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A Revista Agroanalysis - edição de fevereiro -  destacou o
estudo realizado pelos pesquisadores do OCBio sobre a
mensuração dos custos de recuperação de pastagens
degradadas na Amazônia brasileira. 

Segundo a pesquisadora Sabrina de Matos Carlos “Na
análise do nível de degradação das pastagens na
Amazônia Legal, considerando os níveis de degradação –
ausente (não degradado), moderado e severamente
degradado –, observa-se que cerca de 57% das áreas de
pastagem no bioma Amazônia apresentaram algum nível
de degradação em 2021” e que “os custos de recuperação
de pastagens degradadas diferem consideravelmente
entre os biomas e os estados brasileiros, principalmente
em função do nível de degradação da pastagem, dos
preços e das quantidades necessárias de fertilizantes, bem
como em função da forrageira escolhida para a
implementação da tecnologia”.

BIOECONOMIA

O estudo “Potencial de Mitigação de
Gases de Efeito Estufa das Ações de
Descarbonização da Produção de Soja
até 2030”, lançado em março/2022
teve como objetivo mostrar o potencial
de mitigação de gases de efeito estufa
(GEE) da soja brasileira cultivada em
sistema de plantio direto (SPD) e com
introdução de eucalipto como
componente florestal em sistema de
integração lavoura-floresta (ILF).

1  ANO DE LANÇAMENTO
DESTAQUE NA REVISTA

AGROANALYSIS DE FEVEREIRO
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N E W S L E T T E R  M E N S A L

POTENCIAL DE MITIGAÇÃO
DE GASES DE EFEITO

ESTUFA DAS AÇÕES DE
DESCARBONIZAÇÃO DA

PRODUÇÃO DE SOJA ATÉ
2030

Acesse estudo completo

Acesse a revista

https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/potencial_de_mitigacao_de_gases_de_efeito_estufa_das_acoes_de_descarbonizacao_da_producao_de_soja_ate_2030.pdf
https://www18.fgv.br/mailing/2023/eesp/Agroanalysis_Fevereiro/
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FÓRUM AMBIÇÃO 2030

OCBIO

Pesquisadora do OCBio, Talita Priscila
Pinto, foi entrevistada pelo Jornal
Nacional e falou sobre as tecnologias de
desenvolvimento agrícola sustentável e
o potencial econômico gerado pela
recuperação de pastagens degradadas.
Segundo a pesquisadora “Esse é o tipo
de política pública que se colocado em
prática de forma efetiva e abrangente,
gera retornos econômicos, sociais e
ambientais - o tripé que garante que
esse sistema é sustentável".

OCBIO NO JORNAL NACIONAL

Coordenador do OCBio, Daniel Barcelos Vargas,
participou do painel sobre mudanças climáticas no
Fórum Ambição 2030, maior evento sobre
sustentabilidade corporativa do Brasil. Lideranças
empresariais, sociedade civil e representantes do
poder público participaram de uma série de painéis
e mesas de conversas sobre a aceleração de
iniciativas relacionadas à Agenda 2030. Ao lado de
Renata Piazzon, diretora do Instituto Arapyaú,
Alessandra Fajardo, relações institucionais da Bayer e
Paula Costa, fundadora da PRETATERRA, Daniel
Vargas defendeu que a mudança climática se tornou
um desafio de questão moral, político e global. 

PODCAST VANTAGEM AUFERIDA - ANTITRUSTE E BIOECONOMIA

O coordenador do OCBio, Daniel Barcelos Vargas,
participou do episódio sobre antitruste e
bioeconomia do Vantagem Auferida, apresentado por
Ricardo Gaillard, Jose Carlos (Zeca) Berardo e Eric
Hadmann Jasper. Daniel Vargas falou sobre as
mudanças e regulações que estão sendo
implementadas na bioeconomia: “O país está
tentando formatar este regime de governança que
distribua atribuições e responsabilidades para
organizar de que maneira a gente vai caminhar para a
transição verde”.

