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XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS
AGROFLORESTAIS

Membro do Observatório de
Bioeconomia da FGV participa do XI
Seminário de Sistemas Agroflorestais
(SAF) que ocorreu entre os dias 18 e 19
de agosto na cidade de Tomé-Açu no
Pará. Os principais temas debatidos
foram o SAF e a bioeconomia na
Amazônia: oportunidades e desafios.
Eduardo Pavão, participou da mesa
redonda "Pagamento de serviços
ecossistêmicos e mercado de carbono"
junto com outros técnicos e
especialistas da área.
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destaque do que foi produzido no mês

CONTABILIDADE CLIMÁTICA ENVIESADA
"A cada dois anos, todos os países do mundo devem
registrar seu inventário de emissões nas bases da
ONU. No regime atual, quem tira petróleo do chão e
exporta é "green", mas quem produz "comida" para
alimentar o mundo é poluidor. Essa conta fecha?",
comenta Daniel Vargas, coordenador do
Observatório de Bioeconomia da FGV.
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SEMINÁRIO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA
SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL
A pesquisadora do Observatório de Bioeconomia Talita
Priscila Pinto, participou do seminário sobre
Agropecuária  sustentável brasileira e a segurança
alimentar mundial.
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PLANTAR É A NOVA SAÍDA PARA DRIBLAR A
INFLAÇÃO E COLOCAR COMIDA NA MESA

"Os produtores rurais só conseguem ter acesso aos
empréstimos do Plano Safra se plantarem dentro da
janela de plantio prevista no Zoneamento Agrícola de
Risco Climático, que foi criado pela Embrapa. Se o
produtor rural não plantar dentro dessa janela de plantio,
além de não conseguir empréstimos com juros mais
baixos, corre o risco de perder a produção por questões
climáticas: risco de uma seca severa" comenta o
Professor e membro do Observatório Eduardo Assad.

A PRÓXIMA REVOLUÇÃO VERDE
SERÁ DOS BIOINSUMOS
Coordenador do Observatório de
Bioeconomia, Daniel Vagas comenta
sobre as pesquisas, inovações e os
investimentos no setor de bioinsumos,  
uma das fronteiras mais dinâmicas e
mais promissoras da agricultura na
próxima década.
- AgroManhã

- AgroMais

BIOECONOMIA
Daniel Vargas participa do último ciclo
de palestras do Prêmio de Jornalismo
José Hamilton Ribeiro, organizado pela
ABAG Ribeirão Preto. Na conversa,
mediada pela jornalista Vera Ondei,
Daniel fala sobre a Bioeconomia,
mercado de carbono e futuro da
produção de alimentos.

PLANO ABC ENTRA EM VIGOR NO
DIA 1° DE SETEMBRO

O plano ABC +, que entra em vigor em
primeiro de setembro, possui entre  as
metas projetadas até o ano de 2030
ampliar em 30 milhões de hectares as
áreas destinadas à adoção de práticas
para recuperação de pastagens
degradadas. O ministério da agricultura
republicou a portaria que detalha a
política setorial para incluir a expressão
"milhões de metros cúbicos", uma vez
que antes estava apenas metros
cúbicos. Para esse assunto a conversa
é com o professor Eduardo Assad,
professor da FGV Agro e membro do
Observatório da Bioeconomia.
- AgroMais
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Pesquisadores do observatório: Daniel Vargas, Eduardo
Assad e Talita Pinto participam de evento da Sociedade
Rural Brasileira sobre métricas e metodologias de
mensuração do carbono.

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA

Em conversa com o Gazeta do Povo, Daniel Vargas fala
sobre o potencial e os limites do mercado de carbono na
sua forma atual. O elemento central da conversa: abrir as
portas deste mercado para se ajustar à realidade
produtiva do Brasil. Na Europa, o mercado de carbono
fomenta inovação, tecnologia e produtividade. No Brasil,
pode e deve fazer a mesma coisa. - Gazeta do povo

O QUE FALTA PARA O BRASIL VIRAR LÍDER
GLOBAL EM CRÉDITOS DE CARBONO?

https://www.band.uol.com.br/videos/bioinsumos-pesquisas-e-investimentos-mercados-17091168
https://www.youtube.com/watch?v=U5jmoONvpeg
https://www.youtube.com/watch?v=D9g63sfPKS4
https://www.youtube.com/watch?v=D9g63sfPKS4
https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/o-que-falta-para-o-brasil-virar-lider-global-em-creditos-de-carbono/
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Coordenador do Observatório de
Bioeconomia, Daniel Vargas, fala sobre
a Amazônia e o desafio do
desenvolvimento sustentável na região.  
Para Daniel, "não há sustentabilidade
verdadeira na Amazônia sem
crescimento e prosperidade verde."

