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A eleição presidencial dos Estados Unidos é um dos principais temas de debate do momento,

uma vez que se trata do destino da maior potência das relações de poder internacional. Diante

disso, inúmeras projeções têm sido feitas para problematizar sobre as consequências deste

evento para agenda do Brasil e do mundo. Até o dia 3 de novembro, quando os eleitores

estadunidenses irão às urnas decidir o futuro da maior economia do mundo, diversos cientistas

políticos, economistas e analistas de relações internacionais do Brasil tem problematizado os

feitos da disputa entre Jor Biden e Donald Trump para o nosso país [1]. 
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No primeiro debate entre os candidatos, ocorrido no dia 29 de setembro de 2020, o Brasil

recebeu uma atenção expressiva, dado os altos índices de desmatamento registrados desde o

começo do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com especialistas, caso tenhamos uma vitória

de Biden, se o atual presidente brasileiro não tiver uma postura mais ativa frente às queimadas

e às derrubadas ilegais das florestas, o país terá consequências econômicas significativas [2].

Além de ter sido uma declaração explícita, retaliações por meio de sobretaxas ou desincentivo

ao investimento de empresas americanas no Brasil podem vir a ser uma consequência de uma

agenda ambiental mais fortalecida, numa eventual vitória do republicano.

Além da possibilidade de enfraquecimento de acordos comerciais entre Brasil-EUA, uma

eventual vitória de Biden pode levar a uma aproximação entre EUA-China, o que por sua vez

prejudicaria as exportações agrícolas do Brasil para o país asiático, uma vez que os EUA

também é um importante exportador de soja.

Sobre o comprometimento em investimentos financeiros, o professor de relações

internacionais da FGV comentou: "O cenário mais provável hoje, que é uma vitória de Biden,

traga incerteza para a relação bilateral e pode aumentar a percepção por investidores

internacionais que o investimento no Brasil representa um risco, em função da volatilidade

que a questão ambiental introduz".

Outro tema citado por especialistas é a possibilidade de reestabelecimento do soft power

americano, o qual foi relativamente abandonado por Trump. Segundo o cientista político,

Rafael Cortez, tal aproximação tende a acontecer por meio da retomada da influência dos EUA

em organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a

Organização Mundial da Saúde (OMS).  "O Brasil entraria em confronto com uma potência

econômica que vai buscar reestabelecer seu soft power. Isso pode resultar em algum tipo de

punição, por conta do comportamento brasileiro em temas que são muito caros ao

multilateralismo, com destaque naturalmente para a questão ambiental", diz Cortez [3].

De acordo com Sérgio Vale, economista-chefe da MB associados: "Acho difícil Bolsonaro e

Biden sentarem numa mesma mesa, com tantas divergências em tantos campos, para negociar

um acordo”.



A postura do Ministério do Meio Ambiente

(MMA) frente aos acontecimentos recentes

têm mantido a coesão desde o início do

mandato, no sentido que passamos por uma

enorme regressão na pauta ambiental,

claramente chancelada e operacionalizada

pelo governo vigente. Desde janeiro de 2019,

o Brasil passou por uma escalada no

desmatamento na Amazônia e Cerrado, um

grande derramamento de óleo atingindo

diversos pontos da costa brasileira, aumento

e extensão recorde dos incêndios florestais

além de um desmonte sistemático dos

órgãos e arranjos institucionais que antes

eram responsáveis pela regulação e defesa

do meio ambiente, contando, inclusive, com

intimidação e cerceamento de servidores da

área ambiental. Pelo lado institucional, a  

desestruturação do MMA e de suas

autarquias, assim como a extinção de

setores e cargos de direção deixados vagos

por longos períodos nos órgãos, contribuem

para a paralisação das suas atividades. Além

disso, de acordo com um dossiê recente da

Associação Nacional dos Servidores do Meio

Ambiente (Ascema) [1], “a falta de critérios

técnicos para a nomeação de pessoas,

muitas sem conhecimento suficiente e sem

experiência prévia para cargos de direção,

com destaque para a substituição de

servidores de carreira por militares das

Forças Armadas ou policiais militares

(inexperientes, porém obedientes),

demonstram a intencionalidade do

enfraquecimento da área ambiental na atual

gestão”.

