
 

 
 

Apresentação dos cientistas franceses na perspectiva de pedidos de entrevista 

 

 

Conferência científica “Alterações Climáticas: por onde passa o futuro próximo?”, a 

30 de novembro, às 14h30, no Auditório Manuel Valadares do Museu Nacional de 

História Natural e da Ciência (MUHNAC) 

 

“As mensagens climáticas reveladas pelos núcleos de gelo”, conferência de Jean-

Robert Petit 

 

Jean-Robert Petit é diretor de investigação no Laboratório de Glaciologia e Geofísica 

do Ambiente de Grenoble (CNRS, Universidade Joseph Fourier) e dedica-se às 

reconstruções históricas dos climas a partir de núcleos de gelo extraídos da superfície 

antártica. Jean-Robert Petit participou nas perfurações de Vostok, na Antártida, e 

contribuiu para a produção do primeiro registo climático referente aos últimos 

400 000 anos. Além das muitas publicações científicas, Jean-Robert Petit publicou 

nomeadamente a obra intitulada “Vostok, le dernier secret de l'Antarctique”. 

 

Vostok, le dernier secret de l'Antarctique, Editions Paulsen, 2013. 

Na base de Vostok, na Antártida, num local longínquo (a 1400 Km de qualquer ponto 

de aprovisionamento) e o mais frio do planeta (–89,3°C), o mais frio do planeta (–

89,3°C), num ambiente isolado e gelado, Russos, Franceses e Americanos trabalharam 

em conjunto para reconstituir a história do nosso clima. Jean-Robert Petit conta-nos 

essa formidável aventura, a pioneira a realçar o papel do gás carbónico no 

aquecimento climático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1B3VociSLE 

 

 

“Alterações climáticas e invasões de insectos”, conferência de Franck Courchamp 

 

Embora o homem seja responsável pela mudança climática em curso, ele não é o 

único a sofrer as consequências! Algumas espécies preocupam particularmente os 

cientistas: os insetos nefastos, que transmitem doenças – entre os quais o vírus Zika 

que é disso um exemplo flagrante – ou que devastam as produções agrícolas… 



 

Será que vamos assistir a uma invasão massiva destes insetos à medida que o 

termómetro vai subindo? Quais serão os seus impactos económicos, sanitários e 

ecológicos nas próximas décadas? 

 

O investigador Franck Courchamp, Diretor de investigação do CNRS, Universidade de 

Paris-Sud-Orsay - medalha de prata CNRS em 2011 -, falará sobre este assunto e 

responderá a todas as vossas perguntas. Esta conferência dará a conhecer o iniciador 

do projeto INVACOST (apoiado pela Fundação BNP Paribas, no âmbito da Climate 

Initiative) que visa prever as invasões massivas de insetos com a finalidade de melhor 

os combater. 
 


