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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETARIO 

JUSTIFICATIVA 

Até 1992 quando, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 
RIO 92, foi aberta para assinatura a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 
o acesso aos recursos genéticos nativos, produtos derivados e conhecimentos 
tradicionais associados era livre, não havendo necessidade legal de nenhuma 
regulamentação, a não ser que houvesse saída de material para fora do país. Neste 
caso, era (e ainda o é) necessário uma autorização do CNPq. 

Esta não exigência de regulamentação decorria do fato da biodiversidade ter sido, 
até então, considerada como um patrimônio da humanidade. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil em 1994, e por mais 
de 150 países, reafirma que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus 
próprios recursos biológicos e são responsáveis pela conservação de sua 
diversidade biológica e pela utilização sustentável destes recursos. 

Esta Convenção preconiza o acesso adequado aos recursos genéticos nativos, a 
transferência adequada de tecnologias pertinentes e a repartição justa e eqüitativa 
dos benefícios derivados do uso destes recursos. 

Desse modo, os Países signatários da CDB devem regulamentar o acesso aos 
recursos genéticos nativos, produtos derivados e conhecimentos associados de 
modo a garantir que sejam alcançados os objetivos da Convenção. 

No Brasil ainda não há documento legal, em nível federal, que regulamente esta 
matéria. Alguns Estados, como Acre e Amapá, estão regulamentando Leis Estaduais 
sobre o tema. 

O Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, considera 
necessário e urgente regular esta matéria a nível estadual, no âmbito de sua 
competência legal, uma vez que muitas pesquisas e atividades econômicas que 
estão sendo desenvolvidas no território do Estado envolvem o acesso aos recursos 
genéticos nativos. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

PREMISSAS 

• Reconhecimento de que os recursos genéticos nativos e produtos derivados são 
bens de relevante interesse público, de natureza ambiental; 

• Por essa razão, o acesso e a exploração de tais recursos devem ficar sujeitos ao 
controle do Poder Público, respeitando as competências da União, Estados e 
Municípios; 

• Respeito ao direito de propriedade ou posse da área onde se encontram os 
recursos genéticos nativos (a autorização para o ingresso na área deve ser 
obtida de quem legalmente tem a posse da área - no caso das unidades de 
conservação, o Estado); 

• O acesso às reservas indígenas e às áreas ocupadas por comunidades 
tradicionais (índios, quilombolas, caiçaras) são sujeitas à legislação específica; 

• O acesso às áreas de unidades de conservação estaduais está sujeito ao órgão 
competente que administra e/ou é responsável por elas; 

• A regulamentação proposta, por meio do presente Projeto de Lei, visa a coibir a 
biopirataria e a garantir a sustentabilidade dos recursos genéticos nativos 
(preservação do meio ambiente) e a valorizar o conhecimento tradicional 
associado - não tem por finalidade interferir nos direitos dos titulares das áreas 
onde tais recursos estejam localizados; 

• O problema relacionado ao pagamento de indenizações ( danos à área) ou 
royalties pelo uso e exploração dos recursos genéticos nativos, a serem exigidos 
pelo dono ou posseiro da área deve ser resolvido entre ele e o interessado na 
exploração, na forma da lei (federal). 

• No caso das Unidades de Conservação Estaduais, a SMA estabelecerá em 
regulamento desta Lei, a forma pela qual deverá se dar a exploração comercial 
dos recursos genéticos acessados nestas áreas. 

• Quando se tratar de populações indígenas ou comunidades tradicionais, a 
legislação específica deve cuidar do tema, não cabendo ao Estado legislar sobre 
o assunto, entretanto, como o Estado considera o conhecimento tradicional 
associado de relevante importância, estimulará a adoção do consentimento 
prévio destas populações e comunidades. 

• No caso das comunidades tradicionais e populações indígenas existentes dentro 
das áreas das Unidades de Conservação Estaduais, sem demarcação de suas 
terras ou desafetação das mesmas, a SMA deverá exigir a apresentação do 
Consentimento Prévio destas populações, quando houver acesso ao 
conhecimento tradicional associado. 

