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DISRUPTIVE GLOBAL TRENDS 
WHY CHANGE NOW? 

Climate Change & Sustainability 
The failure to mitigate and adapt to climate change is the greatest 
global risk impacting business. WEF, Global Risk Report 2016 

Consumerism 

2x need for industrial resources 

GDP USD 206 trillion 

3bn with income growth 5x  

Aging population & Urbanization 

9 billion 

90 years 

70% urban 
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2 Carbons 3 Carbons 4 Carbons 

PETROCHEMICAL FLOWCHART 



Biotechnol Bioeng. 109 (10):2437-59, 2012 

RENEWABLE CHEMICALS 



INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 
A NEW ECONOMY MODEL 



ENVIRONMENTAL BENEFITS 
Second generation bioethanol Green Plastic 



Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018 

EARTH BIOGENOME PROJECT 



EARTH BIOGENOME PROJECT 

Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2018 

PROPOSED STRUCTURE 



MEMBER COMPANIES 



OUR PARTNERS 



Thank you! 
thiago@abbi.org.br 



Novo Marco Legal da Biodiversidade 

Contexto da Bioeconomia 

Lei 13.123/2015 
  
Art. 2º Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 
1998, consideram-se para os fins desta Lei: 
 

I - Patrimônio genético: informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias 
oriundas do metabolismo destes seres vivos; 
 

XVI - Produto acabado: produto cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio genético ou 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; 
 

XVIII - 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; 
 

XXIV - atividades agrícolas: atividades de produção, processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas; 
 

XXIX - material reprodutivo: material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução 
sexuada ou assexuada; 
 

Art. 18, § 3º - Fica isenta da repartição de benefícios a exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio 
genético de espécies introduzidas no território nacional pela ação humana, ainda que domesticadas... 



Novo Marco Legal da Biodiversidade 

Contexto da Bioeconomia 

Fonte: IBGE – CONCLA. disponível em: http://cnae.ibge.gov.br/?view=divisao&tipo=cnae&versao=9&divisao=19. Acesso 18/04/2016 



Novo Marco Legal da Biodiversidade 

Contexto da Bioeconomia 

Decreto 8.772/2016 
  

Art. 18, § 1º Nos termos do inciso XXIV do art. 2º da Lei nº 13.123, de 2015, considerasse atividade agrícola as atividades 
de produção, processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas. 
 
Art. 18, § 2º Incluem-se no conceito de energia previsto no § 1º os biocombustíveis, tais como etanol, biodiesel, biogás e 
cogeração de energia elétrica a partir do processamento de biomassa. 



Novo Marco Legal da Biodiversidade 

Contexto da Bioeconomia 

Decreto 8.772/2016 
  
Art. 18, § 1º Nos termos do inciso XXIV do art. 2º da Lei nº 13.123, de 2015, considerasse atividade agrícola as atividades de produção, 
processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas. 
 

Art. 18, § 2º Incluem-se no conceito de energia previsto no § 1º os biocombustíveis, tais como etanol, biodiesel, biogás e cogeração de 
energia elétrica a partir do processamento de biomassa. 
 
Art. 43, § 5º A substância oriunda do metabolismo de microrganismo não será considerada determinante para a existência das 
características funcionais quando for idêntica à substância de origem fóssil já existente e utilizada em substituição a esta. 
 

Art. 43, § 6º O SisGen disponibilizará campo específico no cadastro de acesso a que se refere o art. 22 para que o usuário, caso tenha 
interesse, indique e comprove o enquadramento na situação descrita no § 5º. 
 
Art. 1º § 2º O microrganismo não será considerado patrimônio genético nacional quando o usuário, instado pela autoridade competente, 
comprovar: 
 

I - que foi isolado a partir de substratos que não sejam do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da 
plataforma continental; e 
 

II - a regularidade de sua importação. 





Produção de etanol no Brasil 

Etanol de primeira geração (1G) 


