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N E W S L E T T E R  M E N S A L

DO OBSERVATÓRIO PARA AS REDES
 destaque do que foi produzido no mês pelo OCBio

O Observatório de Bioeconomia da FGV lançou no mês de
setembro uma plataforma que irá fornecer dados como
valores e volumes de créditos de carbono negociados no
Brasil e no mundo. "O dashboard do OCBio-FGV fornece
elementos visuais que contextualizam a evolução temporal e
geográfica dos principais instrumentos de precificação direta
de carbono no mundo, sendo uma ferramenta de valor, não
apenas para formuladores de política e tomadores de
decisões, como também para aqueles que operam no
mercado de carbono – compradores, fornecedores e
financiadores", explica Fernanda Valente, economista e
pesquisadora do Observatório de Bioeconomia da FGV.

OBSERVATÓRIO LANÇA DASHBOARD DE
MONITORAMENTO DE VALORES E VOLUMES DE
CRÉDITOS DE CARBONO NEGOCIADOS NO BRASIL
E NO MUNDO
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Acesse a plataforma

O consórcio liderado pelo Observatório de
Bioeconomia da FGV foi eleito pelo BNDES
e Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para realizar os
estudos de iniciativas da “Pecuária de
Baixo Carbono”. O OCBio, junto com FGV
Europe, Agrotools, DSM, Imaflora,
Waycarbon e WRI Brasil, desenvolverão
uma calculadora de análise do ciclo de
vida dos produtos da pecuária bovina de
corte e leiteira, com a análise das
emissões de carbono desde o uso de
insumos na produção agrícola até o
processo final de industrialização.  Um
comitê formado por especialistas do
BNDES e do Ministério da Agricultura
avaliaram os concorrentes e o consórcio
OCBio mostrou maior capacidade técnica,
qualidade de projeto e economicidade.
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LANÇAMENTO DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO E
DIREITO DO OBSERVATÓRIO DE BIOECONOMIA
(DBIO)
Em 09 de setembro de 2022, o Observatório de Bioeconomia
lançou o seu Núcleo de Regulação e Direito (DBio). "O Núcleo
foi criado", segundo Daniel Vargas, "com propósito integrar um
conjunto de lideranças brasileiras para analisar e debater atos
normativos e administrativos, em nível Federal, Estadual e
Municipal, propondo recomendações e oferecendo caminhos
para incentivar práticas sustentáveis da agropecuária". As
reuniões do Núcleo permitirão que os profissionais da área
possam trocar pontos de vista e experiências sobre temas
específicos. 

No evento inaugural, o tema debatido foi “Mercado de
Carbono no Brasil”. Participaram do evento o Diretor da FGV
EESP, Yoshiaki Nakano; Diretor da FGV Governo, Edson Kondo;
Vice-Diretor do IBRE, Wagner Ardeo; o Coordenador do
FGVAgro, Roberto Rodrigues; o Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Mato Grosso, Jaime Verruck; além de
inúmeros representantes de empresas, escritórios, institutos e
organizações sociais interessadas. 

Tema de destaque, no primeiro encontro, foi a necessidade de
adaptar processos de mensuração e registro do carbono para
climas tropicais. Outro destaque foi a necessidade de se
definir a natureza jurídica do crédito de carbono, com suas
implicações tributárias. O próximo encontro do Núcleo está
pré-agendado para 25 de novembro.

SEMINÁRIOSEMINÁRIOSEMINÁRIO

Nesse primeiro seminário presencial  foi
debatido como as normas de
sustentabilidade e certificação podem
contribuir para melhorar a
sustentabilidade nas cadeias globais de
abastecimento agro-alimentares com a
apresentação do Dr. Jorge Sellare
pesquisador da The University of Bonn.

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE
NAS CADEIAS GLOBAIS DE
ABASTECIMENTO AGRO-
ALIMENTARES

WEBINARWEBINARWEBINAR

O solo é uma das fronteiras mais
promissoras do mercado de carbono nos
próximos anos. O encontro debateu sobre
questões de como medir o carbono no
solo? Como certificar e vender este crédito
no mercado? Quais as perspectivas para o
crescimento deste mercado nos próximos
anos? Participaram do debate, Ledislau
Martin Neto (Chefe-geral da Embrapa
Instrumentação Agropecuária); Adriano
Anselmi (Gerente Executivo da Venture de
Carbono da Bayer); Luis Gustavo Barioni
(Pesquisador da Embrapa Agricultura
Digital); Leisa Sousa (Head of Latam da
Climate Bonds Initiative e Daniel Vargas do
OCBio-FGV).

