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A interferência das ações humanas 

sobre o ambiente está atingindo 

magnitude sem precedentes e há 

fortes indícios de que ela esteja prejudicando 

o funcionamento natural do sistema climático. 

Diante desse cenário, são necessárias reflexões 

sobre as causas das mudanças climáticas, seus 

impactos ambientais e socioeconômicos e as 

possíveis soluções, para embasar as políticas 

públicas a serem tomadas neste sentido. Para 

isso, foi criado o Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (PBMC), organismo científico 

nacional que tem como objetivo reunir, 

sintetizar e avaliar informações científicas 

sobre os aspectos relevantes das mudanças 

climáticas no Brasil a partir da publicação 

de Relatórios de Avaliação Nacional. Um 

dos resultados do PBMC é o Volume 1 do 

Primeiro Relatório de Avaliação Nacional, 

que tem a participação de dois professores 

da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Aline Sarmento Procópio e Fabio 

Roland. O documento foi lançado em junho de 

2012, durante a programação da conferência 

internacional Rio+20.

O estudo alerta, sobretudo, para a 

vulnerabilidade da Amazônia, do Nordeste 

e das áreas urbanas do Brasil diante dos 

efeitos do aquecimento global projetado para 

os próximos 90 anos (ver quadro na página 

32). O climatologista Tercio Ambrizzi, da 

Universidade de São Paulo (USP) e um dos 

autores do relatório, chama a atenção para a 

vulnerabilidade das áreas urbanas brasileiras, 

principalmente, as com mais de um milhão 

de habitantes, diante das mudanças nos 

padrões de chuva. “A acelerada urbanização 

nas últimas décadas não foi acompanhada 

dos correspondentes investimentos em 

infraestrutura. Por conta disso, as cidades 

estão especialmente fragilizadas diante da 

ocorrência de chuvas intensas, causadoras de 
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Professores da Pós-Graduação em Ecologia e do departamento 
de Engenharia Sanitária e ambiental da UFJF participam da 
elaboração de relatório que avalia informações científicas sobre 
os aspectos relevantes das mudanças climáticas no Brasil

enchentes e deslizamentos de encostas.”

O professor e coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em Ecologia (PPGEcol) 

da UFJF, Fabio Roland, também alerta 

para os eventos extremos decorrentes das 

mudanças climáticas. “A mudança no regime 

de precipitações tem ocasionado maior 

frequência de seca e chuvas concentradas, 

como as que ocorreram, nos últimos anos, 

na região Serrana do Rio de Janeiro, em 

Alagoas e em Santa Catarina.” Para ele, o 

principal passo para reduzir os efeitos desses 

impactos é a formação de recursos humanos e 

investimentos em pesquisas. “As universidades 

e centros de formação técnica precisam 

investir na formação específica de pessoas 

para enfrentar as mudanças climáticas que 

o país e todo o mundo estão vivenciando.” 

O professor contribuiu para a elaboração do 

subcapítulo “Ciclos biogeoquímicos, biomas e 

sistemas hídricos” do relatório.

A professora do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental da UFJF e uma das 

convidadas a atuar como autora colaboradora 

do documento, Aline Sarmento Procópio, 

aponta as regiões da Amazônia, da Caatinga 

e do Cerrado como as mais vulneráveis às 

modificações climáticas. “Essas alterações 

podem comprometer o equilíbrio desses 

biomas, e ainda que não se tenha com extrema 

precisão seus valores absolutos, é certo que 

elas levarão a uma cadeia de outros eventos 

indesejados.” Aline atuou na elaboração do 

subcapítulo sobre “Forçante radiativa natural 

e antrópica”, que discute o papel da ação 

humana e de causas naturais no balanço de 

radiação solar: o que impactará na temperatura 

da atmosfera, nos ciclos hidrológicos entre 

outros fenômenos.

Segundo a pesquisadora, as forçantes 

Aline Sarmento Procópio aponta 
as regiões da Amazônia, da 
Caatinga e do Cerrado como as 
mais vulneráveis às modificações 
climáticas
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radiativas, expressam, se positivas, o fluxo 

de calor injetado por um agente no sistema 

atmosférico (aquecimento), e se negativas, o 

fluxo retirado do sistema (resfriamento). Ela 

destaca que, no Brasil, não foram encontrados 

na bibliografia forçantes devido a aerossóis 

urbanos, de poeira do solo ou devido a trilhas 

de condensação formadas pelos aviões, 

apontando a necessidade de mais estudos 

nessa área do conhecimento. “Percebeu-se 

que os efeitos mais significativos no Brasil 

são os oriundos das queimadas na Amazônia, 

seja pelo efeito radiativo direto ou indireto 

dos aerossóis, das nuvens, dos gases de 

efeito estufa e pela mudança de uso do solo.” 