• A eventual cobrança pelo proprietário (ou posseiro) da área para que o 
interessado ingresse no imóvel e colete o material genético para pesquisa e 
exploração não impede que o Estado cobre uma taxa pelo exercício do poder de 
polícia de controle do acesso ao recurso genético. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 

(7ª VERSÃO) 

Dispõe sobre a Política de acesso aos 
recursos genéticos nativos, produtos 
derivados e conhecimento tradicional 
associado no território do Estado de São 
Paulo e dá outras providências. 

CAPÍTULO l 
Das Disposições Gerais 

Art. 1° - Cabe ao Poder Público, na proteção ao meio ambiente natural do 
território do Estado, estabelecer os princípios e normas para o controle do acesso 
aos recursos genéticos nativos, produtos derivados e conhecimento tradicional 
associado, observadas as seguintes diretrizes: 

1 - consideração de que os recursos genéticos nativos e produtos derivados 
são bens de relevante interesse público; 

li - consideração de que o conhecimento tradicional associado é relevante 
para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica ; 

Ili - promoção e incentivo à pesquisa e à utilização adequada dos recursos 
genéticos nativos e produtos derivados e ao seu uso sustentável; 

IV - valorização dos conhecimentos e práticas das comunidades tradicionais e 
populações indígenas sobre conservação, uso, manejo e aproveitamento 
sustentável da diversidade biológica e genética; 

V - controle e fiscalização do acesso aos recursos genéticos nativos e 
produtos derivados; 

VI - adoção de consentimento previa das comunidades tradicionais e 
populações indígenas para o acesso ao conhecimento tradicional associado; 

VII - vedação de qualquer acesso aos recursos genéticos nativos e produtos 
derivados que possa acarretar impacto ambiental e pôr em risco a conservação da 
biodiversidade; 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

VIII - participação do Estado nos benefícios econômicos decorrentes do 
acesso permitido aos recursos genéticos nativos e produtos derivados e sua 
aplicação prioritária na conservação da biodiversidade, quando este se der em 
propriedade do Estado; · 

IX - participação das comunidades tradicionais e populações indígenas nas 
decisões que tenham por objetivo o acesso aos recursos genéticos nativos e 
produtos derivados nas áreas por elas ocupadas; 

X - realização preferencial, no território do Estado, de todas as etapas da 
pesquisa relacionadas aos recursos genéticos nativos e produtos derivados , que 
tiveram acesso permitido. 

Art. 2° - Para a consecução da política de acesso aos recursos genéticos 
nativos, produtos derivados e conhecimento tradicional associado, o Poder 
Executivo deverá: 

1 - manter programa específico para a conservação da biodiversidade no 
Estado, de forma a subsidiar as suas decisões; 

U '."elaboraras diretrizes técnicas e científicas para a fixação de prioridades 
para a conservação de ecossistemas, espécies e espécimes; 

Ili - fortalecer as atividades de conservação "in situ" e "ex situ" da diversidade 
biológica no Estado de São Paulo; 

IV - promover a capacitação de pessoal para a proteção, a fiscalização, o 
estudo e o uso sustentável da diversidade biológica; 

V - desenvolver e manter sistema de informações sobre as pesquisas em 
diversidade biológica, de forma a subsidiar a sua conservação; 

VI - expedir autorização para o acesso aos recursos genéticos nativos e 
produtos derivados; 

VII -fiscalizar o acesso aos. recursos genéticos nativos e produtos derivados; 

VIII - expedir autorização para a utilização comercial e/ou industrial dos 
recursos genéticos e produtos derivados acessados nas Unidades de Conservação 
Estaduais e demais propriedades do Estado. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE 00 SECRETARIO 

IX - estimular a adoção de consentimento prévio pelas populações indígenas 
e comunidades tradicionais. 