CARBONO NO SOLO: DA
MENSURAÇÃO AO MERCADO.

NOVA REGULAMENTAÇÃO EUROPEIA
PARA COMBATER O
DESMATAMENTO
OCBio-FGV publica nota sobre a nova
regulação europeia que aborda o
combate ao desmatamento relacionado
aos produtos agropecuários. Aprovada
pelo Parlamento Europeu esse mês, o
texto discute como ela pode afetar o
agronegócio no Brasil.

NOTA

- LinkedIn

Entre os dias 14 e 21 de setembro, Daniel Vargas esteve em
reuniões e eventos nas Universidades de Harvard, Yale e MIT,
na companhia do Diretor da FGV Direito Rio, Sergio Guerra. A
agenda da sustentabilidade e os trabalhos do OCBIO foram
discutidos na oportunidade, além de possibilidades de
cooperação técnica com a FGV.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

VISITA A HARVARD, MIT E YALE

https://www.linkedin.com/in/ACoAABCeCl0BiqDlJbpwoSz7hkcyjrOX6oLm6Lk
https://www.linkedin.com/company/rheinische-friedrich-wilhelms-universit%C3%A4t-bonn/
https://www.linkedin.com/posts/observat%C3%B3rio-de-bioeconomia-fgv-b8519123a_nota-eu-desmatamento-activity-6976564989478203392-B1UA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/observat%C3%B3rio-de-bioeconomia-fgv-b8519123a_nota-eu-desmatamento-activity-6976564989478203392-B1UA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Outubro 2022 www.eesp.fgv.br/centros/observatorios/bioeconomia

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

WORKSHOP: CAMINHOS PARA AGRICULTURA,
SILVICULTURA E OUTROS USOS DA TERRA EM APOIO
AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOLUÇÕES
EQUITATIVAS E UM CLIMA ESTÁVEL

O evento apresentou resultados de pesquisa e discutiu com
stakeholders questões associadas às mudanças climáticas,
sustentabilidade, mitigação, soluções baseadas nos setores
agropecuários e florestais, buscando caminhos para que os
setores de uso da terra contribuam para o desenvolvimento
sustentável, soluções equitativas, e estabilização do clima. O
pesquisador do Observatório Angelo Gurgel apresentou
resultados de estudos sobre "soluções baseadas na natureza"
em um painel sobre projeções futuras de trajetórias climáticas
que estabilizem o clima abaixo de 2°C de aquecimento.

O pesquisador Eduardo Assad (OCBio-FGV) participou das
discussões sobre  sustentabilidade nos municípios de Sorriso,
Barra do  Graças, Cotriguaçú e Juruena no estado do MT,
mostrando as opções de descarbonização junto com a SEMA-
MT, IDH e outras instituições. O foco principal foi o futuro do
mercado de carbono.

ZONEAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS - FAO
Entre 19 a 23 de setembro, Eduardo  Assad (OCBio-FGV)
participou de reuniões com a FAO para auxiliar no
zoneamento de riscos climáticos na região do corredor seco
da America do sul, discutindo opções com os países,
Guatemala, Honduras, El Salvador e Panamá, e mostrar a
experiencia do Brasil e sua aderência com  as opções de
bioeconomia e  a agricultura familiar.

SUSTENTABILIDADE

FINANÇAS, CONSUMIDORES E O RISCO CLIMÁTICO E
DA NATUREZA NOS SISTEMAS ALIMENTARES
Webinar de lançamento do documento da Nature Finance e
Imperial College London assinado por Talita Pinto, Angelo
Gurgel e Cicero Lima, pesquisadores do OCBio-FGV. O estudo
mostra como o sistema financeiro é fundamental para que a
transição dos sistemas alimentares no Brasil, rumo a
patamares cada vez mais sustentáveis, ocorra de forma
segura.

 - Imaflora

OS RUMOS DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL NO BRASIL.
Bate-Papo entre Dr. Roberto Rodrigues e a Gerente Executiva
no GTPS, Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, Luiza
Bruscato sobre os rumos da pecuária sustentável brasileira.

