
XXXX) Entidades relacionadas ao assunto coleções: 

1) CCBIO – “Cadastro Nacional de Coleções Biológicas”: instituído pela Instrução 

Normativa IBAMA nº 160, de 27 de abril de 2007, terá como objetivo de e disciplinar o 

transporte e o intercâmbio de material biológico consignado a coleções. Entretanto, até a 

presente data não foi implantado. 

Esta iniciativa do IBAMA vem atender à Convenção Sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagem em Perigo de Extinção 

(Cites), firmada em Washington, em 03 de março de 1973, aprovada no Brasil pelo 

Decreto Legislativo nº 54, de 24 de junho de 1975, com a redação dada pelo Decreto 

Legislativo nº 35, de 5 de dezembro de 1985, e promulgada pelo Decreto nº 92.446, de 

7 de março de 1986. 

A Resolução Conf. 11.15 da Cites recomenda o registro das instituições 

científicas. Por isso a decisão do MMA/IBAMA de criar um “Cadastro Nacional de 

Coleções Biológicas”, através da Instrução Normativa IBAMA nº 160/2007. 

Segundo essa normativa, os registros de instituições e coleções no CCBIO serão 

administrados pelo IBAMA por meio do Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBIO). Caberá ao representante legal da instituição fazer o registro 

da instituição detentora de coleção científica; também indicando os responsáveis para 

fazer os registros de cada coleção pertencente à instituição. 

A instituição científica detentora de coleção biológica científica registrada no 

CCBIO será cadastrada junto à autoridade administrativa da Cites.  

 

2) SiBBr- “Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira”  sistema on-

line (em implantação através do  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) que 

integrará informações em tempo real sobre a biodiversidade e os ecossistemas 

brasileiros de diversas fontes nacionais e estrangeiras como, por exemplo, as que estão 

em repositórios na forma de coleções biológicas. O objetivo é criar estratégias para a 

implementação de programas, projetos e atividades de fomento, visando a definição de 

políticas públicas para conservação e uso sustentável dos recursos naturais.  

Desde o inicio do ano de 2013 o SiBBr vem realizando uma Pesquisa online 

sobre os dados de biodiversidade das instituições brasileiras. Esse estudo visa 

levantar informações sobre os bancos de dados de biodiversidades contidas nas diversas 

instituições e centros de pesquisa (tais como coleções biológicas, herbários, listas de 

espécies, catálogos). Para isso, foram divulgados dois questionários: um focado nas 

informações sobre o conteúdo desses bancos, e outro para conhecer os aspectos de 

Tecnologia da Informação utilizados por cada instituição. 

 

 

3) Conselho de Gestão do Patrimônio Genético- CGEN/MMA:  

Dentro do universo do CGEN tratando do acesso ao patrimônio genético e 

repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes dessas atividades, parte de suas 

normativas têm relação às Coleções Fiéis Depositárias de Amostras de Componente do 

Patrimônio Genético. A Deliberação CGEN/MMA nº 1, de 08/07/2002 aprovou os 

procedimentos para o trâmite de solicitações para o credenciamento de instituições 

públicas como fiéis depositárias de amostras de componentes do patrimônio genético. 

 

Há dois tipos de credenciamento de coleções disponível na página do 

CGEN/MMA: 



 

3.1) credenciamento de coleção como “Fiel depositária de amostras de 

componente do patrimônio genético”: 

Uma instituição credenciada pelo CGEN como “Fiel depositária de amostras de 

componente do patrimônio genético” poderá receber sub-amostras do patrimônio 

genético acessado em projetos de pesquisa autorizados  pelo CGEN. Para cada 

componente do patrimônio genético acessado (uma espécie que teve seu patrimônio 

genético acessado, por exemplo), deverá ser depositada em coleção credenciada uma 

sub-amostra que servirá como testemunho desse material (Art. 16, § 3º da MP 2.186-

16/2001). Para localizar uma coleção credenciada pelo CGEN como “fiel depositária”, 

basta buscar no endereço  http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico. 

O cadastramento de uma coleção como “Fiel Depositária” deve ser feito através 

de um formulário disponibilizado na página do CGEN (link*). Este formulário, após ser 

preenchido e assinado pelo curador da coleção e pelo representante legal da instituição, 

deverá ser enviado a Secretaria Executiva do CGEN. 

A Resolução nº 18 do CGEN estabelece critérios para o depósito, o uso e a 

conservação de sub-amostras em uma coleção fiel depositária. 

As coleções credenciadas como fiéis depositárias deverão enviar um relatório 

anual ao CGEN, constando os depósitos de sub-amostras referentes a acesso  ao 

patrimônio genético naquele período. Para a apresentação do relatório há um formulário 

próprio, que depois de preenchido e assinado pelo curador da coleção e pelo 

representante legal da instituição, deverá ser enviado a Secretaria Executiva do CGEN. 

 

3.2) credenciamento para constituir coleção que vise atividade de acesso com 

potencial de uso econômico: 

 

O CGEN concede autorização para projetos de formação de coleções 

especificamente para fins de atividades de acesso com potencial de uso econômico, 

como bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico. Esta autorização contempla 

projetos de pesquisa vinculados a uma instituição, através da assinatura de seu 

representante legal e do pesquisador coordenador da pesquisa. 

O formulário de solicitação tem o título: “Formulário para solicitação de 

autorização especial de acesso ao patrimônio genético para constituir e integrar 

coleção ex situ que vise a atividade com potencial de uso econômico, como 

bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico”. Esse documento está disponível no 

endereço: “http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-

patrimonio-genetico/acesso-ao-patrimonio-genetico-e-aos-conhecimentos-tradicionais-

associados/formularios” 

 

Os projetos contemplados deverão enviar ao CGEN o relatório anual de 

atividades, através do “Formulário para elaboração de relatório por instituição 

nacional autorizada a acessar componentes do patrimônio genético para constituir 

coleção ex-situ com potencial de uso econômico”. Este formulário também é 

encontrado na mesma página do formulário de solicitação do credenciamento da 

coleção. 

 
 

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/res18.pdf

