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Aconteceu entre os dias 29 e 30 de novembro o curso de
Mensuração de carbono na agricultura e pecuária,
coordenado pelo OCBio da FGV. O coordenador do FGV
Agro, Roberto Rodrigues, fez a abertura do curso e
ressaltou a importância da temática para o mercado
mundial. A turma reuniu 60 alunos de diferentes áreas,
como agrônomos, engenheiros, biólogos, veterinários,
diplomatas e profissionais do mercado de agronegócio,
que buscam aprimorar seus conhecimentos de forma
prática. 

As aulas do primeiro dia foram ministradas por Eduardo
Assad, Camila  Estevam, Talita Priscila Pinto e
Leonardo Munhoz, que abordaram os aspectos teóricos
das mudanças climáticas, conceitos sobre carbono e
mensuração, impactos econômicos e aspectos jurídicos
do mercado de carbono. 

Já o segundo dia foi marcado pela parte prática, com
aulas de Eduardo Assad e Eduardo Pavão sobre
mensuração de carbono no solo, utilização da ferramenta
GHG Protocol agricultura e exercícios práticos de cálculo
de carbono aplicados na agricultura e pecuária.

BIOECONOMIA

O Coordenador do OCbio, Daniel
Vargas, esteve presente na 27ª
Conferência da ONU sobre mudanças
climáticas (COP27) sediado na cidade
de Sharm El-Sheikh no Egito.

A COP27 reuniu representantes oficiais
de governos e da sociedade civil para
discutir maneiras para enfrentar e se
adaptar às mudanças climáticas. 

Durante sua presença no evento, Daniel
Vargas palestrou no estande do
Consórcio da Amazônia Legal, HUB
Amazônia, sobre os desafios do
financiamento da bioeconomia tropical
na Amazônia brasileira.

DESTAQUES DO MÊS DE NOVEMBRO/2022

PRIMEIRO CURSO DO OCBIO OCBIO NA COP27
MENSURAÇÃO DE CARBONO NA

AGRICULTURA E PECUÁRIA

OBSERVATÓRIO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO EM

https://www.linkedin.com/in/ACoAADaw780BE2f8gkm32ekHOhy9x3UrdCFoF7c
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAq_InQBuTmYF32VdgC-QGdJYRIde8aR7zQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAABSPSr8BVBb0A8fvlkRbn0yryalEpfKijtw
https://www.linkedin.com/in/ACoAABSPSr8BVBb0A8fvlkRbn0yryalEpfKijtw
https://www.linkedin.com/in/ACoAABSPSr8BVBb0A8fvlkRbn0yryalEpfKijtw
https://www.linkedin.com/in/ACoAABygUeMBel1ESTtwZSXQF-xuAdJW6VDeyBg


LANÇAMENTO DE ESTUDOS NO MÊS DE NOVEMBRO

ADICIONALIDADE DE SERVIÇOS
AMBIENTAIS NA PERSPECTIVA JURÍDICA

O pesquisador Leonardo Munhoz e o coordenador Daniel
Barcelos Vargas, do OCBio, publicaram estudo inédito sobre a
adicionalidade no mercado de crédito carbono, analisando-o sob
a perspectiva jurídica e o PSA (Programa Por Serviços Ambientais)
em áreas legalmente protegidas. A adicionalidade é uma
exigência do mercado de carbono, de forma à testar que a
redução de emissões de GEE sejam adicionais as que ocorreriam
na ausência de uma atividade humana sendo realizada.
Entretanto, a adicionalidade não é simples nem exata de se
verificar, uma vez que pode ser analisada por meio de diversas
dimensões. Com isso, o estudo tem como objetivo analisar se a
adicionalidade pode e deve (ou não) ser reconhecida por critérios
jurídicos.

SEGUNDO ENCONTRO DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO, DIREITO E
BIOECONOMIA DO OCBIO - DBIO 

No dia 01/12 ocorreu o segundo encontro do Núcleo de Regulação e Direito do OCBio-FGV, o DBio. O
objetivo do DBio é integrar um conjunto de lideranças brasileiras para analisar e debater atos normati-

vos e administrativos, em nível Federal, Estadual e
Municipal, propondo recomendações e oferecendo
caminhos para incentivar práticas sustentáveis da
agropecuária. Este segundo encontro deu
continuidade as discussões iniciadas no lançamento
do DBio, no que diz respeito ao mercado e crédito de
carbono, especialmente a natureza jurídica do crédito
de carbono e a sua possível incidência tributária. O
evento contou palestras de André Rodrigues Corrêa
(professor FGV Direito SP), Eurico Santi (professor FGV
Direito SP) e Mauricio Costa (CEO e fundador BVRio).

REPERCURSÃO DO ESTUDO NA MIDIA

Em novembro, o pesquisador do OCBio, Leonardo
Munhoz, concedeu entrevista para a jornalista
Michele Jardim, no Programa Planeta Campo do
Canal Rural, explicando o estudo de
Adicionalidade no Mercado de Carbono.  O estudo  
inédito aborda a adicionalidade no mercado de
crédito carbono, analisando-o sob a perspectiva
jurídica e o PSA (Programa Por Serviços
Ambientais) em áreas legalmente protegidas. 

