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O OCBio lançou o painel de  monitoramento da
DESCARBONIZAÇÃO DA MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS,
estruturado a partir de um dashboard e de relatórios
trimestrais com o objetivo de oferecer um panorama
detalhado sobre a demanda por combustíveis leves no
Brasil. 

Elaborada pelos pesquisadores Luciano Rodrigues,
Sabrina Carlos e Fernanda Valente, o painel tem como
diferencial disponibilizar indicadores que retratem de
forma objetiva a evolução da intensidade de carbono da
matriz de combustíveis, a contribuição dos energéticos
renováveis para a redução das emissões de GEE e a
condição diferenciada da matriz nacional de
combustíveis.

Tais elementos permitem que os usuários da dashboard
possam, não apenas acessar informações históricas e
atuais sobre as emissões de GEE derivadas do consumo
de combustíveis, mas também definir estratégias
empresariais associadas ao setor de transporte e avaliar
medidas que possam impactar a dinâmica do consumo
de combustíveis no Brasil.

BIOECONOMIA

O relatório sobre descarbonização da
matriz de combustíveis, recém-
divulgado pelo OCBio, mensurou as
emissões de carbono provenientes da
matriz de combustíveis leves nas
unidades federativas do Brasil e
identificou quais são os estados com
maiores níveis de emissão de CO2.
Entre as unidades da federação, a
variação da intensidade média de
carbono dos combustíveis leves é
bastante elevada. Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais e São Paulo são os Estados
com maior presença da bioenergia e
menor quantidade de emissões de GEE
originadas da queima de um megajoule
de energia pelos veículos leves. As
emissões de GEE na matriz de
combustíveis leves atingiram 27,30
milhões de toneladas de CO2eq no 3º
trimestre de 2022, apresentando
crescimento de 6,52% na comparação
com a quantidade emitida em igual
período de 2021 (25,63 milhões de
toneladas de carbono equivalente).
Segundo os pesquisadores Sabrina de
Matos Carlos, Fernanda Valente e
Luciano Rodrigues: “apesar do ganho de
eficiência energético-ambiental na
produção de biocombustíveis, o
aumento do consumo e a retração na
participação dos renováveis na matriz
nacional promoveram crescimento das
emissões de GEE no 3º trimestre de
2022”.
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Acesse a dashboard

https://www.linkedin.com/in/ACoAABr4KfwBZVFkRiZF0_4cHxJdyr7cRaUtz6w
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRlMWY1NzctZWJmZi00MWJiLThhZDItOTdiOGI3ODQ3OWRhIiwidCI6ImRlNGNlMThjLTUyMTQtNDA2OS04MTg4LTFiOGZiNDJlM2NjZSJ9


F e v e r e i r o  2 0 2 3 www.eesp.fgv.br/centros/observatorios/bioeconomia

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

OCBIO

O OCBio, através do Dashboard Precificação
de Carbono, atualizou os dados relacionados
ao mercado voluntário de carbono,
contemplando informações de todo o ano de
2022. Segundo análise da pesquisadora do
OCBio, Fernanda Valente, “em 2022, o
Mercado Voluntário de Carbono apresentou
um encolhimento de 27% no número de
créditos emitidos, em relação ao ano anterior,
2021, que teve o maior número de emissões de
créditos de carbono da série histórica. Apesar
da redução, 2022 ainda tem a segunda melhor
posição, em termos de número de créditos
emitidos”.

DASHBOARD PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Programa da Rede Globo, Globo Rural, apresentou
entrevista com a participação do pesquisador do
OCBio, Eduardo Assad, sobre como a recuperação de
pastagem vem beneficiando os pecuaristas e o meio
ambiente. A reportagem aponta que o melhoramento
das pastagem pode ser responsável pela fixação de até
0,5 tCO2eq/ano, podendo neutralizar a emissão de 1
animal adulto ao ano. "Imagine conseguir fazer isto
para 60 milhões de hectares de pastos degradados no
Brasil, você terá 30 milhões de toneladas de carbono
que podem ser removidas da atmosfera, isto dá em
torno de 100 milhões de toneladas de CO2
equivalente, representando um terço da emissões da
pecuária no Brasil”. 

WEBINAR DIÁLOGOS AMAZÔNICOS “ZONA FRANCA DE MANAUS:
PRESENTE E FUTURO”.