Art. 3º - O controle e a fiscalização do acesso aos recursos genéticos nativos 
e produtos derivados visam à proteção, conservação e à utilização sustentável do 
patrimônio natural do Estado, aplicando-se as disposições desta lei a todas as 
pessoas físicas ou jurídicas, que coletem, extraiam, usem, aproveitem, armazenem 
ou comercializem tais recursos e produtos no Estado de São Paulo. 

Art. 4° - Esta lei aplica-se aos recursos genéticos nativos e seus produtos 
derivados existentes no território do Estado, continentais, costeiros e marítimos e ao 
conhecimento tradicional a eles associados. 

Parágrafo único - Esta lei não se aplica: 
1 - ao todo, a suas partes e aos componentes genéticos dos seres humanos; 
li - ao consumo próprio e ao intercâmbio de recursos genéticos realizado pelas 
comunidades tradicionais e pelos populações indígenas, entre si, para seus próprios 
fins e baseados em sua prática costumeira; 
Ili - ao comércio, em espécie, de pequeno porte, que contará com regulamentação 
específica. 

CAPÍTULO li 
Do acesso aos recursos genéticos nativos 

Art. 5° - O controle e a fiscalização do acesso aos recursos genéticos nativos 
e produtos derivados no Estado de São Paulo compete à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, sem prejuízo da legislação federal incidente. 

Parágrafo único: O Poder Executivo deverá constituir Comissão formada por 
representantes do Estado, da comunidade científica e de organizações não 
governamentais, a fim de propor diretrizes e assessorar a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente em suas funções de controle, coordenação, supervisão e avaliação 
do desenvolvimento das atividades de acesso aos recursos genéticos nativos e 
produtos derivados. 

Art. 6º - Os trabalhos de coleta de recursos genéticos nativos e produtos 
derivados no território do Estado só poderão ser realizados mediante prévia 
autorização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Parágrafo único: O acesso ao conhecimento tradicional associado dependerá 
de consentimento prévio da comunidade em questão. 

Art. 7º R A autorização para acesso ao recurso genético, produto derivado e 
conhecimento tradicional associado só será concedida à instituição nacional, pública 
ou privada, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 
biológicas, humanas e afins. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRl:TARIO 

Parágrafo único: A participação de pessoa jurídica sediada no exterior na 
coleta de amostra de recursos genéticos ou produtos derivados ou de informações 
relativas ao conhecimento tradicional associado somente será autorizada quando 
feita em conjunto com instituição pública nacional, sendo a coordenação das 
atividades obrigatoriamente realizada por esta última e desde que todas as 
instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas biológicas, humanas e afins. 

Art. 8º· Para obtenção da autorização, o interessado deverá encaminhar 
requerimento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com os seguintes 
documentos: 

1 - descrição detalhada e especificada dos recursos a que se deseja ter 
acesso, incluindo seus usos atuais e potenciais, sua sustentabilidade e os riscos que 
podem decorrer do acesso; 

li - descrição dos métodos, técnicas, sistema de coleta e instrumentos a 
serem utilizados; 

Ili - localização precisa da área ou áreas de acesso aos recursos 
pesquisados; 

IV - indicação do destino do material e seu provável uso posterior; 
V - consentimento prévio das populações indígenas e comunidades 

· tradicionais, presentes em unidades de conservação estaduais, quando envolver 
acesso ao conhecimento tradicional associado. 

7 

Parágrafo 1º: A Secretaria de Estado do Meio Ambiente poderá, 
adicionalmente exigir a apresentação do estudo de impacto ambiental, ou estudo 
equivalente, decorrente dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Parágrafo 2º: A Secretaria de Estado do Meio Ambiente deverá estimular a 
apresentação do consentimento prévio das comunidades tradicionais e populações 
indígenas presentes fora das Unidades de Conservação estaduais. 

