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Mudanças Climáticas Globais – PFPMCG

• O programa em si

• Esta reunião

• Interações e sinergias entre processos

Pontos iniciais:



O Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças 
Climáticas Globais – PFPMCG tem como objetivo 
avançar o conhecimento no tema. Espera-se que os 
resultados de pesquisa do programa auxiliem na 
tomada de decisões informadas cientificamente com 
respeito a avaliações de risco e estratégias de mitigação 
e adaptação.



Componentes

• O Programa terá um substancial componente tecnológico para 
o desenvolvimento das tecnologias apropriadas para o futuro, 
não somente concernentes a tecnologias inovadoras para 
mitigação de emissões, mas também tecnologias para 
adaptação em todos os setores e atividades, uma vez que 
algum grau de mudança climática já se tornou inevitável.

• O Programa também desenvolverá um componente 
observacional, o qual deve envolver a recuperação e 
expansão de observações climáticas regionais e paleo-
climáticas (...) 

• Por último, destaca-se que o Programa incluirá um 
componente de pesquisa sobre a interface de ciência e 
política climática.



Áreas de pesquisa prioritárias:

a) Conseqüências das mudanças climáticas globais no 
funcionamento dos ecossistemas, com ênfase em 
biodiversidade e nos ciclos de água, carbono e nitrogênio.

b) Balanço de radiação na atmosfera, aerossóis, gases-traço e 
mudanças dos usos da terra.

c) Mudanças climáticas globais e agricultura e pecuária.

d) Energia e gases de efeito estufa: emissões e mitigação.

e) Mudanças climáticas e efeitos na saúde humana.

f) Dimensões humanas das mudanças climáticas globais: 
impactos, vulnerabilidades e respostas econômicas e sociais, 
incluindo adaptação às mudanças climáticas.



Recomendações

• Mais foco na definição dos objetivos do programa, 
inclusive com a adição de perguntas científicas a 
serem respondidas.

• Necessidade de uma maior integração entre os 
componentes das ciências sociais e os demais 
projetos, principalmente os cenários climáticos e 
análise de impactos

• Reuniões mais frequentes da equipe científica do 
programa, sugerindo o formato workshop

• Interação com outros programas científicos 
nacionais. 


