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PANORAMA DAS EMISSÕES DE
METANO E IMPLICAÇÕES DO USO DE
DIFERENTES MÉTRICAS
Estudo feito pelo Observatório da Bioeconomia da
FGV mostra as principais fontes emissoras de
metano, com um enfoque global e também
brasileiro. O grupo de pesquisadores faz uma
análise crítica sobre os setores que mais emitem
gases do efeito estufa (GEE) e traz
detalhadamente as emissões de metano por setor
no Brasil. Um grande diferencial do trabalho, e que
vem chamando muita atenção na mídia, é a
investigação das implicações geradas a partir da
utilização de determinadas métricas para a
conversão de metano em dióxido de carbono
equivalente. - Observatório da Bioeconomia

LIMITAÇÕES REGULATÓRIAS
E JUDICIAIS AFETAM A
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE 

“É preciso que esses caminhos
previstos na legislação sejam
disseminados na cadeia produtiva
para que possa existir uma real
integração entre economia e meio
ambiente”, explica Daniel Vargas,
coordenador do Observatório de
Bioeconomia. De acordo com o
estudo divulgado pelo
Observatório, gargalos jurídicos
impedem o uso de ferramentas
criadas pelo Código Florestal (Lei
nº 12.651, de 2012).
- Valor Econômico
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https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/relatorio_assad_estudo_metano_diferentes_metricas.pdf
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/29/decisao-do-stf-e-entrave-para-compensacao-de-reserva-legal.ghtml
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/relatorio_assad_estudo_metano_diferentes_metricas.pdf
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Cooperativismo e Sustentabilidade

WEBINARWEBINARWEBINAR

A agenda da sustentabilidade tem estimulado
inovações no campo. Algumas das mais
importantes são lideradas por cooperativas. O
evento reúne grandes líderes do cooperativismo de
distintas partes do país para dialogar sobre como a
sustentabilidade pode se tornar fonte de renda e
riqueza para o produtor brasileiro.

Diálogos Amazônicos - Propostas para a
Amazônia Perspectiva dos economistas

Para os convidados, foram lançadas duas questões
centrais: primeiro, quais são as visões sobre como
promover o desenvolvimento socioeconômico
sustentável e sobre qual o papel da Amazônia na
agenda de mudanças climáticas em voga? E,
segundo, como avaliam o papel do programa Zona
Franca de Manaus para esse desenvolvimento? 

COLUNASCOLUNASCOLUNAS

IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE
CARBONO PARA EMPRESAS
No Agromanhã, Daniel Vargas, falou
sobre a importância do mercado de
carbono às empresas.
-BAND Agromais

AGRONEGÓCIO E
SUSTENTABILIDADE
Análise do Professor Eduardo Assad,
do Observatório de Bioeconomia.
Coluna mostra a  importância da
sustentabilidade e da produção agrícola
ser sustentável.
-BAND Agromais

EFEITOS CLIMÁTICOS NOS
ANIMAIS
Professor Eduardo Assad  discute sobre
os problemas climáticos que afetam as
lavouras e também os animais.
-BAND Agromais

https://www.youtube.com/watch?v=W-JybDnqg78
https://www.youtube.com/watch?v=_oGG3gJesbc&t=1s
https://www.uol.com.br/esporte/videos/videos.htm?id=importancia-do-mercado-de-carbono-para-empresas-0402CC193070D8817326
https://agromais.band.uol.com.br/videos/agronegocio-e-a-sustentabilidade-17066350
https://www.youtube.com/watch?v=DREFcQ_ShyQ
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Observatório de Bioeconomia da FGV esteve
presente em reuniões na German Farmers
Association e na Federation of German Industries,
na Alemanha. A bioeconomia e o carbono na
agricultura estão em alta na União Europeia, uma
vez que houveram avanços das comercializações
de crédito por agricultores no mercado voluntário.

BIOECONOMIA E CARBONO NA
AGRICULTURA - CARBON FARMING

VISITA À SEDE DA
UNFCCC EM BONN
RUMO A COP-27
Observatório integra
delegação em visita a
UNFCCC em Bonn,
Alemanha. Encontro
organizado pelo APD
Brasil Alemanha,
debate sobre os
avanços nas
discussões e
negociações  para a
COP27, que será
realizada no Egito em
novembro deste ano.

CARBON FARMING & CARBON
MARKETS:PERSPECTIVES FOR
TEMPERATE AND TROPICAL
CLIMATES

O Observatório da Bioeconomia da FGV  
participou participou de debate sobre o
tema junto com uma série de
especialistas na área. Os mercados
globais de carbono poderiam tornar-se
uma importante fonte de financiamento
para modelos promissores de
agricultura de carbono, mas a
exploração deste potencial vem com
desafios técnicos, econômicos,
políticos e éticos. 

ENCONTRO DO CONSELHO
SUPERIOR DO AGRONEGÓCIO
(COSAG) DA FIESP

Em reunião do COSAG, o painel
"Metodologia para Mensuração de
CO2” contou com a participação do
professor e membro do Observatório
de Bioeconomia, Ângelo Gurgel. O
evento também contou com a
presença do ex-ministro da
Agricultura, Roberto Rodrigues.

SUSTAINABLE SPICES INITIATIVE
Pesquisador Eduardo Pavão do
Observatório de Bioeconomia faz
palestra sobre sustentabilidade na
cadeia de produção da pimenta-do-
reino  em evento do IDH (The
Sustainable Trade Initiative) em
Utrecht na Holanda.

ENCONTROSENCONTROSENCONTROS

A cadeia de valor da Bioeconomia é tão grande
quanto a cadeia do agronegócio. Novas tecnologias
e melhor utilização de resíduos e biomassa podem
expandir a bioeconomia para outros setores com
geração de emprego e renda. O pesquisador do
Observatório de Bioeconomia Dr. Cícero Zanetti de
Lima colocou em discussão alguns resultados sobre
a geração de renda do setor e sua cadeia de valor.

SEMINÁRIO DE BIOECONOMIASEMINÁRIO DE BIOECONOMIASEMINÁRIO DE BIOECONOMIA

https://www.linkedin.com/company/apd-brasil-alemanha/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALMKxYBmRJ3xiYqlIz5J1P3SS7vf7LhYvw
https://www.linkedin.com/in/ACoAADaw780BE2f8gkm32ekHOhy9x3UrdCFoF7c
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NOTANOTANOTA

Combate às mudanças climáticas como
direito constitucional

Nas últimas semanas (26/06 – 01/07), a maioria do
Supremo Tribunal Federal (i.e., 10 votos a 1), decidiu
que o Governo Federal foi omisso no uso dos
recursos do Fundo Clima para combate às
mudanças climáticas, no escopo da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
708[1]. A ADPF 708 foi uma ação ingressada pelo
partido Socialista Brasileiro (PSB), questionando o
contingenciamento dos recursos do Fundo Clima. 

O Fundo Clima é um instrumento da Política de
Mudanças Climáticas, com o objetivo de financiar
atividades e projetos voltados para mitigação das
emissões de gases de efeito estufa do Brasil. O STF
entendeu que o governo foi omisso ao deixar o
Fundo Clima inoperante nos anos 2019 – 2020,
quando deixou de aprovar os Planos de Anuais, não
destinando os seus recursos. Assim, condenou a
União por omissão, bem como, exige a retomada do
uso do fundo.

Do ponto de vista jurídico esse precedente é
importante, pois ao embasar seu argumento, a
maioria da Corte trata as obrigações do Brasil na
agenda do clima, inclusive em tratados
internacionais, como uma obrigação constitucional,
equiparando o combate às mudanças climáticas
com o direito ao meio ambiente (artigo 225 da
Constituição Federal). 

Essa equiparação, a princípio, possibilita novos
casos de litigância climática, visando às ações e/ou
omissões de governos tanto federal, estaduais e
municipais nas metas de mitigação de emissões, em
grande parte listadas na Contribuição Nacionalmente
Determinada do Brasil no Acordo de Paris, o qual é
signatário. Por consequência, a cobrança do Poder
Público pela sociedade no cumprimento dessas
metas, em especial, combate ao desmatamento
ilegal, recuperação de florestas e pastos degradados
e aumento do uso de biocombustíveis, pode ser
fortalecida. 

O texto final da decisão da Corte ainda será
publicado. 
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@obsbioeconomiafgv
 

REFLORESTA SP

O Pesquisador do Observatório de
Bioeconomia, Leonardo Munhoz,
participou das reuniões do projeto
Biota Síntese – Núcleo de Análise e
Síntese de Soluções Baseadas na
Natureza em 2,3/05 e 6,7/06, focado
nas discussões sobre financiamento
de atividades de reparação de
florestas no Estado de São Paulo. O
Projeto Biota Síntese é uma iniciativa
coordenada pela Universidade de São
Paulo, com apoio da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento,
Secretaria de Saúde e a Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente e
mais 27 organizações, com a
finalidade de criar uma plataforma
para a aplicação do conceito de
ciência de síntese e subsidiar
políticas públicas no Estado de São
Paulo, em especial a agenda climática
e o REFLORESTA SP.

Leonardo Munhoz

ENCONTROSENCONTROSENCONTROS

https://www.youtube.com/watch?v=_oGG3gJesbc&t=1s