Art. 9º - A autorização expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
será formalizada mediante assinatura de Termo de Compromisso, que deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Estado,e ao cumprimento das demais exigências, na 
forma do regulamento. 

Art. 1 Oº - O acesso aos recursos genéticos nativos, produtos derivados e 
conhecimento tradicional associado deverá contar com o acompanhamento de 
instituição pública de reconhecido conceito técnico-científico na área objeto da 
pesquisa, aceita para tal pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, doravante 
designada "Instituição Supervisora". 

Parágrafo Único: No caso de o bioprospector ser público, não será 
necessário o acompanhamento da Instituição Supervisora 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETARIO 

Art. 11 - Caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em conjunto com 
Instituição Supervisora designada para o acompanhamento dos trabalhos 
autorizados, acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso, 
particularmente, assegurando que: 

1 - o acesso seja feito exclusivamente aos recursos genéticos, produtos 
derivados autorizados e ao conhecimento tradicional associado consentido 
previamente; 

li - sejam conservadas as condições ambientais da área onde se 
desenvolvem os trabalhos autorizados; 

Ili - haja a participação direta de um especialista da Instituição Supervisora 
mencionada no Art. 1 O, durante a vigência do contrato; 

IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do destino 
das amostras coletadas; 

V - tenha sido entregue à Secretaria de Estado do Meio Ambiente amostra(s) 
do(s) recurso(s) genético(s) coletados para conservação "ex situ" e/ou para coleções 
técnico-científicas oficiais. 

VI - tenha sido entregue à Secretaria de Estado do Meio Ambiente cópia das 
informações obtidas a partir do acesso ao conhecimento tradicional associado, para 
constituição de um banco de dados. 

Art. 12 - As pessoas jurídicas, que tenham firmado Termo de Compromisso, 
ficam obrigadas a comunicar às autoridades competentes quaisquer informações 
referentes ao transporte dos recursos genéticos nativos e produtos derivados, sendo 
também responsáveis civil, penal e administrativamente pelo inadequado uso ou 
manuseio de tais recursos e pelos danos que possam acarretar à saúde, ao meio 
ambiente ou às culturas tradicionais. 

Art. 13 - A autorização para acesso aos recursos genéticos nativos, produtos 
derivados e conhecimento tradicional associado não implica autorização para sua 
remessa ao exterior, a qual deverá ser previamente solicitada e justificada às 
autoridades competentes em obediência à legislação federal específica. 

Art. 14 ~ É vedado o uso de recursos genéticos nativos, produtos derivados e 
conhecimento tradicional associado para qualquer fim ou aplicação que não decorra 
do acesso autorizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
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~r11nn rl,Q Tr:::ih:::ilhn ~Q.cmli '"ª" ~l\11A í'l?":l.-QA 

7 

IMPRENSA ÓFtCIAL 00 1:$TAOQ S A - IMESP 



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Art. 15 - Será negada, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
autorização de acesso aos recursos genéticos e produtos derivados por motivo de 
interesse devidamente justificado e em especial por: 

1 - perigo de extinção de espécies, subespécies, espécimes, estirpes ou 
variedades; 

li - razões de endemismo ou raridade: 
Ili - condições de vulnerabilidade na estrutura ou funcionamento dos 

ecossistemas; 
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana ou sobre a qualidade de vida ou 

identidade cultural das comunidades locais e/ou tradicionais; 
V - impactos ambientais indesejáveis ou dificilmente controláveis sobre os 

ecossistemas urbanos e rurais; 
VI - perigo de erosão genética ou perda de ecossistemas, de seus recursos 

ou de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de germoplasma; 
VII - descumprimento das normas de biossegurança ou de segurança 

alimentar; 
VIII - utilização dos recursos com fins contrários aos interesses nacionais e 

aos tratados assinados pelo País. 

Art. 16 - O bioprospector assumirá integralmente a responsabilidade por 
qualquer dano causado, pelo acesso aos recursos genéticos, produtos derivados e 
conhecimento tradicional associado à saúde, ao meio ambiente ou às culturas 
tradicionais. 

