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Preservação 
é o novo Ouro!

O ouro serviu de lastro para a moeda mais forte do planeta por muitos 
anos, até que em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, 
anunciou o fim do padrão ouro-dólar e até a moeda mais forte foi 
perdendo força, mantendo-se apenas pelo lastro histórico.

A escassez natural é crescente e a preservação de áreas de mata virgem já 
está sendo transformada em valores monetários reais. De todas as áreas 
terrestres, 75% já tiveram severa alteração.

A manutenção das florestas existentes já movimenta valores financeiros 
inigualáveis e segundo os cálculos, a Amazônia brasileira rende ao mundo 
cerca de US $1,83 trilhão (R$ 7,36 trilhões)(1) por ano em valor bruto.

Imagina uma criptomoeda lastreada 
na preservação da Amazônia?



MERCADO FINANCEIRO E A 
PRESERVAÇÃO DA AMAZÔNIA

As florestas propiciam 40% de toda energia renovável do mundo. Os investimentos 
em sua manutenção sustentável já movimentam grandes valores econômicos 
relacionados a tal serviço. Pesquisadores citam as matas virgens como o maior 
estoque de riqueza mundial e na necessidade de transformar tanto valor estocado 
em fluxo de riqueza, revelam-se números surpreendentes sobre a contribuição 
financeira da Floresta Amazônica para o mundo.

A emissão de créditos de carbono é uma das formas mais conhecidas de medir o 
valor econômico da preservação e uso consciente da natureza. Visto que os 
efeitos associados ao contínuo aumento das emissões de CO2� (9 bilhões de 
toneladas por ano) e de outros gases para a atmosfera, são: mudanças no clima, 
quebra de safras agrícolas e o aumento do nível do mar, o que poderia inundar 
as cidades litorâneas.

Veja o quanto este ativo se valorizou nos últimos 5 anos: 

Empresas como Microsoft, Google, Amazon, JetBlue  já compram milhares de 
dólares em créditos de carbono anualmente.

Quanto vale 
a Amazônia 
em pé?

US$ 1,83 trilhão 
por ano 

valor bruto

US$ 737 
por hectare

por ano 
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Contudo para entrar nesse mercado é necessário certificações e privilégios 
fornecidos através de muita burocracia. Validação, intermediação e regulação 
distanciam o investidor desse tipo de investimento onde as agências 
governamentais e ONGs são as mais beneficiadas. 

Apenas algumas grandes empresas ganham nesse processo e hoje em dia o ato 
burocrático de validar os créditos de carbono representam 75% do custo de 
geração, ou seja, apenas 25% do que é vendido como compensação ao carbono 
emitido é realmente válido. 

O Projeto Bioma vem com unidades físicas na Amazônia e Ativos 

Digitais disponibilizar o novo Ouro através do mercado de cripto ativos 

eliminando intermediários e cumprindo a função direta de preservação da 

Floresta Amazônica,  que com seus 5,3 milhões de quilômetros quadrados, 

é a maior floresta tropical do mundo e essencial para o planeta.

20%
  da água doce
mundial

50%
  biodiversidade
                 mundial

17%
do carbono 
   estocado 
      em vegetação
            do planeta

95%
      da irrigação
agropecuária
   do Brasil

VALOR DA
AMAZÔNIA



Bioma
Token

Cada unidade do Bioma Token 
representa 1 polegada de 
floresta preservada.

Bioma 
Experience NFT

Experiência única e imersiva no 
coração da Amazônia para grupo 
de 4 pessoas com passagens 
aéreas e all-inclusive.

Bioma 
Eco Lodge

Detentores do Bioma Token 
desfrutam de estadia no Bioma 
Eco Lodge, conhecendo e 
contribuindo para a preservação 
da Floresta Amazônica.



BIOMA 
Token

As criptomoedas revolucionaram o mercado de ativos e já 
movimentam bilhões de dólares. Transações ponto a ponto de 
baixo custo e tokenização de ativos reais são algumas das 
vantagens diretas para o investidor.

Estima-se que o mercado global de tokenização deve crescer 19% 
ao ano até 2026. O setor vai passar de US$ 2,3 bilhões em 2021 para 
US$ 5,6 bilhões daqui a cinco anos. 

O Bioma Token é a representação digital do serviço prestado pelo 
Projeto Bioma e dá direito a visitar o Bioma Eco Lodge tendo acesso 
ao espaço preservado e contato direto com toda a riqueza da 
Amazônia. 

