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Segundo dados da EMBRAPA, 52% das áreas de
pastagens no Brasil apresentam algum nível de
degradação. Embora seja uma situação preocupante, a
grande extensão de áreas de pastagens degradadas no
Brasil também revela o potencial da pecuária brasileira
em termos de elevação da eficiência produtiva e,
portanto, sobre a mitigação dos impactos negativos que
tende a promover. 
Recuperar as pastagens degradadas e intensificar a
utilização dessas áreas permitiria explorar o potencial
existente e tornar a atividade pecuária mais sustentável,
tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.
Recuperar as pastagens degradadas no país não deverá
ser uma tarefa trivial. 
Nesse sentido, para que o processo de recuperação seja
realmente factível é fundamental que seja viável
economicamente. Estes são pontos levantados no recente
estudo publicado pelo OCBio liderado pela pesquisadora
Sabrina de Matos Carlos com participação de demais
membros do OCBio.
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A bioeconomia envolve a produção a
partir de recursos biológicos renováveis
e a conversão desses recursos e resíduos
em produtos de valor agregado como
alimentos, rações, produtos biológicos e
bioenergia. Segundo o estudo, o PIB da
Bioeconomia representa cerca de 20%
do PIB nacional. Definir o tamanho
dessa cadeia de valor, bem como os
efeitos de suas atividades sobre o
restante da economia, é essencial para
guiar para tomada de decisão de policy
makers e demais agentes e instituições
ligados à bioeconomia. O estudo foi
liderado pelos pesquisadores Talita
Priscila Pinto e Cicero Lima do OCBio.

PIB DA BIOECONOMIA
CUSTOS DE RECUPERAÇÃO DE
PASTAGENS DEGRADADAS NOS
ESTADOS E BIOMAS DO BRASIL

 - OCBio (estudo na integra)

 - OCBio (trabalho na íntegra)

ESTUDOS LANÇADOS NO MÊS DE OUTUBRO

"PARA RECUPERAR E REFORMAR TODAS AS ÁREAS DE
PASTAGEM QUE APRESENTAM ALGUM NÍVEL DE

DEGRADAÇÃO SERIAM NECESSÁRIOS, APROXIMADAMENTE,
R$383,77 BILHÕES OU U$77,46 BILHÕES"

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bioeconomia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6992992772437753856
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/eesp_relatorio_pasto-ap3_ajustado_0.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/eesp_relatorio_pasto-ap3_ajustado_0.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/eesp_relatorio_pib-pt-br-sem_marca-de-corte_ap1_v2.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/eesp_relatorio_pib-pt-br-sem_marca-de-corte_ap1_v2.pdf


MAIS DE 50% DOS PASTOS
BRASILEIROS ESTÃO DEGRADADOS;
RECUPERAÇÃO CUSTARIA R$ 400 BI

Os jornais Estadão e Valor Econômico publicaram o
estudo realizado pelo OCBio sobre a degradação e
recuperação dos pastos brasileiros: “Nada menos do que
19% da área total do Brasil é tomada por pastos, e a
recuperação de áreas já existentes reduziria o avanço da
atividade pecuária em florestas; segundo estudo,
investimento é alto, mas compensa” – enfatizou a matéria
realizada pela jornalista Fernanda Guimarães (Estadão). O
levantamento mostra  que 52% da pastagem nacional
apresenta algum nível de degradação.

 - Estadão  - Valor Econômico

REPERCURSÃO DOS ESTUDOS NA MIDIA

A pesquisadora Sabrina de Matos
Carlos esteve no programa Agromais
comentando o sobre o estudo de
recuperação de pastagens degradadas
no Brasil. O levantamento mostra que
18,94% da área total do País – 160
milhões de hectares – é composta por
pastos, sendo que 52% apresenta
algum nível de degradação,
especialmente em biomas como
Amazônia e no Cerrado.  O estudo da
OCBio também relevou que o gasto em
pastos degradados passou de 384
bilhões de reais e mais da metade das
pastagens brasileiras está precisando
de tratamento.

