
Roteiro com informações a serem prestadas por interessados no envio de remessas com 

material biológico (organismos, partes, produtos e subprodutos de espécimes vegetais, 

fúngicos, microbianos ou animais). 

1. REGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF) 

1.1. Apresentar Certificado de Regularidade no CTF;  

1.2. Ter registro ativo no CTF em uma ou mais das categorias relacionadas ao envio de remessa de material 

biológico. Caso o interessado exerça outras atividades além do envio da remessa, deve confirmar a necessidade de 

e proceder ao registro em categoria correspondente à atividade exercida. Informações podem ser obtidas no 

endereço eletrônico: http://servicos.ibama.gov.br/index.php/cadastro  

2. DESCRIÇÃO COMPLETA DA REMESSA 

2.1. O objeto da remessa é ou contém partes, produtos ou subprodutos de espécies da biodiversidade brasileira 

(flora, fauna, microrganismo)? Especificar em caso negativo ou positivo.  

Se a resposta acima for SIM, responda aos questionamentos abaixo:  

2.2. Quais materiais/substâncias compõem a remessa, quais as matérias-primas e quais as suas composições 

químicas? Citar os nomes científicos e/ou fórmulas químicas.  

2.3. Quais espécies foram utilizadas e quais as respectivas origens e os métodos de produção/obtenção?  

3. DETALHES SOBRE A FINALIDADE DA REMESSA NO DESTINO 

3.1. Qual o uso e a finalidade da remessa no destino? No caso de realização de testes/análises, especificar quais são 

esses testes/análises, quais informações retornarão ao Brasil, e se a amostra retornará ao Brasil ou será destruída 

no destino. No caso de se tratar de insumo para a fabricação de algum produto,  

especificar qual(is) é (são) o(s) produto(s) e desde qual data ele(s) é (são) produzido(s).  

3.2. O uso e a finalidade da remessa no exterior se enquadram no conceito de acesso ao patrimônio genético 

estabelecido na Medida Provisória nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001? Em caso afirmativo, apresentar autorização 

para remessa, emitida pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, conforme determina a citada Medida 

Provisória.  

3.3. Caso a remessa não tenha como objetivo o acesso, indicamos anexar e apresentar Declaração de Não Acesso 
ao Patrimônio Genético conforme modelo1 abaixo:  

DECLARAÇÃO DE NÃO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO

Conforme Medida Provisória nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001

Declaro que esta exportação não terá como fins o uso do material biológico para acessar informação de origem 

genética, contida no todo ou em parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal; em substâncias 

provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos, 

encontrados em condições in situ, no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica 

exclusiva, visando atividade exploratória para identificar componentes do patrimônio genético e informação 

sobre o conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial. Declaro, também, que esse 

material não foi coletado na natureza.  

Local e data: _____________________________________________ 

Nome: __________________________________________________ 

CPF/CNPJ: _______________________________________________  

Material remetido: _________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________  
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4. REMESSA CIENTÍFICA 

4.1. Observar e atender, no caso aplicável, as seguintes legislações: Portaria Ibama nº 93/1998; Medida Provisória 

nº 2.186-16/2001; Instruções Normativas Ibama nº 140/2006; 154/2007 e 160/2007;  

4.2. Aproveitamos a oportunidade para informar que Remeter ou Tentar Remeter para o exterior amostra de 

componente do patrimônio genético sem autorização do órgão competente, caracteriza infração, passível de 

autuação por parte do IBAMA, conforme preconiza o art. 17, do Decreto nº 5.459/2005. Estas e outras informações 

poderão ser obtidas no site do Ministério do Meio Ambiente através do link: http://www.mma.gov.br/patrimonio-

genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/normas-sobre-acesso/decretos


