
Algumas dúvidas encaminhadas pelos professores sobre o SisGen 
 
 

 
1 ) Quando utilizo extratos de plantas de outros países, eles precisam estar cadastrados?  
Resposta: Se o PG ocorrer somente no outro país: NÃO.  
Se o PG ocorrer também em in situ no Brasil: SIM. 
 
2) Para extratos comerciais, nacionais ou importados, também fica a pergunta anterior.  
Resposta: Se o PG ocorrer somente no outro país: NÃO.  
Se o PG ocorrer também em in situ no Brasil: SIM. 
 
3) Para frações e compostos isolados advindos de departamentos em colaboração - nos 
cadastramos como coordenadores ou colaboradores já no cadastro de quem nos forneceu o 
extrato? 
Resposta: O Cadastro deve ser feito pelo responsável da pesquisa que pode ser a instituição 
coordenadora da atividade. A outra instituição pode ser inserida como parceira e existe um 
campo no sistema para informar a procedência do material. 
 
Obs.: Esta resposta considera que a pergunta era referente a quem deveria ser o “titular do 
cadastro”.  
 
 
Confirmo minha presença no encontro no dia 23 de maio. 
Obrigada 
Amanda 
 

Boa tarde, 
com relação ao cadastro no SisGen tenho as seguintes dúvidas: 
nas minhas pesquisas utilizo sementes de girassol,  adquiridas no comércio que as vende 
como alimento para aves, e lodo biológico contendo bactérias aeróbias e anaeróbias, 
proveniente de estações de tratamento de efluentes (ETEs). O girassol adquirido no comércio 
e o lodo biológico das ETEs tem patrimônio genético ? Preciso cadastrar meus projetos no 
SisGen ? 
 
Resposta:  

Estes materiais contem patrimônio genético entretanto informa-se que, recentemente, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a revisão da lista de referência de espécies 
vegetais domesticadas ou cultivadas que foram introduzidas no território nacional, utilizadas nas 
atividades agrícolas, por meio da Instrução Normativa nº 3, de 2019, disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/68159861. 

A listagem das espécies foi disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-
agropecuaria/recursos-geneticos-1/lista-de-plantas. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/68159861
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Informa-se que, desta listagem, consta(m) a(s) espécie(s) citada(s) em sua mensagem, qual seja: 
girassol (Helianthus annuus L.). Tratando-se de espécie(s) introduzida(s) no território nacional, que 
não forma(m) populações espontâneas, nem tenha(m) adquirido características distintivas próprias 
no território nacional, esta(s) espécie(s) não é(são) considerada(s) patrimônio genético brasileiro; e 
portanto, não está(ão) sujeita(s) às exigências da Lei nº 13.123, de 2015 e seus regulamentos. 

 
Quanto aos microrganismos informa-se que a determina que a Lei nº 13.123, de 2015, 
“considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos 
da Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, 
do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental” (Art. 2º, 
Parágrafo único). Portanto as pesquisas com estes microrganismos devem ser cadastradas. 
  
Grata 
 
Att.  
Dra. Viviane Trevisan  
 
Prezado(a) senhor(a) boa tarde,  

Gostaria de verificar se as atividades que executo/executei a seguir são de cadastro obrigatório 

no SisGen de acordo com a lei a 13.123:  

De 2001 a 2011  

1) Uso de fécula de mandioca para adsorção de metais em amostras de efluentes;  

2) Uso de fécula de mandioca para imobilização de enzimas lipase da Novozyme extraídas de 

fungos (a enzima é comercial e importada da Dinamarca na época de uso);  

3) Extração de tanino de casca de laranja descartada em restaurante para uso no tratamento de 

água;  

4) Extração de enzima de cabeça de camarão gerada como resíduo na região de Laguna/SC 

para o tratamento de água.  

5) Uso de lacase comercial da Novozymes (extraída de fungo) para o tratamento de água.  