Capítulo Ili 
Da Utilização Comercial e Repartição dos Benefícios 

Art. 17 -A autorização para a utilização industrial e/ou comercial de produtos 
e/ou processos decorrentes do acesso, a recursos genéticos e produtos derivados, 
em Unidades de Conservação Estaduais de São Paulo será formalizada mediante 
Contrato de Utilização e Repartição de Benefícios, conforme regulamento, e sem 
prejuízo da legislação incidente. 

Parágrafo 1º: Deverão constar do Contrato de Utilização e Repartição 
de Benefícios, as seguintes cláusulas essenciais: 

1 - objeto (seus elementos, quantificação da amostra e uso pretendido), a área 
e o prazo da autorização; 

li -forma de reparti"cão justa e eqüitativa dos benefícios; 
Ili - direitos e obrigações das partes; 
IV - direitos de propriedade intelectual; 
V - sanções contratuais e administrativas a que se sujeita o permissionário e 

sua forma de aplicação; 
VI - reescisão; 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

VII - foro e modo amigável de solução das divergências contratuais. 

Parágrafo 2º: O Contrato de Utilização e Repartição de Benefícios 
deverá indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, a saber: 

1 - de um lado: 
a) o Governo Estadual, representado pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente; e 
b) o proprietário da área, pública ou privada, ou o representante da 

comunidade indígena, o órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade 
tradicional. 

li - de outro lado: 
a) a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e, quando for o caso, a 

instituição destinatária. 

Art. 18 - A utilização comercial de recursos genéticos, produtos derivados e 
conhecimento tradicional associado, acessados em áreas particulares, deverá 
obedecer à legislação federal específica. 

Art.19 - A permissão para patenteamento de quaisquer produtos ou 
processos obtidos a partir do acesso aos recursos genéticos, produtos derivados e 
conhecimento tradicional associado fica também condicionada à regulamentação 
estadual, no caso das Unidades de Conservação e à Legislação Federal específica, 
nos outros casos. 

Art. 20 - Não se reconhecerão direitos sobre recursos genéticos nativos, 
produtos derivados e conhecimento tradicional associado obtidos ou utilizados em 
descumprimento desta lei, não se considerando válidos títulos de propriedade 
intelectual ou similares sobre tais recursos ou sobre produtos e/ou processos 
resultantes do acesso em tais condições. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia 

Art. 21 - O Poder Público promoverá e apoiará o desenvolvimento de 
tecnologias e projetos para a conservação, o uso sustentável e o melhoramento de 
espécimes, estirpes e variedades autóctones, desde que se submetam à legislação 
sobre biossegurança e segurança alimentar. 

Art. 22 - Serão criados mecanismos para facilitar aos pesquisadores 
nacionais e aos provedores de recursos genéticos nativos e de conhecimento 
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SECRETARIA DE ESTADO ÕO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

tradicional associado o acesso e a transferência de tecnologias pertinentes para a 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. 

Capítulo V 
Das Sanções Administrativas 

Art. 23 - O Poder Executivo estabelecerá em regulamento o sistema de 
sanções administrativas que serão aplicadas aos infratores desta lei: 

1 - admoestação por escrito; 

li - apreensão preventiva do recurso coletado, assim como de materiais e 
equipamentos utilizados na ação irregular; 

Ili - multa diária cumulativa; 

IV - suspensão da autorização para acesso ao recurso; 

V - cassação da autorização para acesso ao recurso; 

VI - apreensão definitiva do recurso coletado, dos materiais e equipamentos 
utilizados na ação irregular; e 

VII - suspensão do reconhecimento do direito de propriedade intelectual 
(suspensão da patente) em todo o território nacional, de todo o processo ou produto 
desenvolvido a partir de recursos genéticos nativos que não foram acessados dentro 
da Lei. 

VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 
empreendimento; 

IX - suspensão da venda do produto. 

Parágrafo Único - As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas 
sem prejuízo de ações civis ou penais cabíveis. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETARIO 

Art. 24 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 ( cento e 
oitenta) dias a contar dà data de sua publicação. 

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS NA MINUTA (7A VERSÃO) DE PROJETO DE LEI 
QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS 

NATIVOS, PRODUTOS DERIVADOS E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 
NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

comunidades tradicionais: 
grupamentos humanos com origem, ocupação e vínculo histórico-cultural com a região há 
pelos menos duas gerações, com identidade cultural reconhecida pela comunidade.cuja 
reprodução material e sócio-cultural está diretamente relacionada com o ecossistema da 
região, geralmente com domínio de técnicas de produção específicas desenvolvidas no 
ecossistema da região. (fonte: Anteprojeto de Lei para o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SMA, 1998) 

populações indígenas: 
grupos humanos distintos por suas condições sociars, culturais e economícas, que se 
organizam por seus próprios costumes e tradições e que por isso estão sob uma legislação 
especial. Qualquer que seja sua situação jurídica, conservam suas próprias instituições 
sociais, econômicas e culturais. (fonte: substitutivo do PL 306-95, modificado) 

conhecimento tradicional associado: 
informação ou prática, individual ou coletiva, de comunidade indígena ou tradicional, com 
valor real ou potencial, associada ao. recurso genético nativo. 
acesso ao conhecimento tradicional associado: 
obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva associada ao 
recurso genético nativo, de Comunidade Indígena ou Comunidade Tradicional, para fins 
científicos, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou conservação, 
visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza. (fonte: Grupo lnterministerial para 
Acesso a Recursos Genéticos - PL 4. 751-98) 

diversidade biológica 
variabilidade de organismos vivos de todas as origens e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas.(fonte: Convenção sobre Diversidade Biológica) 

recurso genético nativo e produto derivado: 
informação de origem genética, contida no todo ou em parte de espécime vegetal, 
microbiano ou animal nativo, em substâncias provenientes do metabolismo destes seres 
vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos. (fonte: adaptação do Grupo 
lnterministerial para Acesso a Recursos Genéticos - PL 4.751-98) 

acesso ao recurso genético nativo e produto derivado: 
obtenção de amostra de componente do recurso genético nativo e/ou produto derivado 
para fins científicos, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, bíoprospecção ou 
conservação, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza. (fonte: adaptação do 
Grupo lnterministerial para Acesso a Recursos Genéticos - PL 4.751-98) 

versão de out. 1998 
~r11nn rii:,, Tr~n~lhn Roc::nli ,,-.an ~Mlt. n?~_QA 
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Resolução SMA 001-99 , 

de 06 de Janeiro de 1999 (publicada no D.O.E. de 07-01-99) 

A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, 

Considerando que a Convenção sobre Diversidade Biológica reafirma que os 

Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos e são 

responsáveis pela conservação de sua diversidade biológica e pela utilização 

sustentável destes recursos; 

Considerando que a Convenção sobre Diversidade Biológica preconiza o acesso 

adequado aos recursos genéticos, a transferência adequada de tecnologias 

pertinentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do uso destes 

recursos; 

Considerando a inexistência de instrumento legal específico, em vigor, ao nível 

federal que regulamente o acesso aos recursos genéticos; 

Considerando que ao nível estadual está sendo elaborado um Projeto de Lei que 

regulamenta esta matéria; 

Considerando que a Secretaria de Meio Ambiente vem recebendo solicitações para 
acesso aos recursos genéticos e produtos derivados existentes nas Unidades de 

Conservação sob sua responsabilidade; 

Considerando que a SMA tem interesse em que pesquisas sejam desenvolvidas nas 

unidades de conservação sob sua responsabilidade, respeitando os objetivos de 

gestão de cada categoria; 
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Considerando que a Secretaria de Meio Ambiente não pretende dificultar o avanço 

científico em São Paulo, especialmente quanto ao conhecimento da biodiversidade; 