 - FGV

- LinkedIn

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA
CADEIA DE PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS NO BRASIL
Talita Pinto e Cicero Lima, membros do
OCBio-FGV, participam da discussão, na
FIESP - Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, sobre a produção de
alimentos no Brasil visando construir um
documento que auxiliará a guiar as
políticas públicas da indústria no caminho
da inovação, tecnologia, e competitividade.

- FIESP

Pesquisadora Fernanda Valente
(OCBio-FGV) comenta o lançamento da
plataforma de Precificação de Carbono
para o programa Planeta Campo.

YouTube

RAIO-X DAS INFORMAÇÕES SOBRE
CRÉDITOS DE CARBONO DISPONÍVEIS
Em entrevista para o jornal Estadão,
Daniel Vargas comenta a importância da
plataforma de precificação de carbono
para o mercado. Estadão
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O pesquisador do OCBio-FGV, Leonardo
Munhoz, teve seu artigo “Implicações da
Regularização Ambiental nos Contratos
Agrários” publicado na obra de coletânea
dos Trabalhos Discentes Premiados da
FGVLaw 2020. O artigo é uma síntese fruto
da dissertação de Mestrado premiada e
explora se o atual entendimento e a
aplicação das normas agrárias podem
promover ou não uma futura tutela
completa do meio ambiente rural, com a
implementação do Novo Código Florestal
(Lei Federal n.º 12.651). Ou seja, se as
normas agrárias contemplam tanto com a
preservação como com a reparação de
passivos florestais, e, adicionalmente,
explorar como essa nova exigência
ambiental afeta os contratos agrários e os
setores de agropecuária no Brasil. Isso se
dá, uma vez que o novo Código Florestal,
vigente desde 2012, criou um processo de
regularização ambiental de propriedades
rurais, o Programa de Regularização
Ambiental (PRA), porém esse critério de
tutela ambiental criado pelo novo Código
Florestal pode afetar a prática contratual
no campo, visto que o ordenamento
agrário, por meio do Estatuto da Terra e do
Decreto n.º 59.566/1966, atualmente
demanda de forma expressa a obrigação
de conservação de recursos naturais, mas
não endereça a regularização de passivos
existentes dos imóveis rurais nas relações
contratuais.

IMPLICAÇÕES DA REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL NOS CONTRATOS
AGRÁRIOS PUBLICADO NA OBRA DE
TRABALHOS DISCENTES PREMIADOS
DA FGVLAW 2020

ARTIGOARTIGOARTIGO

 - FGV

DIÁLOGOS AMAZÔNICOS - DESAFIOS DA
INFRAESTRUTURA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

O desenvolvimento da infraestrutura na Amazônia foi tema de
debate entre convidados do Diálogos Amazônicos realizado
no dia 5 de setembro. Claudio Frischtak (Sócio Fundador da
Inter.); Augusto Rocha (Professor na Universidade Federal do
Amazonas); Márcio Holland (Professor na FGV EESP,
Coordenador da Pós-Graduação em Finanças e Economia) e
Daniel Vargas (OCBio) discutiram desafios para avanço da
infraestrutura física e institucional da região. Sem
infraestrutura (física, digital e social), dificilmente haverá
desenvolvimento ou sustentabilidade na Amazônia.

WEBINAR

O desafio mundial instituído pelo aquecimento global, a
transição energética ora em curso e as mudanças
tecnológicas no setor automotivo têm promovido discussões
importantes acerca da melhor estratégia para a mobilidade
sustentável de baixo carbono. Nesta webinar, os especialistas,
Henry Joseph Junior (Diretor Técnico da ANFAVEA), Camilo
Adas (Presidente da SAE-Brasil), Gonçalo Amarante
Guimarães Pereira (Professor titular da UNICAMP,
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia),
Luciano Rodrigues (Professor da FGV e Diretor de Economia e
inteligência estratégica da Unica) e Daniel Vargas (OCBio),
promoveram uma reflexão sobre o papel da bioenergia na
mobilidade de baixo carbono no Brasil.

O PAPEL DA BIOENERGIA NA MOBILIDADE DE
BAIXO CARBONO NO BRASIL
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ACOMPANHE O OCBIO NAS REDES

@bioeconomiafgv

Observatório de Bioeconomia da FGV

@obsbioeconomiafgv
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