6) Uso de bamboo picado para a remoção de metais em amostras de água por adsorção.  

7) Uso de enzimas comerciais da Novozymes (importadas da Dinamarca) para hidrólise de 

celulose residual da Klabin visando a produção de açúcar.  

8) Uso de gordura residual de graxaria, produzida em frigoríficos, para fabricação de biodiesel.  

9) Uso de quitosana comercial da Sigma-Aldrich de carapaça de carangueijo, importada, para 

imobilização de enzimas importadas.  

10) Uso de gelatina comprada em mercado para imobilização de enzimas importadas.  



11) Uso de casca de arroz para crescimento de microrganismos e tratamento de efluentes.  

12) Uso de dejetos suínos para produção de biogás.  

13) Uso de lodo de estação de tratamento de esgoto/efluente como fertilizante de solo.  

A partir de 2012  

1) Uso de tanino vegetal extraído de acácia negra modificado quimicamente como coagulante 

no tratamento de água. O tanino modificado é um produto comercial da TANAC S/A e nós 

usamos em nossa pesquisa este material para o tratamento de água.  

2) Uso de enzimas peroxidases extraídas de raiz forte (Horseradish Peroxidase). Nós usamos 

a enzima comercial da TOYOBO no tratamento de água. Ou seja, a Toyobo extrai a enzima e 

nos apenas operacionalizamos o processo.  

3) Extração de peroxidase de batata yacon. Nós compramos a batata no mercado e extraímos 

a enzima para avaliar o seu desempenho no tratamento de água.  

4) Extração de microrganismo presente em Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. 

Rivière para aplicação no tratamento de água. Neste caso a gente tem o vegetal plantado na 

universidade e retiramos os microrganismos que é de nosso interesse para os testes.  

5) Uso de casca de soja para extração de enzimas.  

Resposta: Para determinar a necessidade de cadastrar sua pesquisa, é necessário verificar o 
enquadramento de suas atividades nos conceitos de acesso da Lei. 
 
Portanto, verifique se a atividade realizada enquadra-se nas seguintes definições, contidas nos 
incisos VIII, X, e XI do art. 2º da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, respectivamente: 
 
“VIII - acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre 
amostra de patrimônio genético; 
 
X - 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; 
 
XI - 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”. 
 
Caso as atividades se enquadrem nos conceitos apresentados, bem como as espécies objeto da 
pesquisa se enquadrem como patrimônio genético (PG) nacional, isto é, pertençam à biodiversidade 
brasileira, será necessário o cadastro no SisGen, conforme exigido pela Lei nº 13.123, de 2015. 
  
Caso as atividades não se enquadrem nos conceitos apresentados, ou as espécies objeto da 
pesquisa não se enquadrem como patrimônio genético (PG) nacional, isto é, sejam espécies exóticas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm


que não tenham adquirido qualquer característica distintiva própria no território nacional, não será 
considerada matéria regulada pela Lei nº 13.123, de 2015. 
 
As espécies da biodiversidade brasileira constam em listas diversas, dentre as quais as Listas de 
Espécies da Flora e da Fauna do Brasil, que se encontram, respectivamente, nos sítios eletrônicos 
www.floradobrasil.jbrj.gov.br e http://fauna.jbrj.gov.br.  
 
Ressalta-se, contudo, que as listas não são exaustivas e estão em constante atualização. Portanto, 
devem ser utilizadas como uma referência. Recomenda-se que um profissional especialista no 
grupo taxonômico de interesse seja consultado caso permaneçam dúvidas sobre a classificação 
taxonômica de determinada espécie, variedade ou raça como parte da biodiversidade brasileira. 
 

Informa-se que, recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a 
revisão da lista de referência de espécies vegetais domesticadas ou cultivadas que foram 
introduzidas no território nacional, utilizadas nas atividades agrícolas, por meio da Instrução 
Normativa nº 3, de 2019, disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/68159861. 

A listagem das espécies foi disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-
agropecuaria/recursos-geneticos-1/lista-de-plantas. 
 