Resolve: 

Artigo 1° - Fica revogado o artigo 1º da Resolução 023-98; 

Artigo 2° - Todos os pesquisadores que estiverem desenvolvendo pesquisas, ou 

pretenderem fazê-lo, dentro de Unidades de Conservação sob a responsabilidade 

do Estado de São Paulo, deverão assinar Termo de Compromisso anexo a esta 

Resolução; 

Parágrafo Único - Este artigo diz respeito tanto aos pesquisadores da SMA, corno 

àqueles ligados à outras instituições oficiais, públicas ou privadas. 

Artigo 3º - O Grupo de Trabalho criado pela Resolução SMA 023-98 fica mantido, 

com a seguinte composição: 

- Biai. Cristina Maria do Amaral Azevedo - PROBIO/SP - R.G.: 8.886.188, corno 

coordenadora; 

- Eng. Marcelo Martirani - R.G.: 6.762.917; 

- Farmac. Elayse Maria Hachich - Cetesb - R.G.: 5.992.160; 

- Biai. Elisabete A. Lopes - Instituto de Botânica- R.G.: 5.046.137; 

-Arq. Fabiano Fernandes Toffoli -CPLA-R.G.: 9.791.103 

- Biol. João Batista Baitello - Instituto Florestal - R.G.: 4.814.384; 

- Zoot. Katia Pisciotta - Fundação Florestal - R.G.: 11.394.975 
. . 

- Zuleica Maria de Lisbôa Perez - CEAM - R.G.: 7.410.685-5 

Artigo 4º - O Grupo de Trabalho mantém as atribuições definidas na referida 

Resolução, acrescidas de: acompanhar, por meio de relatórios semestrais, o 

cumprimento nos Termos de Compromisso a ele encaminhados; elaborar Projeto de 

Lei para regulamentar o acesso aos recursos genéticos e produtos derivados 

existentes no Estado de São Paulo; promover e coordenar a discussão deste 
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documento ao nível estadual. Para tal, o prazo para conclusão de seus trabalhos 

fica prorrogado por um ano a contar da data de publicação desta Resolução. 

Artigo 5º - Os Institutos de Pesquisa (Institutos Florestal, de Botânica e Geológico) 

e a Fundação Florestal responsáveis por Unidades de Conservação ficam 

encarregados de solicitar aos pesquisadores o preenchimento e a assinatura dos 

Termos de Compromisso. Ficam também encarregados de encaminhar cópia dos 

Termos de Compromisso, devidamente firmados, referentes a pesquisas de 

recursos genéticos e/ou produtos derivados ao Grupo de Trabalho criado pela 

Resolução SMA 023-98; 

Artigo 6º - O Grupo de Trabalho deverá apresentar relatórios semestrais do 

andamento de seus trabalhos. 

Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Stela Goldenstein 

Secretária de Estado do Meio Ambiente 

06 de Janeiro de 1999 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Preâmbulo 

Até 1992, quando, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

- RIO 92, foi aberta para assinatura a Convenção sobre Diversidade Biológica, o 

acesso aos recursos genéticos, produtos derivados e conhecimentos associados 

era livre, não havendo necessidade de nenhuma regulamentação, a não ser que 

houvesse saída de material para fora do país. Neste caso, era (e ainda o é) 

necessário uma autorização do CNPq. 

Esta não exigência de regulamentação decorria do fato da biodiversidade ter sido, 

até então, considerada como um patrimônio da humanidade. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil em 1994, e por 

mais de 150 países, reafirma que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus 

próprios recursos biológicos e são responsáveis pela conservação de sua 

diversidade biológica e pela utilização sustentável destes recursos. 

Esta Convenção preconiza o acesso adequado aos recursos genéticos, a 

transferência adequada de tecnologias pertinentes e a repartição justa e eqüitativa 
dos benefícios derivados do uso destes recursos. 

