
Impacto da nova lei de biodiversidade 
para os pequenos negócios de base 

florestal



CONCEITOS IMPORTANTES

Patrimônio  Genético:  Informação de origem genética proveniente 
de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra 

natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo 
destes seres vivos.
Conhecimento Tradicional Associado:  conhecimento que 
indica um uso para o patrimônio genético: casca do barbatimão é 
cicatrizante, óleo de copaíba é anti-inflamatório,... 

Acesso: pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico visando a 
elaboração de um produto: fármaco, fitoterápico, cosmético, alimento…

Repartição de Benefícios: Repartição dos benefícios resultantes 
da exploração econômica do patrimônio genético ou conhecimento 
tradicional associado.

Consentimento Prévio e Informado:  Permissão dada pelo 
detentor do Conhecimento Tradicional Associado de origem 
indentificada para quem deseja usá-lo. DEVE SER PRÉVIO AO ACESSO.



Produto acabado - produto cuja natureza não requer nenhum tipo de

processo produtivo adicional, no qual o componente do patrimônio genético ou do

conhecimento tradicional associado seja um dos elementos principais de

agregação de valor ao produto, estando apto à utilização pelo consumidor final,

seja este pessoa natural ou jurídica;

Produto intermediário - produto cuja natureza é a utilização em cadeia

produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na condição de insumo,

excipiente ou matéria-prima, para o desenvolvimento de outro produto

intermediário ou de produto acabado;

Elementos principais de agregação de valor ao produto -

elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das

características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico;

CONCEITOS IMPORTANTES



Apelo Mercadológico – referência a PG ou a CTA , a sua

procedência ou a diferenciais dele decorrentes, relacionada a um

produto, linha de produtos ou marca, em quaisquer meios de

comunicação visual ou auditiva, inclusive campanhas de marketing ou

destaque no rótulo do produto.

Características funcionais – características que determinem as

principais finalidades, aprimorem a ação do produto ou ampliem o seu

rol de finalidades.

CONCEITOS IMPORTANTES



LINALOL

É um importante fixador de fragrâncias.

Biossintetizado por inúmeras plantas.

É o  constituinte majoritário do óleo essencial de pau-rosa (Aniba

rosaeodora Ducke var. amazonica Ducke).

Enquanto no pau-rosa o linalol representa 80% da composição do 

óleo essencial, no manjericão essa porcentagem fica em 30%.



CADASTRO
(Faz parte do Sistema Nacional de Gestão do PG e do CTA – SISGEN)

É destinado ao acesso ao PG e ao CTA;

Deve ser realizado previamente:

à Remessa;

ao requerimento de direito de propriedade intelectual;

à comercialização de produto intermediário; 

divulgação dos resultados de trabalhos científicos;

notificação de produto acabado.



Livre negociação com o povo ou comunidade,

mais 0,5% do lucro líquido enquanto houver

venda do produto (ao Fundo, que reparte com

todos os detentores do CTA que reivindicarem

possuir o mesmo conhecimento).

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

CTA de origem identificada:

CTA de origem não identificada:

Reparte 1% do lucro com o Fundo, enquanto 

houver comercialização.

Fundo reparte com todos os detentores.

Patrimônio genético:

Reparte 1% da receita líquida anual obtida

com a exploração econômica de produto

acabado (proteleira).



REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Acesso Cadastro

Notificação

(Lançamento 
do produto no 

mercado)

365 dias para 
apresentar o 

Acordo de 
Repartição

Autorização
do CGEN



ISENÇÕES DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

 Exploração econômica de produtos, processos ou material

reprodutivo realizada por agricultores tradicionais e suas

cooperativas, com receita bruta anual igual ou inferior ao limite

máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº

123, de 2006;

 Exploração econômica de produtos, processos ou material

reprodutivo realizada por microempresas, empresas de pequeno

porte e microempreendedores individuais, conforme disposto na LC

nº 123, de 2006;

 Exploração econômica de operações de licenciamento, transferência

ou permissão de utilização de qualquer forma de direito de

propriedade intelectual sobre produto acabado, processo ou material

reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao

conhecimento tradicional associado por terceiros;

 Exploração econômica de produtos intermediários ou processos ao

longo da cadeia produtiva;

II - no caso da 
empresa de pequeno
porte que aufira, em
cada ano-calendário, 
receita bruta superior 

a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou

inferior a R$ 
3.600.000,00 (três

milhões e seiscentos
mil reais). 