Há, ainda, outras listas de animais que não são patrimônio genético que foram publicadas em 2018:   

a) IN n°19 de 16 de abril de 2018, link: 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-
agropecuaria/arquivos-1/in-19-lista-esp-animais-introduzidas.pdf; 

b) IN n° 50 de 12 de setembro de 2018, espécies aquáticas, link: 
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/42586536. 

 

Quanto aos microrganismos informa-se que a determina que a Lei nº 13.123, de 2015, 
“considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos 
da Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, 
do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental” (Art. 2º, 
Parágrafo único). Portanto as pesquisas com estes microrganismos devem ser cadastradas. 
 

Entretanto, microrganismos não serão considerados como parte do patrimônio genético 
brasileiro apenas quando for comprovado que o microrganismo: foi isolado a partir de substratos 
que não sejam do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da 
plataforma continental; e que o microrganismo foi importado regularmente para o Brasil (Art. 1º, § 
2º do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016).  

 
As condições descritas acima devem ser cumpridas simultaneamente para que o 

microrganismo não seja considerado patrimônio genético nacional. Isto é, um microrganismo 
regularmente importado, mas que tenha sido isolado a partir de substrato do território nacional 
continuará sendo considerado como patrimônio genético nacional. 
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Desde já agradeço a atenção!  

Cordialmente,  

Prof. Everton Skoronski 

 

 
 
 
 
 
Prezados, 
 
Estou bem desorientado quanto ao que precisa ou não ser cadastrado do SisGen, cada 
colega que converso (da área de plantas daninhas) faz uma abordagem diferente do 
assunto, fiz uma lista com as principais dúvidas com exemplo de aplicação. Segue abaixo: 
 
a) Preciso cadastrar projetos onde o objetivo é avaliar o manejo de plantas daninhas em 
culturas agrícolas? Ex: pesquisa de controle de Poaceae reistente a herbicida na cultura da 
soja (avaliar o controle in loco, sem coleta de material). 
b) Toda pesquisa que envolver coleta de plantas tem que ser cadastrada? Mesmo sendo 
plantas daninhas exóticas em lavouras? Ex: coleta de sementes de capim-arroz em lavouras 
de arroz irrigado para realização de teste de dose-resposta para confirmação de resistência 
a herbicidas em casa de vegetação. 
c) Pesquisas que envolva levantamento fitossociológico de plantas daninhas em áreas 
agrícolas ou não agrícolas precisam ser cadastrados? Mesmo que não envolva a coleta de 
plantas (identificação no local sem coleta). Ex: levantamento de plantas daninhas em áreas 
de cultivo de soja na serra catarinense. 
d) Como proceder quando as sementes das plantas daninhas forem adquiridas de uma 
empresa especializada do setor? Ex: pesquisa irá avaliar a eficiência de um novo herbicida 
para as principais plantas daninhas da cultura do milho e as sementes de todas as espécies 
foram adquiridas em uma empresa especializada (não houve coleta). 
e) Apresentações em público, precisam ser cadastradas no SisGen? Ex: Palestra a um grupo 
de produtores de arroz irrigado para tratar do manejo de capim-arroz (Echinochloa spp.) 
resistente a herbicidas. 
 
Resposta: A Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, NÃO regula a coleta de material biológico. Para 
verificar se é necessário obter autorização de coleta, sugere-se que acesse o site do Sistema de 
Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBio (http://www.icmbio.gov.br/sisbio/) e verifique 
as informações disponíveis, em especial, o disposto na Instrução Normativa nº 03, de 2014, do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 
 
Portanto o fato de haver ou não coleta de material biológico não interfere quanto com as 
obrigações relacionadas ao SisGen.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
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Informa-se que o registro voluntário ou a autorização de coleta concedida pelo SISBio não supre a 
exigência de cadastro da atividade de acesso ao patrimônio genético no Sistema Nacional de Gestão 
do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado - SisGen. 
 