Desse modo, os Países signatários da CDB devem regulamentar o acesso aos 

recursos genéticos, produtos derivados e conhecimentos associados de modo a 

garantir que sejam alcançados os objetivos da Convenção. 

No Brasil ainda não há documento legal específico, em nível federal, que 
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regulamente o acesso aos recursos genéticos e produtos derivados esta matéria. 

Alguns Estados, como Acre e Amapá, estão regulamentando Leis Estaduais sobre o 
tema. 

O Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, está 

elaborando um Projeto de Lei para regulamentar esta matéria, uma vez que existem 

solicitações para o desenvolvimento de pesquisas que envolvem o acesso aos 

recursos genéticos em Unidades de Conservação. 

O Termo de Compromisso em anexo, de caráter ético e moral, pretende além de 

confirmar o levantamento das pesquisas em andamento, recentemente elaborado 

pela CINP, estabelecer um maior controle sobre a natureza de novas pesquisas e o 

interesse em bioprospecção, até que entre em vigor legislação específica sobre a 

matéria. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, (nome do pesquisador responsável), profissão , pesquisador da(o) 

(nome da instituição), R.G , CIC , residente 

................................... , fone , sou responsável pelo Projeto de Pesquisa 

intitulado , financiado por , com prazo de execução 

de a , e (nome da Instituição onde o pesquisador é filiado), Inscrição 
Estadual nº , CGC , domiciliada , representada legalmente 

por (nome do representante legal) nos comprometemos a: 

1. Respeitar toda a legislação brasileira e tratados internacionais de proteção dos 
recursos naturais, toda a legislação brasileira relativa à pesquisa, expedições 
científicas, patentes e segredos de indústria; bem como todos os termos da "CDS", 
principalmente aqueles relacionados com acesso aos recursos genéticos, 
conhecimento tradicional e transferência de tecnologia; 

2. Não· enviar material coletado para o exterior; 
Parágrafo único: exemplares do material coletado poderão ser enviados para o 
exterior ou a qualquer parte do território nacional com fins específicos de 
identificação por especialista ou programa de intercâmbio entre instituições 
científicas, se devidamente autorizado pelo órgão da Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo competente, sem prejuízo da legislação pertinente que 
rege a matéria; 

3. Depositar pelo menos um exemplar da cada espécie ou amostra coletada, 
devidamente identificada, em instituição indicada pela Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo; 

5. Elaborar e entregar ao órgão competente, da Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, relatórios semestrais da pesquisa, com o conteúdo mínimo 
de: resumo das atividades já executadas; descrição das coletas já realizadas 
(localização das coletas, período de coleta); discriminação e quantificação do tipo 
de material coletado, bem como indicação de seu uso e destino; descrição dos 
resultados já obtidos; cronograma das próximas atividades. Conscientes de que a 
não entrega dos relatórios no prazo estipulado ocasionará a imediata interrupção da 
pesquisa e da autorização concedida para ingressar na unidade de conservação. 

# 1 º - A critério do órgão competente, a periodicidade da entrega dos relatórios 
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poderá ser ampliada, 
# 2º - O pesquisador poderá requerer sigilo sobre os dados apresentados nestes 
relatórios. 

5. Requerer permissão junto ao órgão competente, Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, para prosseguimento da pesquisa quando os produtos ou 
processos decorrentes do desenvolvimento desta possuírem aproveitamento 
comercial ou resultarem em pedidos de patentes. Conscientes de que a pesquisa só 
poderá prosseguir com expressa permissão da Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, o que deverá ocorrer após regulamentação legal do acesso 
aos recursos genéticos, ao nível estadual ou federal; 

6. Contribuir para a divulgação da CDB no meio acadêmico, científico, técnico e 
popular, especialmente na região alvo da pesquisa; 

Assinatura do Responsável pela Pesquisa 

Assinatura do representante da instituição a qual o pesquisador é filiado 
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