Mais Ecológico

Para garantir transações, um Blockchain precisa de 
um protocolo de consenso e esse processo 
consome muita energia. 
Para se ter uma ideia, a moeda mais famosa de 
todas, o Bitcoin, usa o conceito de “Proof of work”, 
ou prova de trabalho (PoW), onde milhões de 
mineradores competem pela mesma validação, 
resultando em enormes emissões de carbono. 
Um Bitcoin é gerado a cada dez minutos, e para 
minerar esse Bitcoin são emitidas cerca de 157 
Toneladas de CO2. Apenas um Bitcoin sozinho gera 
157 toneladas de poluentes, isso praticamente 
impossibilita a evolução do Blockchain a longo 
prazo. 
O Bioma Token foi projetado para resolver esse 
problema. Baseado no Blockchain BSC (Binance 
Smart Chain), que por natureza possui um 
mecanismo de validação que exige custo mínimo 
de emissões (apenas 21  va l idadores em 
computadores comuns).



O Projeto Bioma também estará no Metaverso integrando o 
mundo real e virtual  onde os detentores do Bioma Token poderão 
desfrutar de experiências incríveis, seja em presença física ou 
realidade virtual. 

O Bioma Token é a nova revolução na economia descentralizada, 
trazendo a preservação da Floresta Amazônica em ativos digitais 
de forma transparente ao investidor e usuário comum. 

$1  Bioma Token =  1 polegada da 
Floresta Amazônica preservada

O Bioma Token é o primeiro lastreado na preservação ambiental 
no mundo, tem valor intrínseco e oferta finita do ativo mais 
valioso que existe.

BIOMA
VERSO

INVESTIDORES

MENOR
EMISSÃO
DE CO2

PRESER-
VAÇÃO 
AMBIENTAL

AMAZÔNIA



BIOMA 
Experience NFT

A NFT Bioma Experience servirá de voucher para uma experiência imersiva na 
Floresta Amazônica.  NFT é token não fungível, “documento” criptografado usando a 
tecnologia blockchain para garantir que sejam invioláveis e seguras.

O detentor da Bioma NFT terá direito a uma experiência única na maior floresta 
tropical do mundo com organização do Projeto Bioma Eco que fornecerá passagens 
Aéreas, estadia no Bioma Eco Lodge, experiências xamânicas, Imersão cultural, 
contato com os animais e conhecimentos únicos da Amazônia.

BIOMABIOMA

DETENTOR E 
3 ACOMPANHANTES

PASSAGENS
AÉREAS

HOSPEDAGEM

EXPERIÊNCIA
XAMÂNICA

IMERSÃO
REAL

ALL
INCLUSIVE

EXPERIENCEEXPERIENCE

As NFTs poderão ser comercializadas no mercado secundário 
dentro da maior Exchange do mundo BINANCE a partir do seu 
lançamento. A escassez e exclusividade são grandes fatores de 
valorização para este ativo.
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São apenas 10 Bioma Experience NFT e cada uma terá a 
vivência real da floresta em  sistema all-inclusive por 5 dias. As 
experiências serão fornecidas apenas ao detentor da Bioma 
NFT Experience e até 3 acompanhantes de sua escolha.

Exclusividade

A renda obtida com a emissão da Bioma NFT Experience contribui para a 
preservação da floresta tropical e geração de empregos e renda para os habitantes 
nativos da região, fomentando a manutenção das áreas naturais de forma 
sustentável.

Turismo sustentável

BiomaEco NFT Experience: 
Invista, Explore!

EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS:

Praia Amazônica Exclusiva Cachoeira Sagrada Interação com Animais



BIOMA 
ECOLODGE

Bioma EcoLodge é a acomodação situada na unidade de conservação do projeto 
BiomaEco e mais uma das formas de investimento deste projeto no desenvolvimento 
sustentável da Floresta Amazônica.

O Ecoturismo sustentável do projeto trabalha em harmonia com a natureza e as 
comunidades que a circundam, apresentando aos  viajantes a beleza dos 
patrimônios naturais e incentivando a preservação.

Em localização única no meio da Floresta Amazônica e cercado pelo Rio Negro, um 
dos maiores rios em volume de água do mundo, que irriga três países da América do 
Sul, o BiomaEco Lodge chega para contribuir positivamente com o bem-estar 
ambiental, a diversidade biológica, a sociedade e a cultura e a economia global.

Serão oferecidos serviços como transporte, hospedagem, alimentação e 
principalmente  atividades que permitam a integração dos turistas com o meio 
ambiente, as comunidades, os animais e as medicinas da floresta.



Economia sustentável

Os detentores do Bioma Token terão a oportunidade de visitar o BiomaEco Lodge 
e os primeiros hóspedes do BiomaEco Lodge receberão $1 Bioma Token.

O BiomaEco Lodge impulsiona o crescimento econômico 
sustentável na região e estabelece o ecoturismo amazônico 

como um empreendimento global e tokenizado.

Construções Únicas

Nossas construções são naturais e 
adequadas ao espaço único que é a 
floresta alagada na Amazônia. Metade do 
ano está sobre colunas de madeira a 
grande distância do chão e a outra 
metade são acomodações cercadas de 
rio.