Informa-se por oportuno que as atividades que não se enquadram como atividades de acesso ao 
patrimônio genético são aquelas definidas no art. 107 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, 
desde que não sejam parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico; bem como as 
atividades equiparadas a estas, conforme a Orientação Técnica CGen nº 9, de 18 de setembro de 
2018. 
 
Caso as plantas de interesse da pesquisa enquadram-se como patrimônio genético brasileiro é 
necessário realizar os cadastros destas pesquisas. 
 
Informa-se que, recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a 
revisão da lista de referência de espécies vegetais domesticadas ou cultivadas que foram 
introduzidas no território nacional, utilizadas nas atividades agrícolas, por meio da Instrução 
Normativa nº 3, de 2019, disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/68159861. 

A listagem das espécies foi disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-
agropecuaria/recursos-geneticos-1/lista-de-plantas. 
 
Ressalta-se que, conforme disposto no § 2º do art. 12 da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, “o 
cadastramento deverá ser realizado previamente à remessa, ou ao requerimento de qualquer 
direito de propriedade intelectual, ou à comercialização do produto intermediário, ou à divulgação 
dos resultados, finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação, ou à notificação de 
produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso”. 
 
Portanto, as atividades de acesso podem ser iniciadas antes do cadastro, que somente é exigido 
previamente aos momentos definidos no § 2º do art. 12 da Lei nº 13.123, de 2015. 

 
 
Att. 
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA NETO 
 

Dúvidas a respeito do SISGEN: 
Temos uma COLEÇÃO DE SEMENTES, que chamamos de banco ativo de 
germoplasma de feijão (aproximadamente 250 acessos).  
Destes acessos:  
a) 200 acessos comprados ou doados informalmente em feiras de produtos agrícolas 
e junto a agricultores entre os anos de 1996 e 2000 (unica informação que temos é 
o município em que foi adquirido ou recebemos a doação). 
b) 44 acessos foram recebidos em funçao de uma troca de sementes (enviamos 
sementes de 44 acessos e recebemos sementes de 44 outros acessos). Esta troca 
ocorreu em 14 dezembro de 2015 (dispomos de uma carta com a lista dos acessos, 
assinada pelo pesquisador com a qual trocamos as sementes). 
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Perguntamos, como proceder para cadastrarmos esta coleção?  
Cadastra a coleção ou cadastra cada acesso? 
 

O cadastro é o mesmo para a situação a) e para a Situação b) ? 
Qual a diferença? 
 
Quais os passos a serem seguidos na situação a)? 
Quais os passos a serem seguidos na situação b)? 
 
Existem muitas alternativas no momento do preencimento no SISGEN. Embora 
tenhamos tentados de várias maneiras, não temos segurança qual a maneira 
correta. 
Gentileza demonstrar um exemplo, para que possamos cadastrar a nossa coleção de 
sementes de feijão, da forma mais correta possível. 
 

Resposta: O credenciamento de instituição mantenedora de coleção ex situ não é 
obrigatório; é VOLUNTÁRIO. 

 
Conforme a alínea ‘b’, do inciso III, do § 1º, do art. 6º da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 

2015, compete ao CGen deliberar sobre o credenciamento de instituição nacional que mantém 
coleção ex situ de amostras que contenham o patrimônio genético. 

 
Dentre as instituições nacionais mantenedoras de coleção ex situ poderão ser credenciadas 

tanto as públicas, quanto às privadas sem fins lucrativos que mantenham herbários populares ou 
bancos comunitários de sementes, conforme o art. 4º, inciso IV, alínea ‘a’, itens 1. e 2. do Decreto nº 
8.772, de 11 de maio de 2016. 

 
Este credenciamento “tem como objetivo reunir as informações necessárias à criação da 

base de dados de que trata a alínea ‘d’ do inciso IX do § 1º do art. 6º da Lei nº 13.123, de 2015, de 
modo a garantir o acesso à informação estratégica sobre a conservação ex situ do patrimônio 
genético no território nacional”, conforme o art. 30 do Decreto nº 8.772, de 2016. 