Zona Franca de Manaus: Presente e Futuro:
O Coordenador do OCBio, Daniel Vargas,
participou do debate sobre os rumos da Zona
Franca de Manaus com duas grandes
lideranças regionais. A Zona Franca de Manaus
(ZFM) é um programa de desenvolvimento
regional instituído nos anos 1960. Com esse
programa foi possível constituir um amplo e
diversificado parque industrial em Manaus que
fatura mais de R$ 120 bilhões por ano e gera
mais de 400 mil empregos diretos, indiretos e
induzidos.

Assista a reportagem completa

Assista a webinar completa

Acesse a dashboard

https://www.linkedin.com/in/ACoAABr4KfwBZVFkRiZF0_4cHxJdyr7cRaUtz6w
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAq_InQBuTmYF32VdgC-QGdJYRIde8aR7zQ
https://globoplay.globo.com/v/11280950/
https://www.youtube.com/watch?v=-akZJlx67Qs
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTZkNjc0NTAtYTVjMi00OTc1LWJhZTEtYWQxY2M0YzdjMGM0IiwidCI6ImRlNGNlMThjLTUyMTQtNDA2OS04MTg4LTFiOGZiNDJlM2NjZSJ9&pageName=ReportSection8563bbab36110c9ec008
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Para o Jornal da Band, a pesquisadora
Fernanda Valente comentou sobre a
redução da competitividade do etanol, 
 seja no campo, onde os produtores de 
 cana-de-açúcar ainda estão se
recuperando da  forte seca ou seja pela
redução dos tributos federais, uma vez
que a redução da gasolina foi de 0,69
centavos por litro, enquanto a do etanol
hidratado foi apenas de 0,24 centavos, 
 tornando assim o etanol menos
competitivo em todo o país.

REPERCURSÃO DO
RELATÓRIO SOBRE

DESCARBONIZAÇÃO DA
MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS

NA MÍDIA

O  jornal Estado de S. Paulo divulgou na
coluna do Broadcast Agro sobre o
levantamento mais recente do painel,
referente ao terceiro trimestre de 2022.
Os dados mostram um aumento de
6,52% nas emissões de CO2eq do Brasil
em relação a 2021.  O pesquisador do
OCBio Luciano Rodrigues associa o
resultado à mudança tributária do País
e reforça o potencial do sistema para a
elaboração de políticas públicas. O
volume de poluentes seria cerca de
30% maior caso não fosse a presença
de combustíveis sustentáveis na matriz
energética nacional.

 Revogação dos decretos 10.223/2020 e 10.144/2019,
que extinguiram a governança do Fundo Amazônia.
Dessa forma, o Fundo retorna com sua governança
original. Esta revogação foi uma resposta à Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO
59 no STF, em que este decreto já estava sendo
questionado judicialmente por supostamente
paralisar financiamentos do Fundo.

Revisão do decreto 11.018/2022, que diminuiu a
representatividade da sociedade civil no Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama);

Revogação do decreto 9.760/2019, encerrando a
obrigatoriedade dos núcleos de conciliação, prévios à
instauração de processos administrativos ambientais.
Desde sua criação em 2019, esses núcleos não
tiveram êxito em concluir as conciliações de
infratores com o IBAMA, consequentemente
paralisando a capacidade do órgão em autuar. Este
decreto também era objeto de ação judicial no STF,
na Ação de Descumprimento Fundamental -ADPF
755, em que se alega que a União deixou de receber
por volta de 18 bilhões de reais em multas
ambientais. 

Revogação do decreto 10.966/2022, que instituía o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Mineração Artesanal e em Pequena Escala na
Amazônia Legal. Este decreto foi revogado devido
preocupação de facilitar garimpo na região
amazônica.

Com o início de 2023 e com o novo governo, alterações
normativas relevantes já ocorreram. A nova
administração do Poder Executivo Federal decidiu 
 revogar diversos decretos de matéria ambiental criados
durante a administração anterior (2019 – 2022):
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Assista a reportagem completa

Acesse a reportagem completa

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.info4.com.br%2Fver%2Fexibir.asp%3FYw%3DNDA0MQ%26YQ%3DMTQzMg%26bA%3DMjI5ODM1NQ%26b3JpZ2Vt%3DMw&data=05%7C01%7Cdaniel.vargas%40fgv.br%7Cc25ff914a42347cf032408db0af57884%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C638115821624732582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kueZWaSyfO4uAvxRQtnBNfXZWswmabNgQNNCfO3MVAk%3D&reserved=0
http://www.info4.com.br/ver/exibir.asp?Yw=NDA0MQ&YQ=MTQzMg&bA=MjI5ODM1NQ&b3JpZ2Vt=Mw

