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Abstract (Portuguese and English) 
The restoration of degraded pastures in Brazil - which are estimated to occupy more than 60% of the 
country pasturelands – is being considered as a milestone of environmental compliance in Brazil and 
as one of the key commitments of the country to abate greenhouse gas emissions in the scope of the 
Paris Agreement. It has been argued, however, that it may not be the best alternative for reducing 
GHG emissions since other forms of cattle ranching management (such as feed finishing) may lead to 
both better financial revenue and smaller net carbon emissions. In fact, it is stated that as long as the 
national herd increase GHG emissions will continue rising. Nevertheless, the potential of the country’s 
soil to sequester and store carbon has not yet been fully explored, considering that distinct 
management practices, of animals, grasses and of the soil itself, can lead to substantially different 
carbon inputs and stocks in the soil. Moreover, there has been no assessment of the implications of 
such large-scale pasture restoration on the provision of key ecosystem services. As such, this PD 
projects aims at generating spatially explicit projections of the land-use changes associated with 
Brazil’s target of restoring 15 million hectares of pastures, and associated carbon budget and provision 
of ecosystem services according to different land management scenarios. It will make use of a 
modeling framework comprised of a high-resolution land-use change model and a crop productivity 
and soil carbon model, both well-established as extensively applied to a variety of case studies around 
the world. Management scenarios will be determined through expert elicitation and literature review 
and then applied in the modeling framework. Alterations in the provision of key ecosystem services 
will be quantified through the relation between land use types and the flow of ecosystem services, 
either of local and well-defined beneficiaries (e.g. water provision) or of global significance with diffuse 
beneficiaries (e.g. carbon storage). The final products of this PD project will be maps showing the 
preferable location and management practices to proceed with the intended countrywide pasture 
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restoration, as well as accurate estimates on the net carbon budget for each option and consequent 
implications for ecosystem services. These results will ultimately support the elaboration and 
implementation of policies and subsidies for the best possible implementation of Brazil’s commitment 
under the Paris Agreement throughout the country. 
 
A restauração de pastagens degradadas no Brasil - que se estima ocupar mais de 60% das pastagens 
do país - está sendo considerada um marco da conformidade ambiental no Brasil e um dos principais 
compromissos do país para abate de emissões de gases de efeito estufa no âmbito do Acordo de Paris. 
Argumenta-se, no entanto, que pode não ser a melhor alternativa para reduzir as emissões de GEE, 
uma vez que outras formas de manejo da pecuária (como menor terminação de ração) podem levar a 
melhores receitas financeiras e emissões líquidas de carbono. De fato, afirma-se que enquanto o 
rebanho nacional aumentar, as emissões de GEE continuarão aumentando. No entanto, o potencial do 
solo do país em sequestrar e armazenar carbono ainda não foi totalmente explorado, considerando 
que práticas distintas de manejo de animais, gramíneas e do próprio solo podem levar a entradas e 
estoques de carbono substancialmente diferentes no solo. Além disso, não houve avaliação das 
implicações dessa restauração de pastagens em grande escala na prestação de serviços ecossistêmicos 
essenciais. Como tal, este projeto de PD visa gerar projeções espacialmente explícitas das mudanças 
no uso da terra associadas à meta do Brasil de restaurar 15 milhões de hectares de pastagens, e o 
orçamento de carbono associado e prestação de serviços ecossistêmicos de acordo com diferentes 
cenários de gestão da terra. Ele fará uso de uma estrutura de modelagem que compreende uma 
variedade de modelos de produtividade de mudança de terra de alta resolução e um modelo de 
produtividade de culturas e carbono do solo, ambos bem estabelecidos e amplamente aplicados a 
estudos de caso em todo o mundo. Cenários de gestão serão determinados por meio de levantamento 
de especialistas e revisão de literatura e, em seguida, aplicados na estrutura de modelagem. As 
mudanças na provisão dos principais serviços ecossistêmicos serão quantificadas através da relação 
entre os tipos de uso da terra e o fluxo de serviços ecossistêmicos, seja de beneficiários locais e bem 
definidos (por exemplo, fornecimento de água) ou de significância global com beneficiários difusos 
(por exemplo, armazenamento de carbono) . Os produtos finais deste projeto de PD serão mapas 
mostrando a localização preferencial e as práticas de manejo para prosseguir com a restauração de 
pastagem pretendida em todo o país, bem como estimativas precisas do orçamento líquido de carbono 
para cada opção e consequentes implicações para os serviços ecossistêmicos. Esses resultados 
acabarão por apoiar a elaboração e implementação de políticas e subsídios para a melhor 
implementação possível do compromisso do Brasil sob o Acordo de Paris em todo o país. 
 