ISENÇÕES DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

 Exploração econômica de material reprodutivo ao longo da

cadeia produtiva de material reprodutivo, exceto a exploração

econômica realizada pelo último elo da cadeia produtiva;

 Exploração econômica de material reprodutivo oriundo de

acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional

associado para fins de atividades agrícolas e destinado

exclusivamente à geração de produtos acabados;

 Exploração econômica de produto acabado ou material

reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético de

espécies introduzidas no território nacional pela ação humana,

ainda que domesticadas, ressalvado o disposto nos incisos I e

II do § 3º do art. 18 da Lei nº 13.123, de 2015; e

 Exploração econômica produto acabado no qual o componente

do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional

associado não seja um dos elementos principais de agregação

de valor.

I - as que formem 
populações espontâneas 
que tenham adquirido 
características distintivas 
próprias no País; e
II - variedade tradicional 
local ou crioula ou a raça 
localmente adaptada ou 
crioula.

A isenção da RB não 
exime o usuário do 
cumprimento das 
demais obrigações da 
Lei n° 13.123 
(cadastramento)



ADEQUAÇÃO

Quem realizou acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado ou explorou economicamente produto acabado ou 

material reprodutivo, a partir de 30 de junho de 2000, de acordo com a 

Medida Provisória n° 2.186-16,  de 2001. 

Providências:

 cadastrar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 
associado; 

 notificar o produto acabado ou o material reprodutivo objeto da 
exploração econômica; e 

 repartir os benefícios referentes à exploração econômica realizada a partir 
da data de entrada em vigor desta Lei, nos termos do Capítulo V, exceto 
quando o tenha feito na forma da MP no 2.186-16, de 2001. 



REGULARIZAÇÃO

quem, entre 30.06.2000 e a data de entrada em vigor da Lei n° 13.123,
de 2015, realizou as seguintes atividades em desacordo com a MP n°
2.186-16, de 2001:


acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional
associado;


acesso e exploração econômica de produto ou processo oriundo do
acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional
associado;


remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético; ou


divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações
que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.

 Prazo: um ano contado da data da disponibilização do Cadastro pelo Cgen.



Condição:

 assinatura do Termo de Compromisso;

 cadastro ou autorização de acesso ou remessa de patrimônio genético
ou de conhecimento tradicional associado;

 notificação de produto ou processo oriundo do acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, de que trata a MP
n° 2.186-16, de 2001; e

 a repartição de benefícios obtidos, referente ao tempo em que o
produto tiver sido disponibilizado no mercado, no limite de até 5
(cinco) anos anteriores à celebração do Termo de Compromisso.

REGULARIZAÇÃO



REGULARIZAÇÃO

A assinatura do Termo de Compromisso suspenderá, em todos os
casos:

 a aplicação das sanções administrativas previstas na MP n°
2.186-16, de 2001, e especificadas nos arts. 16 a 19 e 21 a 24
do Decreto n° 5.459, de 2005, desde que a infração tenha sido
cometida até o dia anterior à entrada em vigor da Lei; e

 a exigibilidade das sanções aplicadas com base na MP n°
2.186-16, de 2001, e nos arts. 16 a 19 e 21 a 24 do Decreto n°
5.459, de 2005.



REGULARIZAÇÃO

Cumpridas as obrigações assumidas no Termo de Compromisso:

 não serão aplicadas as sanções administrativas de que tratam os arts.
16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 do Decreto n° 5.459, de 2005;

 as sanções administrativas aplicadas com base nos arts. 16 a 18 do
Decreto n° 5.459, de 2005, terão sua exigibilidade extinta; e

 os valores das multas aplicadas com base nos arts. 19, 21, 22, 23 e 24
do Decreto n° 5.459, de 2005, atualizadas monetariamente, serão
reduzidos em 90% (noventa por cento) do seu valor.



OBRIGADO!