Desestruturação da política ambiental continua e os

impactos serão colhidos por muitos anos
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Este movimento de desmonte se mantém e, além disso, continua em operação de forma

acelerada. Notícias mais recentes apontam para esse agravamento: um destaque vai para a

formação de um Grupo de Trabalho para estudar a extinção do Instituto Chico Mendes

(ICMBio), com incorporação do órgão ao Ibama [2]. Outra atuação nesse sentido aconteceu no

final de setembro, com a revogação de quatro resoluções do Conama. Duas destas eliminam

restrições ao desmatamento e ocupação em áreas de restinga, manguezais e dunas, medida

que diversos ambientalistas apontam que foi tomada para atender a setores econômicos, em

especial o setor hoteleiro [3].

Para além do quadro trágico do desgoverno em relação ao meio ambiente, com perda

irreparável dos biomas e da biodiversidade, o Brasil ainda passará por intensificação de

diversos efeitos indiretos como mudança dos regimes climáticos - afetando diretamente a

agropecuária e o clima de regiões como centro-oeste e sudeste - e efeitos econômicos, como

o impacto no setor de turismo derivado da destruição da imagem e reputação do país [4],

mostrando que esta boiada que está passando deixará um grande rastro de impactos para os

próximos anos.

"QUADRO TRÁGICO DO DESGOVERNO EM RELAÇÃO

AO MEIO AMBIENTE, COM PERDA IRREPARÁVEL

DOS BIOMAS E DA BIODIVERSIDADE, O BRASIL

AINDA PASSARÁ POR INTENSIFICAÇÃO DE

DIVERSOS EFEITOS INDIRETOS COMO MUDANÇA

DOS REGIMES CLIMÁTICOS"



No começo de julho, o atual governo se propôs a lançar um programa de renda mínima para a

população mais carente [1], uma política para garantir um mínimo de seguridade social, tentar

amenizar os efeitos da recessão provocados pela pandemia e sepultar qualquer lembrança do

Bolsa Família. Ainda em julho [2], a equipe econômica tentava montar uma proposta que fosse

viável dentro das limitações orçamentárias e, até agosto, as expectativas eram altas [3].

Contudo, não houve acordo sobre a forma de viabilizar financeiramente a proposta [4], e no

dia 15 de setembro já não havia qualquer esperança para a política assistencialista do governo

Bolsonaro [5].  

Contudo, antes do fim do mês, o governo anunciou o Renda Cidadã [6], uma nova tentativa

para implantar ‘sua versão’ do Bolsa Família, porém, (mais uma vez) tentando sustentar

financeiramente a proposta com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica (Fundeb). Logo após anunciado, o programa recebeu muitas críticas [7/8/9],

a ponto de o presidente procurar ajuda[10] fora de sua equipe econômica. 

Ainda procurando meios de sustentar sua política [11], outros desacreditam das alternativas do

governo [12], o que vai atrasar ainda mais essa política [13]. Enquanto a pandemia provocou

uma recessão recorde no mundo [14], o Brasil já sente seus impactos [15], agravados pela fuga

de dólares e investimentos estrangeiros [16].

O impasse da política assistencialista no governo

Bolsonaro

ESCRITO POR GABRIEL PANSANI SIQUEIRA



Recentemente, a FGV Social estimou que sem o auxílio emergencial, 1/3 da população se

encontrará em situação de pobreza, vivendo com menos de R$ 522 por mês [17], um

posicionamento técnico sobre a necessidade de permanência dessa política assistencialista no

período de recuperação econômica pós-pandemia. Na arena da discussão política, a Deputada

Tabata Amaral critica a posição do governo frente ao impasse, ao afirmar que “o financiamento

do Renda Cidadã terá que sair do andar de cima, por meio de uma reforma tributária justa e

pelo enfrentamento dos privilégios do alto escalão do serviço público, por exemplo” [18]. 

Assim segue a discussão, se por um lado, essa política se faz cada vez mais necessária, por

outro, há uma restrição orçamentária e crise econômica com a recessão pós pandemia. Dessa

forma, caberá ao presidente e sua equipe econômica uma inevitável decisão, cobrar a dívida

nas camadas mais privilegiadas da sociedade e financiar sua importante política

assistencialista, ou manter a orientação neoliberal e deixar milhões de brasileiros à deriva do

mercado. 