 

Description (English) 
 
The major objective of this PD research project is to investigate the land-use changes, carbon budget, provision 
of ecosystem services and economic revenue related to the restoration of 15 million hectares of degraded 
pastures in Brazil according to different scenarios of land management. 
The following research questions will be pursued as specific objectives, aiming both at the time horizon of the 
Paris Agreement (2030) and a longer time scale post-Paris Agreement (2050): 
 

1. What cattle ranching management practices following pasture restoration result in the best net carbon 
budget, especially for soil carbon?  
Hypothesis: advanced though probably expensive soil management practices can lead to negative net 
carbon budget in restored degraded pastures, with positive financial revenue. 
 

2. What are the implications of different land management practices associated with cattle ranching for 
the provision of key ecosystem services? 



 
Hypothesis: there is a synergy between the highest carbon savings and the provision of the highest 
number of ecosystem services both of direct and diffuse beneficiaries under a given set of 
management practices in restore pasturelands. 
 

3. Does the consideration of indirect land-use changes considerably modify the outcomes regarding the 
carbon balance and provision of ecosystem services? 
Hypothesis: the consideration of indirect land-use changes caused by the reconfiguration of land use 
following large-scale pasture restoration does not lead to significant alterations in carbon and 
ecosystem services balances. 

 
Methods and Tasks 
 

a. Elaborate land management scenarios for cattle ranching in Brazil based on expert elicitation 
(workshops) and literature review. These scenarios shall follow a two axis approach dealing on the one 
hand with the complexity of implementation and on the other hand with costs, as illustrated in Fig. 1. 
 

 
 
Figure 1. Schematic representation of the land management scenarios approach to be developed during the execution of this 

project, and which will be used in the land-use change modeling framework. Here an example is given for a few 
terms that would compose each of the four scenarios for the cattle ranching sector, all of them aiming at the 
accomplishment of Brazil’s NDC. Question marks represent other characteristics that will be determined through 
expert knowledge elicitation at the initial stage of the project. The same procedure will be followed for ICLFS 
scenarios. 

 
 

b. Study, adapt and run the modeling framework using the aforementioned land management scenarios. 
Such a modeling framework will be comprised of the LandSHIFT land-use model and the DayCent 
process-based crop-productivity and carbon storage model. The mentioned adaptation will involve not 
only the codification of the land scenarios within the model runs but also the digging of data, 
especially biophysical maps of the environment needed for model initialization 

 
c. Establish an accurate relation between land-use types and the occurrence and flow rate of ecosystem 

services. The identification of key ecosystem services to be analyzed will follow a systematic analysis 
of the Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) available on the internet. 
The relation of these ecosystem services with land-use types will be done through a review of 
specialized literature and eventual field work, and should also consider the management practices 
predicted in “a”. 

 
d. Produce maps of land use and land-use change resulting from the modeling runs mentioned in “b”, 

quantify the carbon budget – especially of the soil – and alterations in the provision of ecosystem 



 
services, including a monetary valuation of the latter. Estimate of carbon budget should follow a life-
cycle analysis of the pastureland involved in the countrywide pasture restoration effort in Brazil. The 
same life-cycle analysis should also be used to estimate financial revenues from the livestock 
production in the implied pastures. 

 
e. Repeat the procedures specified in “d” but now considering potential indirect land-use changes that 

may occur with the restoration of the mentioned pastures and application of the given land 
management practices. 

 
 

Descrição (Português) 
 
O objetivo principal deste projeto de pesquisa de PD é investigar as mudanças no uso da terra, balanço de 
carbono, prestação de serviços ecossistêmicos e receitas econômicas relacionadas à restauração de 15 milhões 
de hectares de pastagens degradadas no Brasil de acordo com diferentes cenários de gestão da terra. 
As seguintes questões de pesquisa serão perseguidas como objetivos específicos, visando tanto o horizonte 
temporal do Acordo de Paris (2030) quanto uma escala de tempo mais longa pós-Acordo de Paris (2050): 
 
1. Quais práticas de manejo da pecuária após a restauração de pastagens resultam no melhor balanço líquido 
de carbono, especialmente para o carbono do solo? 
Hipótese: práticas de manejo de solo avançadas, embora provavelmente caras, podem levar a um balanço 
líquido negativo de carbono em pastagens degradadas restauradas, com receita financeira positiva. 
 
2. Quais são as implicações das diferentes práticas de manejo da terra associadas à pecuária para a provisão de 
serviços ecossistêmicos chave? 
Hipótese: há uma sinergia entre a maior economia de carbono e a prestação do maior número de serviços 
ecossistêmicos tanto de beneficiários diretos quanto difusos sob um determinado conjunto de práticas de 
manejo em pastagens restauradas. 
 
3. A consideração de mudanças indiretas no uso da terra modifica consideravelmente os resultados em relação 
ao balanço de carbono e provisão de serviços ecossistêmicos? 
Hipótese: a consideração de mudanças indiretas no uso da terra causadas pela reconfiguração do uso da terra 
após a restauração de pastagens em larga escala não leva a alterações significativas nos balanços de carbono e 
serviços ecossistêmicos. 
 
