurídicas que não regularizarem os cadastros  de suas 

pesquisas junto ao SISGEN. 

• A multa de que trata o inciso II do § 1o será arbitrada 

pela  autoridade competente, por infração, e pode 

variar de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais),  quando a infração for cometida por pessoa 

natural; ou de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 

10.000.000,00 (dez  milhões de reais), quando a 

infração for cometida por pessoa  jurídica, ou com seu 

concurso.



Consequências administrativas e  

jurídicas do não cadastro

• § 7. O regulamento disporá sobre o processo 

administrativo  próprio para aplicação das sanções de 

que trata esta Lei,  assegurado o direito a ampla defesa 

e a contraditório.



• SisGen - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio  

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado

• Objetivo - auxiliar o CGen na gestão do patrimônio  

genético e do conhecimento tradicional associado.

SisGen



• Funções:

• Cadastrar acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado;

• Cadastrar envio de amostra que contenha patrimônio genético 

para prestação de serviços no exterior;

• Cadastrar remessa de amostra de patrimônio genético;

• Notificar produto acabado ou material reprodutivo;

• Solicitar autorização de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior;

• Solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das 

coleções ex situ que contenham amostras de patrimônio genético;

• Obter comprovantes de cadastros, de remessa e de notificações;

• Obter certidões do procedimento administrativo de verificação; e

• Solicitar atestados de regularidade de acesso.

SisGen



• Endereço eletrônico: https://sisgen.gov.br

• Instalação do módulo de segurança:

• Verificação do módulo de segurança à cada acesso  à 

página;

• O usuário é redirecionado automaticamente para  a 

página de instalação do módulo;

• Download do arquivo e instruções autoexplicativas no 

instalador.

SisGen

https://sisgen.gov.br/


• Cadastro do usuário: Dados pessoais do pesquisador

SisGen



• Cadastro do usuário: Adicionar vínculo institucional e aguardar 

a aprovação. Critério de aprovação pela UFG: Vínculo permanente 

com a instituição.

SisGen



• Cadastro do usuário: Senha automática enviada por e-mail 

(conferir spam)

SisGen



• Cadastro de acessos ou remessas:

Manual do SISGEN 

SISGEN

SisGen

https://sisgen.gov.br/download/Manual_SisGen.pdf
https://sisgen.gov.br/paginas/login.aspx


Obrigada!

Setor de Apoio à Gestão de Projetos 

e Grupos  de Pesquisa (PRPI/UFG)

projetos.prpi@ufg.br

Bruna Junqueira 3521-1023

Larissa Santos 3521-2046

mailto:projetos.prpi@ufg.br

