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BENEFÍCIOS 

Os usuários que buscam o 

acesso ao patrimônio 

genético devem:

• Obter permissão do 

provedor (consentimento 

prévio e Informado)

Provedores e usuários 

devem:

• Negociar a forma de 

distribuição dos 

benefícios em condições   

mutuamente acordadas
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Os benefícios derivados da utilização  

do patrimônio genético podem ser:

•Monetários quando a pesquisa e 

desenvolvimento chegam a 

comercialização de um produto e é 

estabelecida um percentual para os 

provedores

•Não monetários

• O ABS pode contribuir par o alivio da 

pobreza e o desenvolvimento 

sustentável

O ACESSO & A REPARTIÇÃO DE  

BENEFÍCIOS 
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O Que quer dizer  “Uso” do patrimônio 

genético?

• Se refere ao processo da pesquisa das 

propriedades benéficas dos recursos genéticos 

para uso econômico e/ou cientifico 

Por que é útil o uso do Patrimônio genético?

• Pode conduzir ao desenvolvimento de novos  

produtos para o bem estar humano (ex. 

farmacêuticos, cosméticos…) 

• Permite uma melhor compreensão do mundo 

natural 

• Pode melhorar a conservação  e o uso sustentável 

da biodiversidade

USO DO RECURSO GENÉTICO  
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O Patrimônio Genético pode 

ter um uso comercial:

•No desenvolvimento de enzimas 

especializadas, no melhoramento 

genéticos e desenvolvimento de 

pequenas moléculas 

•Pode ser utilizados na proteção 

de plantações, no 

desenvolvimento de 

medicamentos, produção de 

químicos especializados usados 

no processamento industrial
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Os recursos genéticos 

podem  ser usados de 

forma não comercial:

•Nos institutos de pesquisa 

utilizando os recursos 

genéticos para melhorar a 

compreensão do mundo natural 

mediante atividades como da 

taxonomia  e das análise dos 

ecossistemas
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Uso comercial por setores:

Na industria farmacêutica

• os componentes químicos e/ou 

substancias produzidas pelos 

organismos vivos muitas s vezes 

conduzem ao desenvolvimento de 

novos medicamentos 

Biotecnologia industrial

• As enzimas são utilizadas desde na 

industria têxtil, de detergentes, 

alimentação (...), entre outras, para 

melhorara a  eficiência  e a qualidade 

dos produtos  
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Uso comercial por setores:

Biotecnologia agrícola: 

• As grandes companhias de sementes 

se apojam nos recursos genéticos 

para melhorar o desempenho e a 

eficiência agrícola

Industria de horticultura ornamental

• Viveiros, jardins botânicos e 

coleções  publicas e/ou privadas 

utilizando os recursos genéticos para 

produzir plantas ornamentais 
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Usos não comercial por área:

Taxonomia e conservação

• Os recursos genéticos são cruciais 

para descrever e classificar 

espécies

• A pesquisa científica ajuda a 

melhorar a conservação dos meio 

ambiente 
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A distinção  entre usos comerciais e não 

comerciais nem sempre é obvia:

• O Acesso e a repartição de benefícios 

pode envolver uma grande cadeia de 

provedores e usuários, tais como:

– Indígenas e populações tradicionais 

– Institutos de pesquisa em país provedor. 

– Universidades nos países usuários. 

– Empresas privadas

• Alguns recursos genéticos são  

acessados  para pesquisas não 

comerciais e podem  terminar sendo 

utilizadas com fins comerciais.
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Animal, planta 
e/ou microbio

Diferentes tipos de 
recursos genéticos

Pesquisa , 
Bioprospecção,   
Desenv.  Tecnol.

Utilizado con 
diferentes fins

• Farmacéutico

• Sementes e proteção de 
cultivar 

• Cuidado pessoal e cosméticos

• Botánico e horticultura

Diferentes tipos de 
usuarios operando en 

diferentes setores

Um grande número de atores envolvidos,

raramente um só provedor, um só usuário (ex.

Intermediários)
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O acesso e a repartição de beneficios na pratica
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