Ainda de acordo com Aline, é consenso que 

os aerossóis de queima de biomassa resfriam 

a superfície terrestre e aquecem a atmosfera. 

“Há outros tópicos, porém, que ainda precisam 

ser adequadamente estudados e quantificados 

na Amazônia, como o efeito indireto dos 

aerossóis, por exemplo, e nas outras regiões 

do país, como a avaliação das forçantes 

antrópicas em áreas urbanas.”

Para o físico do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (USP) e um dos 

revisores do volume 1 do relatório, Paulo 

Artaxo, ainda há lacunas referentes ao papel 

dos oceanos sobre a regulação do clima. “Não 

está claro, por exemplo, como eles podem 

impactar os eventos El  Niño (fenômeno 

de aquecimento) e La Niña (fenômeno de 

resfriamento) das águas do Oceano Pacífico 

Tropical, que têm grande influência nos 

padrões de chuva do Brasil.”

Políticas públicas
O grande mérito do Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas (PBMC), na avaliação 

da presidente do Comitê Científico, Suzana 

Kahn, é a aproximação entre ciência e política 

pública. “É importante que a ciência dê suporte 

ao estabelecimento de políticas públicas. Essa 

é uma das ideias do PBMC: olhar mais próximo 

de nossa realidade e contribuir para o painel 

internacional.”

Para o secretário de Políticas e Programas 

de Desenvolvimento do Ministério da Ciência 

e Tecnologia e Inovação e atual presidente 

MAIS

Amazônia
Para o período compreendido entre 2011 e 
2040 é prevista redução de 10% na dis-
tribuição de chuvas na região, além de au-
mento de temperatura entre 1ºC a 1,5ºC. Entre 
2041 e 2070, a previsão é de que haja redução 
entre 25% e 30% nas chuvas da região e 
aumento de temperatura de 3ºC a 3,5ºC. Já no 
final do século (entre 2071 e 2100), projeta-se 
um clima ainda mais seco (com redução de 
40% a 45% das chuvas) e mais quente (alta de 
5ºC a 6ºC). Caso as previsões se confirmem, 
tais mudanças poderão comprometer o bioma 
da floresta amazônica.  Essas projeções levam 
em consideração apenas as concentrações de 
gases de efeito estufa, sem avaliar o desmata-
mento da região

Aline Sarmento Procópio

Graduação em Engenharia Civil pela UFJF (1996); mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2000); doutorado em Meteorologia pela Universidade de São Paulo (2005); professora adjunta no Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental da UFJF; experiência nas áreas de Engenharia, com ênfase em Ciências Atmosféricas, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Poluição Atmosférica, Sensoriamento Remoto, Monitoramento Ambiental, Radiação Atmosférica.

Currículo lattes: bit.ly/A3_lattesAlineProcopio

Mata Atlântica
O bioma abrange áreas do Sul ao Nordeste, 
com duas situações. No NE, leve aumento na 
temperatura (0,5ºC a 1ºC) e redução de 10% 
no índice pluviométrico até 2040. No período 
seguinte, aquecimento entre 2ºC e 3ºC e 
redução de chuvas entre 20% e 25%. No final 
do século, aumento entre 3ºC e 4ºC e redução 
de 30% a 35% nas chuvas. No Sul/Sudeste, 
a projeção até 2040 é de alta entre 0,5ºC a 
1ºC e aumento das chuvas entre 5% a 15%. No 
período seguinte, a previsão é de mais calor 
(1,5ºC a 2ºC) e crescimento dos índices plu-
viométricos (15% a 20%). No final do século, 
mais chuvas, com aumento de 25% a 30% e 
alta de temperatura entre 2,5ºC e 3ºC

Pantanal
Projeção de aumento de 1ºC na temperatura e 
queda entre 5% e 15% nos padrões de chuva 
até 2040. Para o período seguinte (2021 a 
2070), redução das precipitações entre 10% e 
25% e crescimento da temperatura de 2,5ºC e 
3ºC. Já entre 2071 e 2100, projeta-se intensifi-
cação do aquecimento (entre 3,5ºC e 4,5ºC) e 
redução acentuada das chuvas (35% e 45%)
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do Conselho Diretor do PBMC, Carlos Nobre, 

o principal desafio foi chegar ao estado da 

arte do conhecimento científico, olhando 

para dentro do Brasil. “Estamos realizando 

um grande esforço, reunindo mais de 300 

pesquisadores brasileiros nos três volumes. 

