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O Deforestation Regulation estabeleceu inicialmente um
escopo que lista 27 produtos agropecuários sujeitos a
regulação (e.g., gado, soja e madeira), como também
elenca uma série de definições como: desmatamento,
floresta e "deforestation free" ou seja, uma área livre de
desmate desde 31/12/2020. Deve-se destacar que para a
norma, produtos livre de desmatamento também
significa estar em acordo com as leis nacionais do país de
origem, portanto, se trata exclusivamente do desmate
ilegal e não do líquido zero.

A despeito de ainda precisar ser negociada e aprovada
pelos países membros, o Deforestation Regulation já tem
potencial de impactar fortemente o mercado
internacional. As possíveis exigências europeias podem
impactar cadeias globais de produção, em especial em
países exportadores de comodities como Brasil, Argentina,
Estados Unidos e Canadá.

É esperado que o texto seja aprovado pela União Europeia
em 2023, iniciando o prazo de 18 meses para que os
setores produtivos se adequem as novas obrigações. Para
maiores detalhes sobre Deforestation Regulation, veja as
Notas Técnicas do Observatório de Bioeconomia.

BIOECONOMIA

Agropolitica em Debate (APD) publicou
ensaio de autoria do Coordenador do
OCBio, Daniel Barcelos Vargas, que
analisa a luta pelo “verde” na era do
mercado de carbono. Para Vargas
“verde, hoje, não é uma cor, mas um
conjunto de “padrões” que distinguem
atividades sustentáveis das
insustentáveis. Estes “padrões”, por sua
vez, não caíram do céu: são o produto
de um horizonte científico, econômico
e jurídico muito particular”.

A LUTA PELO “VERDE” NA
ERA DO MERCADO DE

CARBONO

DEFORESTATION REGULATION 

 - Nova regulamentação europeia para combater o desmatamento

NOVA NORMA EUROPEIA PRETENDE CRIAR BARREIRAS PARA
PRODUTOS ORIUNDOS DE DESMATAMENTOS OCORRIDOS A

PARTIR DE 31/12/2020
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 - Definição de desmatamento na nova regulação europeia e implicações

Produção Tropical x Padrões Temperados 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_eu_desmatamento_4.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_eu_desmatamento_4.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
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Lançamento da Newsletter mensal
Estudo: Potencial de mitigação de gases
de efeito estufa das ações de
descarbonização da produção de soja até
2030

Estudo: Mercado voluntário de carbono:
preservação florestal com a intensificação
da pecuária

Estudo: Custos da recuperação de
pastagens degradadas nos estados e
biomas brasileiros.
Estudo: PIB da Bioeconomia
Nota técnica: Definição de
desmatamento na nova regulação
europeia e implicações

Estudo: Panorama das emissões de
metano e implicações do uso de
diferentes métricas

Estudo: Mercado de carbono voluntário
no Brasil: Na realidade e na prática
Nota técnica: Portarias do MAPA:
Agricultura Carbono Neutro
Nota técnica: Regularização e impacto
na implementação do PRA

RESTROSPECTIVA OCBIO/2022

No ano de 2022, o OCBio atuou ativamente na produção de conteúdo, elaboração de estudos,
participação de eventos e principalmente na disseminação de conteúdos a respeito da
Bioeconomia no Brasil. Todo conteúdo produzido pelo OCBio pode ser encontrado em nosso site.

JANEIROJANEIRO

MARÇOMARÇO

MAIOMAIO

JULHOJULHO

SETEMBROSETEMBRO

NOVEMBRONOVEMBRO

Estudo: Mapeamento da Produção
Agropecuária no Bioma Amazônia.

Estudo: O avanço do mercado voluntário
de carbono no brasil: desafios estruturais,
técnicos e científicos.
Nota técnica: Regulamentação do
mercado de carbono no Brasil - Decreto
Federal 11.075/2022

Estudo: Meio ambiente como
oportunidade: Os instrumentos jurídicos
de mercado 

Curso: Mensuração de Carbono da
Agricultura e Pecuária
Evento: OCBio na COP27
Estudo: Adicionalidade de serviços
ambientais na perspectiva jurídica

Lançamento: Núcleo De Regulação E
Direito Do Observatório De Bioeconomia
(DBIO)
Lançamento: Dashboard de
Monitoramento de Valores e Volumes de
Créditos De Carbono Negociados No
Brasil E No Mundo

Lançamento da primeira nota técnica:
IPCC/AR6 - Impactos, Adaptação e
Vulnerabilidade. Um breve resumo sobre
o lançamento do AR6 - WGII pelo IPCC

Nota técnica: Nova regulação europeia
para combater o desmatamento

DESTAQUES DO OCBIO EM  2022
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OCBIO PRESENTE NOS EVENTOS 

2° FÓRUM PLANETA CAMPO

Roberto Rodrigues e Daniel Barcelos Vargas participaram
do 2° Fórum Planeta Campo para discutirem sobre "Segurança
alimentar e sustentabilidade" e sobre "Carbono e Metano, o
balanço das emissões", respectivamente. Junto aos membros
da FGV, participaram grandes nomes como Celso Moretti
(Presidente da Embrapa), Rafael Zavala (representante da FAO
no Brasil) e Maurício Bauer (Diretor de sustentabilidade da JBS).
Todos os painéis do evento foram gravados e estão disponíveis
na plataforma online.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO AGRO 
Pesquisador do OCBio, Leonardo Munhoz, participou do evento
realizado pela Sociedade Rural Brasileira, sobre as perspectivas e os
desafios do agro para os próximos anos. Com o aspecto ambiental
em destaque, Leonardo ressalva: “O setor está preocupado com as
futuras medidas europeias e americanas para barrar produtos
agropecuários oriundos de desmatamento”. O OCBio publicou uma
nota sobre a definição de desmatamento na nova regulação
europeia e suas implicações para o setor agropecuário brasileiro,
confira no link abaixo.