Evento completo

Ouça o podcast aqui

https://www.linkedin.com/in/ACoAABygUeMBel1ESTtwZSXQF-xuAdJW6VDeyBg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqI6O8BvUSfNU8aFvXFOXTtff4wQVE-OrA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAhD9WIB2FGwp389J5zwe_k5tW7K3qqeuq4
https://www.linkedin.com/company/arapyau/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAbD0MBOsQgqjOYoF26Qz_y3iuPrRcMjyM
https://www.linkedin.com/company/bayer/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAdLC04BCaaJmRAScFLJtJCoAX3ptroANaI
https://www.linkedin.com/company/pretaterra/
https://podcasts.apple.com/br/podcast/vantagem-auferida/id1543053707
https://www.youtube.com/watch?v=bmwrrgnQBnI&t=13419s
https://podcasts.apple.com/br/podcast/epis%C3%B3dio-23-antitruste-e-bioeconomia/id1543053707?i=1000601257258
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Observatório de Bioeconomia da FGV

PESQUISADOR DO OCBIO
EDUARDO ASSAD NO

CANAL AGROMAIS

Com o retorno do Serviço Florestal
Brasileiro ao Ministério do Meio
Ambiente, o Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural/CAR, ligado
ao serviço florestal, fica debaixo da
guarda-chuva do ministério do meio
ambiente . Para a FPA o órgão deveria
ser mantido no ministério da
agricultura. 

1. O Fundo Amazônia foi criado em 2008, por meio do
Decreto Federal nº 6.527, e tem como finalidade a
captação de recursos para projetos e ações de prevenção
e monitoramento para o para o combate ao
desmatamento e de conservação e uso sustentável do
bioma amazônico.

2. Atualmente o Fundo conta com 102 projetos entre
união, estados, municípios, terceiro setor, universidades e
atores internacionais, os quais devem demonstrar estar
alinhados com as políticas publicas e diretrizes do
Fundo, tendo contribuição direto ou indireta com a
redução do desmatamento. 

3. Todos os projetos devem ser coerentes com o seu
objetivo, orçamento, cronograma e prazos. Em 13 anos
de atuação, o Fundo recebeu 3,4 bilhões de reais em
doações, com 1,4 bilhões desembolsados em projetos,
tendo como principais doadores a Noruega e a
Alemanha, sendo o BNDES gestor desses valores.

4. O Fundo e suas ações já foram objeto de litígio no
Supremo Tribunal Federal. Em 2020, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão - ADO 59, ajuizada
pelo PSOL, Rede, PT e PSB alega que os Decretos
Federais nº 10.223/2020 e 10.144/2019 extinguiram a
governança do Fundo Amazônia (Comitês Técnico e
Orientador), por consequência, paralisando suas
atividades e represando 1,5 bilhões de reais em novos
projetos. Ou seja, esses decretos paralisando o Fundo
estariam em confronto com o artigo 225 da Constituição,
e o direito das presentes e futuras geração ao meio
ambiente equilibrado.  

5.  Entretanto, em 2023, a União, sob novo governo,
publicou o Decreto nº 11.372, revogando o decreto
anterior de 2020 e retomando os comitês de governança
e as atividades do Fundo. Com isso, Advocacia Geral da
União recentemente peticionou o STF, informando a
situação, fazendo com que a ADO em curso perca o seu
objeto.

@bioeconomiafgv

@obsbioeconomiafgv

FATOS SOBRE O FUNDO
AMAZÔNIA: PASSO A PASSO

COLUNA

LEONARDO MUNHOZ

OCBIO

Assista a entrevista completa

ASSAD ANALISA A
MUDANÇA DO CAR PARA O

MEIO AMBIENTE
 

O pesquisador do OCBio, Eduardo
Assad, comenta estudo lançado pela
Embrapa Sudeste que indicando que a
pecuária de leite no país gera baixa
emissão de carbono.

ESTUDO REVELA QUE
PECUÁRIA LEITEIRA EMITE

MENOS CARBONO
 

Assista a entrevista completa

https://www.youtube.com/watch?v=Ybxoj-nrdYk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MQds2eRz1Bw