 
Ressalta-se que “somente poderá receber recursos do FNRB a instituição nacional 

mantenedora de coleções ex situ que for credenciada” pelo CGen, conforme determina o § 1º do 
art. 30 do Decreto nº 8.772, de 2016. 

 
Para solicitar o referido credenciamento, a pessoa jurídica deverá preencher formulário 

eletrônico no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 
Associado – SisGen com as informações indicadas no art. 31 do Decreto nº 8.772, de 2016. 

 
Informa-se que foi publicada a Portaria nº 1, de 3 de outubro de 2017, que implementa e 

disponibiliza o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 
Associado - SisGen, a partir da data de 6 de novembro de 2017, no seguinte endereço eletrônico: 
sisgen.gov.br. 

 
 
Atenciosamente, 
 

Prof. Altamir F Guidolin 
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1) trabalhos de prevalência/frequência/intensidade parasitária por meio de pesquisas 

diretas (parasito/dna - pcr) ou indireta (sorologia), precisa ser cadastrado no SISGEN? 
 
2) trabalhos em que fazemos genotipagem de parasitos (parasitos comuns, de animais 
domésticos e/ou silvestres-selvagens) para identificar diferentes 
cepas/isolados/genótipos, precisa ser cadastrado no SISGEN? 
 
3) trabalhos que avaliam/testam diferentes metodologias para o diagnóstico de 
parasitos (parasitos comuns, de animais domésticos e/ou silvestres-selvagens), precisa 
ser cadastrado no SISGEN? 
 
4) Levantamento de fauna parasitárias (mosquitos, por exemplo) em determinada 
área, precisa ser cadastrado no SISGEN? 
 

Resposta: Para determinar a necessidade de cadastrar sua pesquisa, é necessário verificar o 

enquadramento de suas atividades nos conceitos de acesso da Lei. 

Portanto, verifique se a atividade realizada enquadra-se nas seguintes definições, contidas nos 

incisos VIII, X, e XI do art. 2º da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, respectivamente: 

“VIII - acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado 

sobre amostra de patrimônio genético; 

X - 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; 

XI - 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”. 

Caso as atividades se enquadrem nos conceitos apresentados, bem como as espécies objeto 

da pesquisa se enquadrem como patrimônio genético (PG) nacional, isto é, pertençam à 

biodiversidade brasileira, será necessário o cadastro no SisGen, conforme exigido pela Lei nº 

13.123, de 2015. 

Caso as atividades não se enquadrem nos conceitos apresentados, ou as espécies objeto da 

pesquisa não se enquadrem como patrimônio genético (PG) nacional, isto é, sejam espécies 

exóticas que não tenham adquirido qualquer característica distintiva própria no território 

nacional, não será considerada matéria regulada pela Lei nº 13.123, de 2015. 

Informa-se por oportuno que as atividades que não se enquadram como atividades de acesso 

ao patrimônio genético são aquelas definidas no art. 107 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio 

de 2016, desde que não sejam parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico; 



bem como as atividades equiparadas a estas, conforme a Orientação Técnica CGen nº 9, de 18 

de setembro de 2018. 

As espécies da biodiversidade brasileira constam em listas diversas, dentre as quais as Listas de 

Espécies da Flora e da Fauna do Brasil, que se encontram, respectivamente, nos sítios 

eletrônicos www.floradobrasil.jbrj.gov.br e http://fauna.jbrj.gov.br.  

Ressalta-se, contudo, que as listas não são exaustivas e estão em constante atualização. 

Portanto, devem ser utilizadas como uma referência. Recomenda-se que um profissional 

especialista no grupo taxonômico de interesse seja consultado caso permaneçam dúvidas 

sobre a classificação taxonômica de determinada espécie, variedade ou raça como parte da 

biodiversidade brasileira. 