Métodos e Tarefas 
 

a. Elaborar cenários de manejo da terra para a pecuária no Brasil com base na elicitação de especialistas 
(oficinas) e revisão de literatura. Esses cenários devem seguir uma abordagem de dois eixos lidando, 
por um lado, com a complexidade da implementação e, por outro, com os custos, conforme ilustrado 
na Fig. 1. 

 



 

 
Figura 1. Representação esquemática da abordagem de cenários de gestão da terra a ser desenvolvida durante a execução deste projeto e 
que será usada na estrutura de modelagem de mudança de uso da terra. Aqui é dado um exemplo de alguns termos que comporiam cada 
um dos quatro cenários para o setor pecuário, todos visando o cumprimento da NDC do Brasil. Os pontos de interrogação representam 
outras características que serão determinadas através da elicitação de conhecimento especializado na fase inicial do projeto. O mesmo 
procedimento será seguido para cenários ICLFS. 

 
 
b. Estudar, adaptar e rodar o arcabouço de modelagem usando os cenários de manejo da terra mencionados 
anteriormente. Essa estrutura de modelagem será composta pelo modelo de uso da terra LandSHIFT e o 
modelo de produtividade de culturas e armazenamento de carbono baseado em processo DayCent. A 
adaptação mencionada envolverá não apenas a codificação dos cenários terrestres dentro dos modelos, mas 
também a escavação de dados, especialmente mapas biofísicos do ambiente necessários para a inicialização do 
modelo 
 
c. Estabelecer uma relação precisa entre os tipos de uso da terra e a ocorrência e a provisão de serviços 
ecossistêmicos. A identificação dos principais serviços ecossistêmicos a serem estudaods seguirá uma análise 
sistemática da Classificação Internacional Comum de Serviços Ecossistêmicos (CICES) disponível na internet. A 
relação desses serviços ecossistêmicos com os tipos de uso da terra será feita por meio de revisão de literatura 
especializada e eventual trabalho de campo, devendo também considerar as práticas de manejo previstas em 
“a”. 
 
d. Produzir mapas de uso da terra e mudanças de uso da terra resultantes das execuções de modelagem 
mencionadas em “b”, quantificar o balanço de carbono – especialmente do solo – e alterações na prestação de 
serviços ecossistêmicos, incluindo uma avaliação monetária deste último. A estimativa do orçamento de 
carbono deve seguir uma análise do ciclo de vida das pastagens envolvidas no esforço nacional de restauração 
de pastagens no Brasil. A mesma análise de ciclo de vida também deve ser usada para estimar as receitas 
financeiras da produção pecuária nas pastagens implícitas. 
 
e. Repetir os procedimentos especificados em “d”, mas considerando agora as possíveis mudanças indiretas de 
uso da terra que podem ocorrer com a restauração das pastagens mencionadas e a aplicação das práticas de 
manejo da terra dadas. 
 
 
 



 
Requirements to fill the position. (Ex: specific experience, minimum or maximum years after concluding 
the course) (Portuguese and English) 
 
Este projeto é adequado para um candidato altamente motivado e requer experiência em de programação 
em Python e/ou Fortran, e/ou C++ ou outra linguagem computacional similar, e em modelagem de 
mudança de uso da terra, bom registro de publicações científicas na área e habilidade de dialogar com 
tomadores de decisão e pesquisadores de áreas distintas; proficiência em inglês é necessária. O candidato 
deve ser doutor em Ecologia, Geografia, Computação, Engenharia  ou áreas afins. 
 
This project is suitable for a highly motivated candidate with programming experience in Python and/or 
Fortran, and/or C++ or other similar computer languages, and in land-use change modeling, a good record 
of scientific publications in the field, and ability to dialogue with decision makers and research from 
different areas; English proficiency is required. Candidates must have a PhD in Ecology, Geography, 
Computing, Engineering or similar areas. 
 
Funding Notes: This Postdoc fellowship) is funded by FAPESP. The scholarship will cover a standard 
maintenance stipend of BRL$ 8.479,20 per month. 
 
Work place:  
 
Laboratório de Ciência do Sistema Terrestre - LabTerra, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura – CEPAGRI, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Av. André Tosello, 
209 Cidade Universitária, Barão Geraldo 13083-886 Campinas SP, Brasil 
 

Documents/Information to be Sent:  
Ref: 22PDR162 

 
1) Fill-in the application form: https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities-aplication/ 

2) Send the following documents to rcgi.opportunities@usp.br 

- Updated CV (in FAPESP format: https://fapesp.br/sumula) including all your publications (with 

a link to the Lattes Curriculum, if applicable); 

- Number of publications, number of citation and H index (base Scopus and Google Scholar) - 

for Postdoctoral positions; 

- Date of PhD conclusion - for Postdoctoral positions; 

- A copy of the academic record/academic transcript of both graduate and undergraduate 

courses; 

- A motivation letter highlighting your background and research interests (in English) to be filled 

in the application form. 

- Three reference persons who can be consulted if the candidate is selected for an interview 

 
Deadline: May 31st, 2022 
 
In case you have any question, please write to rcgi.opportunities@usp.br 
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