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CONHECIMENTO PARA UMA NOVA ECONOMIA

A Agroicone é uma organização de excelência 

na geração de conhecimento e soluções 

para uma agricultura transformadora.



O que fazemos

PRODUÇÃO, DIFUSÃO E APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

PARA: 

• Estimular soluções inovadoras.

• Conciliar produção e conservação.

• Promover a agricultura brasileira e sua importância para o 

desenvolvimento sustentável.
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A equipe possui grande experiência na execução de projetos ligados a temas como negociações e comércio

internacional, segurança alimentar, questões regulatórias, inteligência de mercados, sustentabilidade,

mudanças do clima, inteligência territorial, certificações, mapeamento e quantificação de tecnologias,

além da montagem de conteúdos e estratégias de comunicação.

Além disso, a Agroicone tem expertise na condução de diálogos e acordos complexos, sempre embasados

com forte conteúdo técnico, na análise do agronegócio global, na construção de cenários e estudos de

impacto e ferramentas para avaliação de sustentabilidade e regularização ambiental e no

desenvolvimento de ferramentas quantitativas para cenários de longo prazo.
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CLIENTES NO BRASIL CLIENTES INTERNACIONAIS
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POR QUE PRECISAMOS 

DE ALTERNATIVAS 

AGRÍCOLAS 

SUSTENTÁVEIS?



A forma como manejamos os recursos naturais podem 
trazer diversas consequências

- Eventos climáticos extremos

- Secas prolongadas, como a seca no 

estado de SP em 2014/15)

- Distribuição irregular da precipitação 

média

- Quebra de safra

- Erosão e perda de camada fértil do solo

- Assoreamento de corpos d’água

- Aumento de pragas e doenças

- Perda de biodiversidade
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Desastres ambientais ocasionados por ações 

humanas acarretam perdas na produção, como:



Cobranças: o mercado se torna cada vez mais exigente

CRESCENTE DEMANDAS DE MERCADO POR 

ATRIBUTOS SOCIOAMBIENTAIS, 

ESPECIALMENTE PARA EXPORTAÇÃO:

- Certificações, orgânicos, alimentação 

saudável

- Condições de trabalho, saúde e 

segurança do trabalhador, direitos do 

trabalhador

- Exigências do setor financeiro –

conformidade com requisitos 

socioambientais para tomada de crédito
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Cobranças: legislações e políticas públicas

- Lei de proteção à vegetação: o Código Florestal (Lei 12.651/12).

- Mecanismos de controle e a regulamentação o comércio de 

produtos madeireiros.

- Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono).

- Políticas de apoio à agricultura familiar: PAA e PNAE

- Projeto PDRS da SMA/SP.

- NDCs brasileiras:

- Restaurar 12 milhões de hectares de florestas para usos 

múltiplos;

- Restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;

- Incentivar 5 milhões de hectares de iLPF. 
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Fonte: http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhtj

Principais atividades econômicas:

Estão ligadas principalmente à 

agroindústria (açúcar, álcool, 

processamento de cítricos). 

Vegetação remanescente: Apresenta 

111 mil ha de vegetação natural 

remanescente (9% da área da UGRHI), 

entre Cerrado e Mata Atlântica. 

Municípios: 34, incluindo Araraquara, 

Bauru, São Carlos e Jaú.

10

A bacia hidrográfica 
do Tietê/Jacaré
(SP 16)



SP e o Código Florestal
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BALANÇO DE RESERVA LEGAL POR MUNICÍPIO

NO ESTADO DE SÃO PAULO (HA)

Fonte: Barreto e Assunção/BID, 2015.

Municípios com maiores valores de excedente de RL - São Paulo Hectares

Iguape 33.254

Tapiraí 28.019

Eldorado 27.045

Municípios com maiores valores de deficit de RL - São Paulo Hectares

Morro Agudo -26.839

Mirante do Paranapanema -23.446

Guaíra -23.414

Segundo maior déficit do país: contabiliza 2

milhões de hectares.

Outras características que fazem de São Paulo um

estado estratégico para a restauração:

• Biomas de alta relevância para a conservação

(hotspots mundiais);

• Grande porcentagem do CAR realizado: 306.387

imóveis e 17.813.067 hectares.



QUAIS AS POSSÍVEIS 

OPORTUNIDADES PARA 

A REGIÃO FRENTE 

ESSES DESAFIOS?