BOAS PRÁTICAS E TÉCNICAS
GARANTEM MANUTENÇÃO

DE PASTOS

 - AgroMais

BIOECONOMIA REPRESENTA CERCA
DE 20% DO PIB NO BRASIL

 Destaque no jornal Valor Econômico e no Estadão, estudo
desenvolvido pelo OCBio apresenta a participação da
cadeia de valor da Bioeconomia no PIB brasileiro. O "PIB-
Bio" representa cerca de 20% do total do PIB brasileiro. Os
pesquisadores Talita Priscila Pinto e Cicero Lima, que
estiveram à frente desta análise, chamam a atenção das
relações de oferta que ajudam a mensurar a importância
econômica dos produtos da bioeconomia, que envolvem
a produção a partir dos recursos biológicos renováveis e a
sua conversão em produtos de valor agregado, como os
alimentos, rações, produtos biológicos e a própria
bioenergia.

 - Valor Econômico

O pesquisador do OCBio Cicero Lima esteve no programa
AgroMais destacando dados obtidos pelo Observatório em
estudo sobre a participação do Pib-bio no Pib brasileiro.
Cícero falou sobre dados relevantes apontados no
relatório final, além de explicar a diferença entre a
bioeconomia e a economia verde, que são erroneamente
associados um com o outro.
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https://www.estadao.com.br/economia/negocios/pastos-recuperacao-custo/
https://www.estadao.com.br/economia/negocios/pastos-recuperacao-custo/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/10/14/investimento-necessario-para-a-recuperacao-de-pastos-degradados-alcanca-r-384-bi-diz-estudo.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/10/14/investimento-necessario-para-a-recuperacao-de-pastos-degradados-alcanca-r-384-bi-diz-estudo.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=E6rAZczwYe0
https://www.youtube.com/watch?v=E6rAZczwYe0
https://www.linkedin.com/company/valoreconomico/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABygUeMBel1ESTtwZSXQF-xuAdJW6VDeyBg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAycl6UBHr0IdQF8iMLcxyDClXHiNsgLwUk
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/10/30/bioeconomia-representa-cerca-de-20percent-do-pib-no-brasil-aponta-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/10/30/bioeconomia-representa-cerca-de-20percent-do-pib-no-brasil-aponta-fgv.ghtml
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAycl6UBHr0IdQF8iMLcxyDClXHiNsgLwUk
https://www.linkedin.com/company/agromaistv/


OCBio promoveu o seminário on-line
sobre as atividades econômicas com
origem na bioeconomia nos países
membros da União Europeia. A Webinar
Bioeconomy in European Union:
methods, socio-economic indicators, and
monitoring system, abordou métodos e
métricas importantes para rastrear as
atividades com origem na bioeconomia e
àquelas com algum viés biológico,
abordando como funciona o sistema de
monitoramento e gestão das atividades
da bioeconomia nos países membros da
União Europeia, mediado pelo
pesquisador do OCBio, Cicero Lima.

SEMINÁRIO OCBIO:
BIOECONOMY IN EUROPEAN
UNION

A Revista Agroanalysis destaca o
dashboard de precificação de carbono
desenvolvido pela pesquisadora do
OCBio Fernanda Valente. A ferramenta
visa centralizar informações de diferentes
iniciativas de precificação de carbono e
auxiliar na tomada de decisão. 

DASHBOARD  OCBIO

Entre os dias 7 e 18 de novembro, acontecerá a 27ª
Conferência das Partes da UNFCCC (COP 27). Os países
irão se reunir para discutir medidas para alcançar as
metas climáticas coletivas do mundo, conforme acordado
no Acordo de Paris e na Convenção. O Coordenador do
OCBio Daniel Vargas e o pesquisador Luciano
Rodrigues estão participando presentes acompanhando
todas as discussões de perto.