"NÃO HOUVE ACORDO SOBRE A FORMA DE

VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A PROPOSTA , E NO

DIA 15 DE SETEMBRO JÁ NÃO HAVIA QUALQUER

ESPERANÇA PARA A POLÍTICA ASSISTENCIALISTA

DO GOVERNO BOLSONARO"



Espera-se que as mudanças climáticas causem

impactos na agricultura. Contudo, a adoção de

estratégias adaptativas de produção agrícola e

de sustentabilidade ambiental podem afetar a

capacidade de lidar com esses impactos [1].

Uma das formas de minimizar tais impactos

seria a adoção da agricultura de baixa emissão

de carbono por meio de práticas agrícolas com

foco na redução da intensidade das emissões e

uso inteligente do solo.

O processo de degradação ambiental no Brasil

tem a exploração agropecuária como um dos

seus protagonistas. Avançando com veemência

sobre novos territórios, este processo resulta

em recordes de safra, mas também incorre em

impactos sobre ecossistemas que culminam em

aumento do desmatamento, assoreamento de

rios, erosão do solo, uso desordenado da água

subterrânea, aumento dos gases de efeito

estufa (GEE) dentre outros.

A partir da degradação ambiental verificada nos

trópicos como resultado da atividade agrícola

convencional, o desenvolvimento de práticas

com menor potencial degradante tornou-se o

foco de muitos estudos e de policy

makers/tomadores de decisões, de modo que

sugere-se em regiões com grandes intervalos

de produtividade o incremento de políticas de

conservação florestal inovadoras podem

induzir a intensificação no uso da terra,

incorrendo no aumento do estoque de áreas

preservadas [2]. Neste sentido, a adoção de

sistemas agroflorestais (SAF) ou sistemas

integrados 

(integração lavoura-pecuária-floresta/iLPF)

como estratégias adaptativas às mudanças

climáticas podem promover mudanças

positivas na condução de um novo paradigma

agrícola [3].

Na medida em que a adoção de novas

estratégias de produção proporcionam a

integração de diferentes sistemas produtivos e

diversificação das atividades econômicas na

propriedade, o patamar de lucratividade do

produtor por área é elevado e os riscos de

perdas por eventos climáticos ou condições

adversas de mercado são reduzidos [4]. Esta

nova abordagem responderia a demandas de

mercado tanto no sentido ecológico quanto no

sentido econômico, incorrendo em uma

inovação produtiva sustentável a longo prazo.

Agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil: o

papel da adoção de sistemas agrícolas sustentáveis

ESCRITO POR ADÂMARA SANTOS GONÇALVES FELÍCIO  - CONVIDADA

E S P A Ç O  C O N V I D A D O



No Brasil, a utilização dos chamados SAFs ou

iLPF como instrumentos de associação de

cultivo agrícola, pecuária e floresta em uma

mesma propriedade são considerados como

inovadores, apesar de a prática do plantio

associado não ser descoberta recente na

história da produção agrícola. O Estado

Brasileiro inclusive apoia a adoção das

tecnologias sustentáveis de produção pelo

Plano de Agricultura de Baixo Emissão de

Carbono – Plano ABC, com abrangência

nacional e que oferece de linhas de crédito  à

produtores agrícolas.

De modo geral, a adoção dos sistemas agrícolas

sustentáveis, sejam eles SAFs, iLPF ou ainda,

plantio direto, sistemas agroecológicos dentre

outros, apresentam-se como estratégias

consistentes na redução de emissão dos gases

de efeito estufa e ampliação da resiliência 

climática, pois sujeitam-se a redução do

desmatamento e queimadas, manejo adequado

do solo, redução do uso de combustíveis

fósseis e maximização do sequestro de carbono

no solo.

É preciso salientar que diante deste contexto,

a agricultura nacional perpassa por um

momento de admoestação de suas práticas

agrícolas baseadas na expansão da área

plantada e das práticas degradantes. Torna-se

necessário examinar tecnologias e esforços em

prol de resultados econômicos que sejam

frutos de uma agricultura resiliente e

ambientalmente responsável, contudo, esta

mudança será possível  amedida em que

diferentes stakeholders envolvidos neste

processo estiverem dispostos a incorporar

inovações e conhecimento técnicos na melhor

utilização dos recursos naturais. [5].

E S P A Ç O  C O N V I D A D O
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