Assista a entrevista completa

Acesse o estudo completo
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7NPncBhkoWe-wTiZcPqnatdOrUNNgixeQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://www.youtube.com/watch?v=hxuxr_KpyJM&t=961s
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/adicionalidade.pdf


CUSTO DE RECUPERAÇÃO DAS
PASTAGENS BRASILEIRAS

PIB DA BIOECONOMIA

OCBIO DE OLHO NA COP27

Estudo do OCBio sobre a recuperação de
pastagens no Brasil foi um dos temas do
Programa do Campo do Canal Rural, que
entrevistou a Pesquisadora do OCBio Sabrina
Matos de Carlos. A pesquisadora revelou o
valor estimado pelo estudo para recuperar as
pastagens degradadas em solo brasileiro. 

REPERCURSÃO DOS ESTUDOS DO OCBIO

O Coordenador do OCbio, Daniel Vargas
moderou uma live junto ao pesquisador do
OCBio Luciano Rodrigues, Annelise
Vendramini(FGVces) e Rodrigo Lima da
Agroicone comentando a respeito dos
principais temas que estavam sendo debatidos
na COP27.

FGV DIRETO DA COP

Os pesquisadores do OCBio acompanharam de perto a COP27 e publicaram
uma série de análises sobre as discussões que pautaram a maior Conferência
Mundial sobre mudanças Climáticas. Para conferir a cobertura completa,
acesse nossas redes sociais.

Youtube

A revista Agroanalysis, do FGV Agro, publicou artigo dos
pesquisadores do OCBio Talita Priscila Pinto e Cicero
Lima sobre a participação do PIB-Bio no PIB nacional.
O estudo conduzido pelos pesquisadores do OCBio
identificou que os produtos provenientes da
bioeconomia são responsáveis por 20% do PIB total.

Assista a entrevista completa

Também estava presente na COP27 o
pesquisador do OCBio Luciano Rodrigues
representando a instituição UNICA - União da
Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia
acompanhando as discussões a respeito das
mudanças climáticas e o setor energético.

COP27 E O SETOR ENERGÉTICO
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OCBIO E A COP27

https://www.youtube.com/watch?v=4kr7lUgic50
https://www.linkedin.com/company/fgvagro/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABygUeMBel1ESTtwZSXQF-xuAdJW6VDeyBg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAycl6UBHr0IdQF8iMLcxyDClXHiNsgLwUk
https://www.youtube.com/watch?v=hxuxr_KpyJM&t=1330s
https://www.linkedin.com/company/unicacana/


Observatório de Bioeconomia da FGV

Angelo Gurgel, pesquisador do OCBio,
participou como especialista técnico
junto à delegação brasileira para apoiar o
país nas discussões sobre definições de
padrões e critérios de intensidade de
emissões de gases de efeito estufa de
rotas de biocombustíveis.   

INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION ORGANIZATION

@bioeconomiafgv

@obsbioeconomiafgv

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E
INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Em novembro, o pesquisador do
Observatório de Bioeconomia, Leonardo
Munhoz, ministrou aula sobre serviços
ecossistêmicos e instrumentos jurídicos
de mercado para a Pós-graduação em
Direito do Agronegócio da Escola
Brasileira de Direito.

O OCBio promove seminário online sobre bases de dados
no mercado de carbono como tema central no dia 15 de
dezembro às 8 da manhã. O seminário com o Dr. Geoffroy
Dolphin, doutor em economia pela Universidade de
Cambridge e Project Officer do FMI, discutirá o panorama
atual dos instrumentos de precificação de carbono e trará
detalhes sobre a World Carbon Pricing Database, base de
dados de mercado de carbono.

NÃO PERCA EM DEZEMBRO!

O QUE MAIS ACONTECEU EM NOVEMBRO

Coordenador do OCBio, Daniel Barcelos
Vargas, foi um dos convidados especiais
para falar sobre o desenvolvimento da
Bioeconomia na Amazônia na rádio CBN
Belém com Walkymario Lemos (Embrapa
Oriental) e empreendedora Ingrid (Ver-o-
Rio).
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O Coordenador do OCBio, Daniel Vargas foi um dos
expositores do painel 'Emergência Climática e Segurança
Energética', no 3º dia do Fórum "O Futuro dos
Investimentos em Infraestrutura", que aconteceu entre os
dias 16 e 18 de novembro, no Centro Científico e Cultural
de Macau, em Lisboa, juntamente com o pesquisador
Eduardo Assad.

FÓRUM DE INTEGRAÇÃO BRASIL EUROPA,
LISBOA.

DESENVOLVIMENTO DA
BIOECONOMIA NA AMAZÔNIA 

Pesquisador do OCBio, Eduardo Assad,
comenta os resultados da COP27 em
entrevista ao programa AgroMais. Assad
discute pontos positivos e negativos em
sua avaliação e aponta para importância
do financiamento climático para o
avanço no combate as mudanças
climáticas.

EDUARDO ASSAD ANALISA O
RESULTADO DA COP27

Youtube

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://www.youtube.com/watch?v=5gFgzSqABwM

