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A NEUTRALIDADE CLIMÁTICA
VEM SENDO DISCUTIDA NA
AGRICULTURA E NA PECUÁRIA

O debate sobre a neutralidade climática
tem crescido entre diversos setores
econômicos, entre eles a agricultura e
pecuária, mobilizando a comunidade
científica e definindo diretrizes para as
políticas agroambientais. Talita Pinto,
concede entrevista para discutir os
impactos de diferentes métricas de
mensuração de metano para alcançar a
neutralidade climática.

- Canal Terraviva

EVENTOEVENTOEVENTO
ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA

destaque do que foi produzido no mês

"O QUE UM DIA ERA ESTIMATIVA, HOJE É
REALIDADE"
Nos últimos anos, alguns dos cenários indicados pelo
Cepagri/Unicamp e a Embrapa  no  trabalho
"Aquecimento global e a nova geografia da produção
agrícola no Brasil" começaram a se materializar.
"Infelizmente, ainda existem os que acham que somos
uma ilha de “agroprosperidade” em um mundo de
invejosos. Cresceu muito o negacionismo climático
nestes últimos quatro anos", comenta o pesquisador
do Observatório Eduardo Assad em seu artigo para o
Jornal da Unicamp, sobre a agricultura e as mudanças
climáticas. - Jornal da Unicamp

57ᵃ Reunião da Sociedade Brasileira de
Zootecnia - SBZ22
O encontro ocorreu em Campinas e reuniu alguns
dos principais pesquisadores brasileiros e
internacionais em nutrição e reprodução animal,
além de empresas e lideranças nacionais. Daniel
Vargas participou do evento, e debateu sobre  os
desafios da governança do clima e o papel da
ciência brasileira. 

ARTIGO DE OPNIÃOARTIGO DE OPNIÃOARTIGO DE OPNIÃO

https://www.youtube.com/watch?v=yNCUfOLFA3c
http://www.agritempo.gov.br/climaeagricultura/CLIMA_E_AGRICULTURA_BRASIL_300908_FINAL.pdf
http://www.agritempo.gov.br/climaeagricultura/
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/o-que-um-dia-era-estimativa-hoje-e-realidade
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ARTIGOARTIGOARTIGO

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NOS
CONTRATOS AGROINDUSTRIAIS
Membro do Observatório, Leonardo Munhoz, publica
em conjunto com outros pesquisadores o artigo
“Responsabilidade ambiental nos contratos
agroindustriais” na primeira edição da Revista Jurídica
Profissional da FGV Direito São Paulo.   Os contratos
agroambientais, em teoria, permitem alocar a
responsabilidade somente para o integrado, caso não
siga as orientações do integrador. Isso pode causar
insegurança jurídica, já que o ordenamento ambiental
pátrio e o histórico de precedentes têm como base a
responsabilidade civil objetiva e solidária dos danos
ambientais. Assim, o artigo tem o objetivo de
confirmar se a alocação da responsabilidade
ambiental na lei dos contratos agroindustriais é
possível, oferecendo maior segurança para o
integrador, ou se criará mais insegurança jurídica.

COLUNASCOLUNASCOLUNAS

- FGV

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA

PLANTAR É A NOVA SAÍDA PARA DRIBLAR
A INFLAÇÃO E COLOCAR COMIDA NA MESA

Felippe Serigati, membro do Observatório da
Bioeconomia da FGV, concede entrevista ao Jornal
Nacional e discute sobre como os fatores que
agravam a fome no meio urbano também afetam o
meio rural. O aumento da inflação gera uma alta nos
alimentos, e o produtor rural, mesmo plantando alguns
alimentos também sofre com a falta de dinheiro para ir
aos mercados em busca do alimento que ele não
produz. Já no meio urbano, famílias se juntam para
produzir frutos e verduras em hortas comunitárias
para desviar da alta dos preços.