Exemplos de atividades produtivas e práticas sustentáveis
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1. Integração Lavoura-pecuária-floresta (iLPF)

2. Descarte correto de embalagens

3. Controle de queimadas

4. Adubação verde e orgânica

5. Recuperação de pastagens

6. Manejo integrado de pragas (MIP)

7. Cordões de vegetação permanente, barreiras 

vivas ou faixas de retenção

8. Rotação de culturas

9. Sistema plantio direto

10.Conservação e manutenção de estradas rurais

11.Restauração florestal, com possibilidade de 

Plano de Manejo Sustentável em áreas de RLs



Oportunidades de negócios, considerando itens anteriores

DIRETOS

- Garantir originação sustentável dos produtos do Agro >> maior valor agregado aos produtos e 

maior acesso à mercados;

- Produzir maior número de culturas e produtos (diversificação da produção) >> menores riscos 

econômicos e de produção;

- Valorização da terra;

- Possibilidade de geração de novos polos produtivos;

- A demanda por restauração florestal puxa a demanda por insumos e serviços (sementes, 

mudas, técnicos etc);

- Aproveitamento de áreas marginais das propriedades.

INDIRETOS

- Geração de emprego e renda no campo;

- Desenvolvimento de novas tecnologias e boas práticas agrícolas.
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Florestas multifuncionais são tendência no mundo da 
restauração florestal
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ATRIBUTOS AMBIENTAIS ATRIBUTOS PRODUTIVOS

• Conservação de biodiversidade 

(flora, fauna) e dos recursos 

hídricos

• Captura de carbono (mitigação da 

mudança do clima)

• Manutenção e melhoramento das 

propriedades físicas da área

• Paisagem

• Formação de corredores 

ecológicos

• Tamponamento/quebra-vento

• Aumento da qualidade do 

microclima

• Geração madeiras para diferentes usos 

(lenha, serraria, madeira de lei), como: 

angico, mogno africano (exótica)

• Frutos, castanhas, e outros produtos 

não-madeireiros, como: baru, angico, 

pequi, aroeira-pimenteira, macaúba

• Plantas medicinais

• Ornamentais

• Sementes

• Apicultura

• PSA

• Compensação para RL de outras 

propriedades



Novos estudos da Agroicone com foco nas atividades 
agropecuárias desenvolvidas na região

- Desenvolvimento de modelos de negócio para adequação ambiental de fornecedores 

com usinas e frigoríficos.

- Suporte para adequação de fornecedores e parceiros de usinas de cana

- Caso de originação de pecuária sustentável >> Desenvolvimento de modelo de 

negócio conjunto para frigoríficos e fornecedores/produtores

- Levantamento modelos de fomento florestal para encaminhamento ao MMA como 

documento de apoio para o PLANAVEG

- Planejamento e gestão da recuperação de vegetação em larga escala (RL e APP)
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COMO CRIAR UM NOVO NEGÓCIO COMO OPORTUNIDADE NA REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL:



Publicações Agroicone no contexto da região

Estudos completos em: agroicone.com.br 17

Descrição BLUM - Modelo de Uso da Terra para a Agropecuária Brasileira

Paper Evidências da Expansão da Cana de Açúcar e Mudanças no Uso da Terra no 

Brasil

Benchmark of cane-derived renewable jet fuel against major sustainability standards

Plano de voo para biocombustíveis de aviação no Brasil: Plano de ação. (2013)

Estudo Biocombustíveis e Mudança no Uso da Terra: em busca do modelo ideal

Contribuição do Setor Sucroalcooleiro para a Matriz Energética e para a Mitigação de 

Gases do Efeito Estufa no Brasil 

Whitepaper sobre a pecuária brasileira e sua contribuição para o desenvolvimento

sustentável. (2015)

Benchmarking da Bonsucro, ISCC e RSB da perspectiva da produção de cana-de-

açúcar. (2013)

Energia renovável como protagonista na COP21 – estudo para a UNICA (União da 

Indústria de Cana-de-açúcar) sobre qual a contribuição do etanol para mitigação dos 

GEE. (2015)

http://www.iconebrasil.org.br/publicacoes/estudos/detalhes/677
http://www.iconebrasil.org.br/publicacoes/estudos/detalhes/569
http://www.iconebrasil.org.br/publicacoes/estudos/detalhes/600
http://www.iconebrasil.com.br/publicacoes/estudos/detalhes/566
http://www.iconebrasil.org.br/publicacoes/estudos/detalhes/48
http://www.iconebrasil.org.br/publicacoes/estudos/detalhes/614
http://agroicone.com.br/uploads/2015/12/position-paper.pdf
http://www.iconebrasil.com.br/publicacoes/estudos/detalhes/569


Publicações Agroicone no contexto da região
Policy brief: Avaliação de 

linhas públicas de crédito 

para restauração de APP 

e Reserva Legal

Guia: Programa de 

regularização 

ambiental (PRAs)

Sumário executivo: 

Restauração florestal em 

cadeias agropecuárias 

para adequação ao CF –

análise econômica de 8 

estados brasileiros

Policy brief: Visão de longo 

prazo para a pecuária 

brasileira: impactos da 

implementação do Código 

Florestal e da redução de 

desmatamento 

Guia de plantas com 

potencial de 

regeneração natural 

dos biomas Cerrado e 

Mata Atlântica 

Livro: Guia de 

árvores com valor 

econômico

Estudos completos em: inputbrasil.org 18
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