 - Nota: Definição de desmatamento  na nova regulamentação europeia e implicações

Pesquisador do OCBio, Cicero Lima,
participou do 50º Encontro Nacional de
Economia da ANPEC e apresentou o trabalho
desenvolvido no Observatório sobre
mensuração da cadeia de valor da
bioeconomia no Brasil e suas relações de
oferta. 

MENSURAÇÃO DA CADEIA DE
VALOR DA BIOECONOMIA

BIOECONOMIA NO PARÁ

Em dezembro o pesquisador do OCBio, Eduardo
Pavão, participou do Seminário de Engenharia da
Água e Solo da Amazônia - SEMEASA - em
parceria com a Universidade Federal Rural da
Amazônia -  sobre o tema de Inovações
tecnológicas no manejo da água e solo,
palestrando sobre Balanço de Carbono em
Sistemas Produtivos, 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7NPncBhkoWe-wTiZcPqnatdOrUNNgixeQ
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/nota_-_definicao_de_desmatamento.pdf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAycl6UBHr0IdQF8iMLcxyDClXHiNsgLwUk
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ZFM E A  ECONOMIA VERDE

OCBio conversa com o Sócio-Diretor
da Biomarketing e colunista da
Eldorado/Estadão, José Luiz Tejon
Megido, sobre o assunto que está em
alta no mercado do Agronegócio, as
restrições estabelecidas pela União
Europeia para importação de produtos
agropecuários provenientes de áreas
desmatadas. Para Daniel Vargas, a
medida “não afeta o agro agora, porém
a tendência é que a regra seja
expandida para outros setores e deve
chegar ao agro”. 

 - TEJON

OCBio cede entrevista à revista Exame
em relação a Zona Franca de Manaus
(ZFM) e discute o crescimento
socioeconômico do bioma amazônico
na região. "Além do desenvolvimento
local, novas formas de exploração
sustentável da Amazônia podem ser
alicerces da retomada da preservação
ambiental", diz repórter da Bússola
Exame.  - Exame

O VETO EUROPEU E O BRASIL

Leonardo Munhoz (OCBio) concede
entrevista ao portal G1 com o tema
Deforestation Regulation. Munhoz faz
uma análise do texto aprovado pelos
membros do Parlamento Europeu. “No
documento, o termo inclui as
degradações ocorridas devido ao
"excesso de atividades agropecuárias" e
não fala de desmatamento legal e
ilegal”, enfatiza Leonardo. A reportagem
ainda levanta dúvidas sobre a validade
das ferramentas brasileiras de
monitoramento perante essa nova
regra.

Coordenador do OCBio, Daniel Barcelos Vargas, foi
entrevistado pelo portal Metrópoles e falou do potencial
de crescimento do mercado de Carbono no Brasil. A
matéria mostrou que a produção atual do mercado de
carbono no país responde por 12% da emissão dos
créditos mundiais e Vargas diz “E isso é muito pouco
diante do nosso potencial”.  - Metrópoles

 - G1

UM PAÍS COM MARCA
SUSTENTÁVEL

@bioeconomiafgv

@obsbioeconomiafgv

OCBIO NA MÍDIA 

CRÉDITO DE CARBONO É "MERCADO DE
BOUTIQUE" NO BRASIL

Valor Economico publicou o artigo intitulado "A
Tropicalização do Verde na Governança do Clima",
produzido pelo coordenador do OCBio - Daniel Vargas -
em que aborda as tensões em padrões científicos,
econômicos e regulatórios de um regime em evolução. 

"A TROPICALIZAÇÃO DO VERDE NA
GOVERNANÇA DO CLIMA"

Pesquisadora do OCBio, Talita Priscila Pinto, foi
entrevistada pelo programa Record News e fala sobre a
importância sobre a bioeconomia para o crescimento da
economia brasileira. Em alta, a bioeconomia deve
ganhar uma secretaria ligada ao Ministério do Meio
Ambiente, conforme anunciado pela Ministra Marina
Silva.

BIOECONOMIA EM PAUTA

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAGjxRIBngkNyavBwnid95U2INv9ic_VW6E
https://tejon.com.br/blog/eldoradoestadao-ser-ou-nao-ser-sustentavel-nao-se-discute-como-ser-um-pais-com-marca-sustentavel-eis-a-questao
https://tejon.com.br/blog/eldoradoestadao-ser-ou-nao-ser-sustentavel-nao-se-discute-como-ser-um-pais-com-marca-sustentavel-eis-a-questao
https://exame.com/bussola/papel-da-zfm-em-guinada-verde-indica-nova-fronteira-da-economia-regional/
https://exame.com/bussola/papel-da-zfm-em-guinada-verde-indica-nova-fronteira-da-economia-regional/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://www.metropoles.com/negocios/credito-de-carbono-e-mercado-de-boutique-no-brasil-diz-pesquisador
https://www.metropoles.com/negocios/credito-de-carbono-e-mercado-de-boutique-no-brasil-diz-pesquisador
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/12/11/como-o-veto-europeu-a-produtos-ligados-ao-desmatamento-pode-afetar-a-soja-e-a-carne-bovina-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/12/11/como-o-veto-europeu-a-produtos-ligados-ao-desmatamento-pode-afetar-a-soja-e-a-carne-bovina-do-brasil.ghtml
https://www.linkedin.com/in/ACoAABygUeMBel1ESTtwZSXQF-xuAdJW6VDeyBg

