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Pesquisador do Cena recebe certificado do Prêmio Nobel da Paz 
Ações notáveis nas áreas de Química, Física, Medicina e da Paz, são premiadas anualmente com o Prêmio 
Nobel. Em 2007, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, tornou-se um dos vencedores do Prêmio 
Nobel da Paz por seu trabalho de divulgação mundial das recentes mudanças climáticas, realizado em parceria 
com o corpo de cientistas e especialistas do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), da 
Organização das Nações Unidas, órgão responsável pelas pesquisas e relatórios tidos como referência 
internacional sobre o assunto. Dessa forma, o prêmio também foi destinado ao Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas. 
 
Ao todo, o IPCC reúne cerca de dois mil cientistas do mundo, sendo dez brasileiros. Entre eles, desde o 
princípio, 1993, encontra-se o cientista que desenvolve estudos relacionados ao setor de Solos e Agricultura, do 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena/USP), Carlos Clemente Cerri. Naquela época, o órgão convocou 
200 pesquisadores de várias partes do mundo com o objetivo de sintetizar as informações existentes sobre 
aquecimento global e mudanças climáticas a fim de constituir bases técnicas para tomadas de decisões políticas 
e diplomáticas no mundo. 
 
Cerri, destaca que após 10 anos do surgimento do protocolo de Kyoto, o IPCC continua ativo, produzindo 
relatórios a cada 4 anos, os quais são apresentados em países distintos. O quarto e último relatório produzido 
pela equipe de cientistas foi apresentado na França. 
 
Certificado 
O presidente do IPCC, Rajendra K. Pachauri, selecionou alguns pesquisadores que compõem o referido órgão 
desde o início e que permanecem até hoje, dando a eles os créditos pela conquista deste prêmio que revela ao 
mundo célebres personalidades. Mais uma vez, Cerri encontra-se entre os destacados e acaba de receber o 
certificado do Prêmio Nobel da Paz 2007. 
 
O pesquisador fala da enorme satisfação de ser premiado, pois esta é a primeira vez que brasileiros estão 
relacionados com o Prêmio Nobel. “Estar envolvido na conquista do IPCC ao ser agraciado com um prêmio 
incomum para o Brasil é um enorme reconhecimento. Para a profissão de professor, receber um prêmio dessa 
magnitude é o máximo dentro da carreira”, finaliza Cerri. 