Quanto aos microrganismos informa-se que a determina que a Lei nº 13.123, de 2015, 

“considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos da 

Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do 

mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental” (Art. 2º, Parágrafo 

único). Portanto as pesquisas com estes microrganismos devem ser cadastradas. 

Entretanto, microrganismos não serão considerados como parte do patrimônio genético 

brasileiro apenas quando for comprovado que o microrganismo: foi isolado a partir de 

substratos que não sejam do território nacional, do mar territorial, da zona econômica 

exclusiva ou da plataforma continental; e que o microrganismo foi importado regularmente 

para o Brasil (Art. 1º, § 2º do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016).  

As condições descritas acima devem ser cumpridas simultaneamente para que o 

microrganismo não seja considerado patrimônio genético nacional. Isto é, um microrganismo 

regularmente importado, mas que tenha sido isolado a partir de substrato do território 

nacional continuará sendo considerado como patrimônio genético nacional. 

 

Prof. Anderson   

 

Prezados, 
Se possível gostaria da inclusão de mais uma dúvida nas respostas sobre o SiGen que 
serão enviadas para a UDESC. 
 

1. Na UDESC existe uma coleção de plantas (Herbário LUSC), com cerca de 10.000 
espécimes, cadastrados nas plataformas JABOT e SpeciesLink. Como não temos 
uma importação direta de planilhas de dados dos espécimes para o SisGen, 
seguem os questionamentos: 

1. Como deveremos registrar os dados da coleção? 
2. Devemos registrar em níveis de Grandes grupos (Angiospermae, 

Gimnospermae...) ou como famílias, gêneros e espécies? 
3. Será necessário cadastrar todos os nomes de espécies existentes na coleção e o 

seu georreferenciamento? 



Resposta: O credenciamento de instituição mantenedora de coleção ex situ não é 

obrigatório; é voluntário. 

 

Conforme a alínea ‘b’, do inciso III, do § 1º, do art. 6º da Lei nº 13.123, de 20 de maio 

de 2015, compete ao CGen deliberar sobre o credenciamento de instituição nacional que 

mantém coleção ex situ de amostras que contenham o patrimônio genético. 

 

Dentre as instituições nacionais mantenedoras de coleção ex situ poderão ser 

credenciadas tanto as públicas, quanto às privadas sem fins lucrativos que mantenham 

herbários populares ou bancos comunitários de sementes, conforme o art. 4º, inciso IV, alínea 

‘a’, itens 1. e 2. do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016. 

 

Este credenciamento “tem como objetivo reunir as informações necessárias à criação 

da base de dados de que trata a alínea ‘d’ do inciso IX do § 1º do art. 6º da Lei nº 13.123, de 

2015, de modo a garantir o acesso à informação estratégica sobre a conservação ex situ do 

patrimônio genético no território nacional”, conforme o art. 30 do Decreto nº 8.772, de 2016. 

 

Ressalta-se que “somente poderá receber recursos do FNRB a instituição nacional 

mantenedora de coleções ex situ que for credenciada” pelo CGen, conforme determina o § 1º 

do art. 30 do Decreto nº 8.772, de 2016. 

 

Para solicitar o referido credenciamento, a pessoa jurídica deverá preencher 

formulário eletrônico no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado – SisGen com as informações indicadas no art. 31 do 

Decreto nº 8.772, de 2016. 

 
Exemplo: Se a coleção é de insetos para o pedido do credenciamento basta informar 
que o grupo taxonômico conservado é “Insecta” com seu respectivo curador incluindo 
o método de armazenamento e conservação das amostras. 
 
Lembrando que o credenciamento de instituição mantenedora de coleção ex situ deve 
ser solicitado por pessoa jurídica. 
 
 
Att.; 
 
Adelar Mantovani 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Departamento de Eng. Florestal 
Lab. DNA-UDESC 
Ecologia e Genética de Populações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
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