OCBIO NA COP27

MENSURAÇÃO DE CARBONO NA
AGRICULTURA E PECUÁRIA

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO- OCBIO

O curso tem o objetivo de apresentar como o setor
agropecuário está inserido no âmbito das mudanças
climáticas, quais são as atividades que contribuem tanto
para emissão quanto para remoção dos gases de efeito
estufa (GEE) do processo e quais são as ferramentas de
mensuração existentes.

29 e 30 de Novembro de 2022

Inscreva-se já!

Daniel Vargas e Eduardo Assad, pesquisadores do
OCBio, participaram do Fórum Futuro do Agro, evento
com foco no desenvolvimento da pecuária sustentável, 
 organizado pelo Imaflora e Globo Rural.

FÓRUM FUTURO DO AGRO

 - LinkedIn

 - Agroanalysis

ACONTECE EM NOVEMBRO

A TROPICALIZAÇÃO DA
GOVERNANÇA CLIMÁTICA

 - Bioenergia Unicamp

O Coordenador do OCBio, Daniel Vargas
participou  do Seminário Bioenergia
abordando o tema de governança
climática e sua tropicalização. A entrevista
está disponível na íntegra.
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https://processoseletivo.fgv.br/MCAP/Auth/VerifyDocumentNew?type=cpf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://www.linkedin.com/in/ACoAADt4klUBfxbyflfbZ4dEnl6dYJvkZnt4Be8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://processoseletivo.fgv.br/MCAP/Auth/VerifyDocumentNew?type=cpf
https://www.linkedin.com/posts/daniel-barcelos-vargas-97b2364b_carbono-planoabc-credito-activity-6988588959454904320-9kNF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/daniel-barcelos-vargas-97b2364b_carbono-planoabc-credito-activity-6988588959454904320-9kNF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
http://gvagro.fgv.br/
http://gvagro.fgv.br/
https://www.youtube.com/watch?v=02WtECToEoY
https://www.youtube.com/watch?v=02WtECToEoY


Luciano Rodrigues, integrante do OCBio participa da
palestra de abertura do Agrishow Experience 2022, tratando
do tema “Descarbonização e perspectivas para o setor
sucroenergético” 

DESCARBONIZAÇÃO

Angelo Gurgel, pesquisador do OCBio,
participou como debatedor do evento
internacional promovido pelo consórcio
GLASSNET, intitulado GLASSNET Use Case
Workshop. O evento contou com a
apresentação do estudo "Land Use Land
Cover Change Modeling for Integrated
Economic-Environmental Analysis: An
Application to the Amazon Region".

MUDANÇA NO USO DO SOLO DA
REGIÃO AMAZÔNICA

@bioeconomiafgv

Observatório de Bioeconomia da FGV

@obsbioeconomiafgv

REGULAMENTAÇÃO DO
MERCADO DE CARBONO
O pesquisador do OCBio, Leonardo
Munhoz, ministrou aulas no Comitê
Jurídico da Industria Brasileira de Árvores
(IBA) e na pós-graduação em Direito do
Agronegócio da Escola Brasileira de
Direito (EBRADI), sobre a regulamentação
do mercado de carbono. As aulas tiveram
como foco, explorar o contexto
internacional e nacional o qual a mercado
de carbono está inserido, bem como
analisá-lo como um instrumento de
mercado para a tutela ambiental. 

OCBio, através do coordenador Daniel Vargas, participa
de evento sobre agricultura e pecuária no mercado
carbono do Brasil e Alemanha. Especialistas e cientistas
brasileiros e alemães discutem o que está em jogo neste
mercado.

BALANÇO DE CARBONO EM SISTEMAS
PRODUTIVOS
Pesquisador do OCBio Eduardo Pavão faz palestra sobre
balanço de carbono em sistemas produtivos e participa de
mesa redonda no II CONECTA UFRA Bioeconomia, evento
online realizado pela Universidade Federal Rural da
Amazônia que visa o desenvolvimento de pesquisas  e
conecta a universidade com instituições públicas, privadas
e do terceiro setor das cadeias produtivas da Amazônia.

AGRICULTURA E PECUÁRIA NO MERCADO
DE CARBONO
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA