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

- AgroMais

- Terra Viva

AMAZÔNIA E O DESAFIO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O desperdício de alimentos no mundo é
muito grande e daqui 8 anos essas
perdas podem somar 1 trilhão e meio
de dólares, é o que aponta o relatório do
Boston Consulting Group. A conversa
sobre o tema é com o pesquisar do
Observatório Eduardo Assad.

MINICURSOMINICURSOMINICURSO

Sabrina de Matos, pesquisadora do
Observatório de Bioeconomia, ministrou
minicurso online sobre a Análise de
Ações Usando o R. O objetivo do
minicurso foi apresentar aos
participantes aplicações práticas do
uso das ferramentas estatísticas
disponíveis no R para o
acompanhamento e análise quantitativa
das ações negociadas na bolsa
brasileira. 
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No dia 18/08/2022, membro do Observatório Luciano
Rodrigues participou do XXIX Simpósio Internacional de
Engenharia Automotiva (SIMEA), que nesse ano tratou do
tema "A contribuição da cadeia automobilística na
descarbonização". O evento é promovido pela
Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e 
 palestrou sobre "A Contribuição do Etanol para o Futuro
da Mobilidade".

No dia 18/08/2022, membro do Observatório Luciano
Rodrigues participou do Fórum de Energia Platts em São
Paulo, que nesse ano tratou do tema "Transição
energética, incerteza geopolítica e os impactos no
mercado de energia do Brasil". Luciano foi um dos
debatedores no painel "Transição Energética" junto com o
Felipe Viana da Carbonext e o Horacio Cuenca da S&P
Global Commodity. 

XXIX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
ENGENHARIA AUTOMOTIVA (SIMEA)

FÓRUM DE ENERGIA PLATTS 

https://www.youtube.com/watch?v=aCgYMEMDuR4
https://www.youtube.com/watch?v=svqayxGzjEE
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ACOMPANHE O OBSERVATÓRIO
NAS REDES

@bioeconomiafgv

Observatório de
Bioeconomia da FGV

@obsbioeconomiafgv

Semana da Competitividade
da Organização das
Cooperativas do Brasil
Daniel Vargas participou em Brasília
da Semana da Competitividade da
Organização das Cooperativas do
Brasil. Os assuntos abordados
foram a agenda do Observatório de
Bioeconomia da FGV e sobre o
desafio da construção da
infraestrutura científica, econômica
e regulatória da transição verde no
Brasil. Dessa forma, as cooperativas
são vocacionadas, na origem, a
perseguirem o desenvolvimento
econômico, social e ambiental. A
agenda da sustentabilidade é um
novo chamado para cumprirem sua
missão de promover, com inovação
e colaboração, o desenvolvimento
local e brasileiro.

BIOINSUMOS PARA A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

O projeto SABio está organizando uma série de
discussões com grandes especialistas da área, em
formato de webinar, para abordar os temas relevantes
para o desenvolvimento de uma Bioeconomia Sustentável.
A primeira webinar tratou sobre bioinsumos e Daniel
Vargas esteve presente para debater sobre o assunto.

PRÓXIMOS EVENTOS - NÃO PERCAPRÓXIMOS EVENTOS - NÃO PERCAPRÓXIMOS EVENTOS - NÃO PERCA

- Link para agenda

DIALOGOS AMAZÔNICOS

Desafios da Infraestrutura na
Amazônia Brasileira

05/09 - 19h

SEMINÁRIO DE
BIOECONOMIA
Iniciativas de
Sustentabilidade nas
cadeias globais de
abastecimento Agro-
Alimentar

09/09 - 13h

WEBINAR

Carbono no solo:
Da mensuração ao mercado

09/09 - 18h

https://www.zef.de/media-center/events/news-single-view.html?contact=1990&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4608&cHash=2e919a07587400e7289b159c76b7a00c