REDUZIR CARNE VERMELHA É O 
 CAMINHO PARA A
SUSTENTABILIDADE?
Colunista do Agro Mais e professor da
FGV AGRO, Eduardo Assad, comenta
sobre a pesquisa da USP que mostra
que diminuir o consumo de carne
vermelha pode ser o caminho para a
sustentabilidade e a segurança
alimentar. 

-BAND Agromais

CARNE BAIXO CARBONO É APOSTA
DA PECUÁRIA BRASILEIRA
Você já ouviu falar de Carne Carbono
Neutro? E de Carne Baixo Carbono?
Tem diferença? Quem responde é o
professor da FGV Agro Eduardo Assad.

-BAND Agromais

DESAFIOS DO MERCADO NACIONAL
DE CARBONO

Os desafios do mercado de carbono
nacional é a pauta discutida pelo
colunista Daniel Vargas, coordenador do
Observatório de Bioeconomia da FGV.

-BAND Agromais - Jornal Nacional

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rjp/article/view/85135/81138
https://www.youtube.com/watch?v=Ir4C5SNgJ8U
https://www.youtube.com/watch?v=oU5zqQnosB8
https://www.youtube.com/watch?v=tgJhtZOVonA
https://globoplay.globo.com/v/10791185/
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COLUNASCOLUNASCOLUNAS
DIÁLOGOS AMAZÔNICOS: DESIGUALDADES
REGIONAIS NO BRASIL E PAPEL DA AMAZÔNIA

O Diálogos Amazônicos deste mês contou com a
participação de Paulo Haddad, Rodemarck de Castello
Branco, e moderação de Márcio Holland e Daniel
Vargas. O evento discutiu o desafio de renovar
políticas de desenvolvimento econômico regional, para
ativar a produção e produtividade sustentáveis na
Amazônia.

WEBINARWEBINARWEBINAR

BATE-PAPO | ROBERTO RODRIGUES CONVERSA
COM EMBAIXADOR ALEXANDRE PAROLA

O Centro de Estudos do Agronegócio (FGV Agro) da
Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP) oferece
o Bate-Papo com Roberto Rodrigues, um programa de
entrevistas mensais que reúne grandes nomes do
Agronegócio brasileiro. O convidado desse mês é o
Embaixador Alexandre Parola, Representante
Permanente da Missão do Brasil junto à OMC –
Genebra. O tema discutido é: Comércio Agrícola e
Internacional.

CONEXÃO CAMPO CIDADE: 
INTERESSES EUROPEUS E O QUE PRECISA SER
FEITO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO PARA
REGULAMENTAR O MERCADO DE CARBONO

PREPARAÇÃO PARA A COP27 EM
NOVEMBRO NO EGITO

A coluna discute sobre as reuniões
preparativas para a próxima COP27.
Coordenador do Observatório de
Bioeconomia, Daniel Vargas, trata sobre
o tema.

- Canal Terra Viva

PRIMEIRA REUNIÃO DO ÓRGÃO
SUPERVISOR DO MERCADO
GLOBAL DE CARBONO ACONTECE
NA ALEMANHA
Ocorreu em Bonn, na Alemanha, a
primeira reunião do órgão supervisor do
mercado global de carbono. A
presidência é do representante de
Trinidad e Tobago. O Brasil não possui
representantes. Os detalhes estão no
comentário de Daniel Vargas

- Canal Terra Viva

-BAND Agromais

REVOLUÇÃO AGRÍCOLA E NOVOS
CAMINHOS PARA O AGRO

A terceira revolução da agricultura é
marcada pelo desenvolvimento dos
fertilizantes. Os adubos, em geral de
origem fóssil, garantiram a
alimentação da humanidade. O que
não se esperava eram as
"consequências não intencionais": a
emissão de gases de efeito estufa.
O professor Eduardo Assad, discute
sobre o tema

