
 

 
   

 

Reunião Técnica: Apresentação do status de elaboração do Primeiro 
Relatório de Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas do PBMC 

 
16 de abril de 2013 

CETESB, São Paulo, SP 
 

Frente às interferências das ações humanas sobre o ambiente - que atingiram escala global e 
magnitude sem precedentes, afetando o funcionamento natural do sistema climático - os 
formuladores de políticas públicas e a sociedade em geral necessitam de informações 
objetivas sobre as causas das mudanças climáticas, seus impactos ambientais e 
socioeconômicos e as possíveis soluções. 

Com base nisso, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) foi estabelecido, nos 
moldes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês). O papel do 
PBMC é reunir, sintetizar e avaliar informações científicas sobre os aspectos relevantes das 
mudanças climáticas no Brasil. 

O PBMC com o apoio do Programa de Mudanças Climáticas – PROCLIMA da CETESB/SMA 
irá disponibilizar informações técnico-científicas sobre mudanças climáticas a partir de 
avaliação integrada do conhecimento técnico-científico produzido no Brasil ou no exterior, 
sobre causas, efeitos e projeções relacionadas às mudanças climáticas e seus impactos, de 
importância para o país.  

 O evento tem como objetivo principal apresentar o status de elaboração do Primeiro Relatório 
de Avaliação (RAN1), composto por 3 volumes: 1 - Base científica das mudanças climáticas, 2 
– Impactos, vulnerabilidades e adaptação e, 3 – Mitigação das mudanças climáticas, que trás 
uma avaliação do estado da arte do conhecimento científico disponível sobre mudança do 
clima. O lançamento do relatório deverá ocorrer no dia 09 de setembro de 2013, durante a 1ª 
Conferência Nacional da Rede Clima, INCT-MC e PFPMCG, em São Paulo.    
 
Assim, considerando a necessidade de promover a disseminação de conhecimento sobre 
mudança do clima e buscar a participação da academia, governos, empresas, terceiro setor e 
da sociedade nas discussões sobre o tema, o evento será realizado na cidade de São Paulo, 
no dia 16 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Reunião Técnica: Apresentação do status de 

elaboração do Primeiro Relatório de Avaliação 

Nacional sobre Mudanças Climáticas do PBMC  

 

 
16 de abril de 2013 
 
Auditório da CETESB - Av. Prof. Frederico Hermann Jr.,345 –  
São Paulo - SP 

 
PROGRAMAÇÃO 

09h30 - 10h00 Welcome Coffee e registro 

 
10h00 - 10h20 Mesa de Abertura 
10h00 - 10h05    Dr. Nelson Bugalho - Vice-presidente CETESB 
10h05 - 10h10 Josilene Ferrer - Gerente de Divisão de Mudanças Climáticas CETESB  
10h10 - 10h15 Suzana Kahn - Presidente do Comitê Científico do PBMC e Subsecretária 

de Economia Verde da Secretaria do Ambiente (SEA –RJ)  
10h15 - 10h20 Andrea Santos - Secretária Executiva do PBMC 
 
10h20 - 11h20   Base Científica das Mudanças Climáticas: Status do volume 1 
10h20 - 10h50   Apresentador: Tércio Ambrizzi (USP) 
10h50 - 11h20   Debate – Mediadora: Andrea Santos 
  
 11h20 - 11h35 Coffee Break 
 
11h35 - 12h35   Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação: Status do volume 2 
11h35 - 12h05 Apresentador: Eduardo Assad (EMBRAPA) 
12h05 - 12h35  Debate – Mediadora: Andrea Santos 
 
12h35 - 13h35 Mitigação das Mudanças Climáticas: Status do volume 3   
12h35 - 13h05  Apresentadora: Mercedes Bustamante (UnB) 
13h05 - 13h35  Debate – Mediadora: Andrea Santos 

 
RSVP: mirtes.painel@pbmc.coppe.ufrj.br 
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Secretária Executiva  
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
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