Acesso exclusivo por 
barco

Nossa estrada é o rio! Estamos cercados 
por natureza e protegidos do tumulto. 
Recebemos poucos visitantes para 
receber melhor, com atendimento 
personalizado e atencioso. 

Experiência Real

O turista terá acesso e será atendido 
pelos moradores das comunidades 
ribeirinhas às margens do Rio Negro 
(inclusive indígenas da região) e terão 
vivência real do que é a Amazônia para 
aqueles que vivem no meio da floresta. 



SIGA NOSSO 
ROTEIRO

2� trimestre de 2022
Concepção do projeto; Aquisição de terras; 
Primeiro lançamento do site; Produção de 
LitePaper e Vídeos conceituais.

3� trimestre de 2022
Lançamento beta do jogo Bioma Token; 
Integração e pesquisa com comunidades locais 
para ajudar pequenos artesãos a vender pela 
internet; Início da Construção do Bioma 
EcoLodge, o primeiro hotel Crypto eco-
sustentável do mundo; Internet Starlink� para 
atender a comunidade e transmissão ao vivo de 
nossas florestas; Contratação de empresa para 
gerir as redes sociais, com atualizações diárias e 
informações sobre a Floresta Amazônica e sobre a 
evolução do Projeto;

4� trimestre de 2022
Lançamento do novo site; Versão final do jogo 
Bioma Token para IOS e Android; Whitepaper 
reformulado completo; Canal do Youtube com 
transmissão ao vivo 24H das nossas florestas; 
Comunicado de imprensa global; Campanha 
massiva de marketing de mídia tradicional e 
online; Produção de vídeos no YouTube, com 
informações de alta qualidade sobre o projeto.

1� trimestre de 2023
Campanha de web-influencers de primeiro grau; 
Pré-Venda Pública do Bioma Token; Inauguração 
do Bioma EcoLodge; Mint (Venda) do Bioma 
Experience NFT, com apenas 10 unidades; Mint 
(lançamento) do Bioma Token em seu próprio 
aplicativo e nos mercados de câmbio 
descentralizados



Relacionando necessidades dos 
investidores à preservação da floresta em 

pé, protegendo e fortalecendo 
oportunidades únicas para o futuro 

sustentável!

Projeto Bioma Eco

2� trimestre de 2023
Aquisição de novos terrenos; Iniciação da 
certificação para crédito de carbono em terras 
próprias; Projeto de reunião da comunidade local 
e pesquisadores florestais para o reflorestamento 
das áreas devastadas; Finalização do inventário 
detalhado das espécies em nossas terras;

3� trimestre de 2023
Lançamento (Mint) do Bioma Token em 
Exchanges Centralizadas; Implantação do Bioma 
Explorer, com painéis de dados de carbono em 
tempo real de todas as terras preservadas do 
Projeto Bioma; Lançamento do Bioma DeFi, uma 
forma inovadora de ser recompensado pela 
preservação da natureza

4� trimestre de 2023
Aquisição de novos terrenos; Começar a 
desenvolver projetos dos grupos de P&D; 
Lançamento dos NFTs de Bioma Trees; Novos 
projetos incríveis estão por vir. Salve a floresta 
com Bioma



(1)Changes in the Global Value of Ecosystem Services, liderado pelo americano 
Robert Constanza, professor da Crawford School of Public Policy da Universidade 
Nacional da Austrália

(2)Valoração Espacialmente Explícita dos Serviços Ecossistêmicos da Floresta 
Amazônica Brasileira, publicado em novembro de 2018, foi liderado pelo 
modelador ambiental Britaldo Soares Filho, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e realizado em parceria com o Banco Mundial.

(3) Cotação atualizada do Crédito de Carbono Futuro acessível em 
https://br.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data 

(4) Acesso às NFT e conceitos da Exchange Binance acessível em 
https://www.binance.com/pt-BR/nft/home

REFERÊNCIAS

O Bioma Token é classificado como um “ativo financeiro virtual” em termo da Lei n� 
4401/2021 da República Federativa do Brasil em que no Art. 3: para os efeitos desta 
Lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser 
negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de 
pagamento ou com propósito de investimento.

O Bioma Token não possui característica necessária exigida para ser considerada 
um valor mobiliário transferível, instrumento do mercado monetário, unidade em 
esquemas de investimento coletivo, moeda digital, commodity ou  valor mobiliário 
em qualquer jurisdição.Qualquer decisão de compra de Bioma Token deve basear-
se na consideração deste white paper como um todo.

Os Tokens Bioma não representam ou conferem qualquer direito de propriedade 
ou participação, ação, seguranças, direitos equivalentes, direitos de propriedade 
intelectual ou qualquer outra forma de participação relacionada ao emissor.

Isenção de responsabilidade
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