No Conexão Cidade-Campo, Daniel Vargas conversa
com José Luiz Tejón, Roberto Rodrigues e Antonio da
Luz sobre pesquisas do Observatório de Bioeconomia
da FGV, diferentes visões de agricultura e mercado de
carbono na Europa e no Brasil, e desafio de
tropicalizar as métricas e metodologias de medição
de carbono no Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=tGZ0RQPSwYI
https://www.youtube.com/watch?v=COREn2mdAjk
https://www.youtube.com/watch?v=YyeF3ccmIhk
https://www.youtube.com/watch?v=YyeF3ccmIhk
https://www.youtube.com/watch?v=YyeF3ccmIhk
https://www.youtube.com/watch?v=97drJD1004k
https://www.youtube.com/watch?v=cqRVCkXw85I
https://www.youtube.com/watch?v=tgJhtZOVonA
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NOTANOTANOTA
Resolução Assembleia Geral das Nações Unidas
declara o meio ambiente como direito humano

Em 26/07/2022 a Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU) aprovou a Resolução A/76/L.75, que declara o meio
ambiente saudável como um direito humano. O meio
ambiente ser caracterizado como direito humano não é algo
novo; isso ocorre desde 1972, com a Declaração de Escolmo.  

Declarações não são fontes vinculantes, ou seja, são Soft
Law. Porém, a elevação do meio ambiente como costume ou
princípio geral do Direito Internacional é um fenômeno cada
vez mais claro e decisivo. 

Em 1977, no caso Hungary v. Slovakia, a construção de uma
represa e usina hidroelétrica entre a Hungria e a antiga
Checoslováquia resultava em alteração no fluxo do rio
Danúbio e em impactos ambientais. Assim, a Corte
Internacional de Justiça afirmou, pela primeira vez na história,
que preocupações ambientais devem ser levadas em
consideração nas relações e no Direito Internacional¹. 

A OMC também já endereça o tema em suas decisões de
conflitos comerciais. Nos casos EC – Hormones² e EC –
Biotech³, a União Europeia invocou, em seu favor, o princípio
da precaução e a falta de evidência cientifica como
justificativas para impor medidas sanitárias. 

Nos dois casos, a OMC decidiu que os princípios ambientais
são princípios de Direito Internacional e devem ser
considerados, mas também afirmou que o reconhecimento
desses princípios como costumes necessitaria
aprofundamento e debate. A OMC, em outras palavras,
afirmou a importância dos princípios ambientais, mas ainda
não os elevou a Customary Law. 

Três consequências são esperadas no futuro próximo. A
primeira é a crescente invocação de parâmetros ambientais
em soluções de conflito nos órgãos decisórios internacionais,
como a OMC. A segunda consequência, paralela à primeira, é
a tendência de que distintos países passem a invocar critérios
ambientais como fundamento para decisão de suas relações
comerciais e diplomáticas com o restante do mundo. 

A terceira é possível tensão sobre o significado prático do
“costume ambiental”: nem sempre será fácil ou claro
distinguir onde termina a norma internacional—e o comando
nobre de proteger o meio ambiente—e onde começa uma
barreira comercial disfarçada.

EVENTOEVENTOEVENTO
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Congresso de Econometria
Fernanda Valente pesquisadora do
Observatório de Bioeconomia,
participou do Congresso de Escola
de Séries Temporais e Econometria
da UNICAMP com a apresentação
de dois posters:  "The dynamics of
fire activity in the Brazilian Pantanal"
- estudo que buscou avaliar as
dinâmicas espaço-temporais das
ocorrências de incêndios no
pantanal brasileiro entre 1989 e
2021 e "A spatio-temporal approach
to estimate the changes in the
patterns of fire occurrence in the
Legal Amazon" - estudo que teve por
objetivo analisar  possíveis
mudanças nos padrões de
ocorrências de incêndios na
Amazônia Legal, entre 2002 e 2021.
O Evento ocorreu na cidade de
Paraty/RJ.

¹Hungary v. Slovakia, 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25) Judgment, parágrafo 140
²Appellate Body Report, EC – Hormones, parágrafo 123
³Panel Report, EC – Biotech, parágrafo 7.86

Leonardo Munhoz
Daniel Vargas

https://www.youtube.com/watch?v=_oGG3gJesbc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_oGG3gJesbc&t=1s