Este trabalho já está alimentando uma 

série de políticas públicas na direção do 

desenvolvimento sustentável.”

Nos moldes do IPCC
O PBMC foi estabelecido, nos moldes do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC, em inglês). Sua função é disponibilizar 

informações técnico-científicas sobre 

mudanças climáticas a partir de avaliação 

integrada do conhecimento produzido no 

Brasil ou no exterior, sobre causas, efeitos 

e projeções relacionadas às mudanças 

climáticas e seus impactos, de importância 

para o país. As informações serão divulgadas 

por meio da elaboração e publicação periódica 

de Relatórios de Avaliação Nacional, Relatórios 

Técnicos, Sumários para Tomadores de Decisão 

sobre Mudanças Climáticas e Relatórios 

Especiais sobre temas específicos.

O Volume 1 do Primeiro Relatório de Avaliação 

Nacional (RAN1) é resultado do trabalho 

voluntário de mais de 150 autores, tendo 

como principal objetivo a avaliação dos 

aspectos científicos do sistema climático e de 

suas mudanças observadas e projetadas. A 

publicação do segundo e terceiro volumes está 

prevista para ocorrer em outubro deste ano.

Para Aline, o maior ganho do primeiro relatório 

nacional é mostrar o estado da arte sobre as 

mudanças climáticas no Brasil. “Apesar das 

incertezas existentes nas simulações climáticas, 

as análises regionais tendem a ser mais 

precisas, e a compilação de estudos recentes 

no país é uma contribuição importante para 

o conhecimento científico. A identificação 

de lacunas e incertezas nos estudos também 

é de extrema valia, pois aponta o rumo a 

ser seguido nas futuras pesquisas, além de 

mostrar a necessidade de ampliação da rede 

de observação no país.”

Fabio Roland

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos (1987);  mestrado (1991) e doutorado (1995) em Ecologia e Recursos 
Naturais pela mesma universidade; entre 1996 e 1998, foi pesquisador pos-doc no Institute of Ecosystem Studies, nos EUA; desde 1992, atua como 
docente da UFJF; atualmente é professor associado 3 na UFJF, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PGEcol), orientador neste 
programa e professor de Ecologia no Curso de Graduação em Ciências Biológicas; desenvolve pesquisas ecológicas, com ênfase em limnologia, 
atuando principalmente nas fronteiras entre ecologia de ecossistemas, biogeoquímica e desenvolvimento de métodos, focando mudanças ambientais

Veja o conteúdo completo do Volume 1 do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC): bit.ly/A3_
RelatorioPBMC

Pampa
Até 2040 o tempo poderá ficar 1ºC mais 
quente e entre 5% e 10% mais chuvoso. No 
período seguinte, a tendência de aquecimento 
ficará entre 1ºC e 1,5ºC, com intensificação das 
chuvas entre 15% e 20%. No final do século, 
as projeções se agravam, com aumento de 
temperatura entre 2,5ºC e 3ºC e intensificação 
das chuvas entre 35% e 40%

Cerrado
O relatório prevê aumento de 1ºC na tem-
peratura, com redução de 10% a 20% nas 
chuvas até 2040. Entre 2041 e 2070, espera-se 
aumento entre 3ºC e 3,5ºC na temperatura 
e queda das precipitações entre 20% e 35%. 
Nas últimas décadas do século (2071 a 2100), 
o aumento de temperatura poderá ficar entre 
5ºC e 5,5ºC, com redução entre 35% e 45%

Caatinga
O documento aponta, no período entre 2011 e 
2040, aumento de 0,5ºC e 1ºC na temperatura 
e redução de 10% a 20% no volume de chuvas. 
Entre 2041 e 2070, a projeção é de crescimen-
to de 1,5ºC a 2,5ºC na região, com decréscimo 
de 25% a 35% nos padrões de chuva. No final 
do século (2071 a 2100), o relatório aponta 
aumento significativo do calor (entre 3,5ºC e 
4,5ºC nas médias) e agravamento da seca no 
Nordeste, com chuvas caindo praticamente 
pela metade
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Confira o artigo do professor na revista Nature: bit.ly/A3_ArtigoNature

Currículo lattes: bit.ly/A3_lattesFabioRoland


