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Para:  Representantes do grupo Solo e Agricultura  

Assunto: Objetivos de negociação no "World Energy" 

Bem-vindos às negociações para formulação de políticas climáticas e energéticas globais. Como líderes 
dos setores de uso do solo, silvicultura e agricultura, vocês vão tomar decisões em relação às políticas 
globais nas próximas décadas.  

Fazem parte do seu grupo representantes de grandes produtores agrícolas e proprietários de terra, 
ministros da agricultura e extrativismo, grupos de estudo voltados para a agricultura e conservação 
do solo, e fábricas relacionadas com atividades agrícolas e silvicultura. 

Vocês tomarão decisões em relação a silvicultura, agricultura e outros usos do solo globais nas próximas 
décadas. O objetivo é alcançar os melhores resultados para os grupos de interesse representados por 
vocês. Façam o melhor possível no tempo que lhes foi alocado. 

Os principais dados científicos disponíveis mostram que os gases de efeito estufa (GEE) emitidos por 
atividades humanas já estão mudando o clima terrestre, que os riscos de continuar a permitir ainda mais 
mudanças climáticas são graves para a nossa economia e o bem-estar humano, e que evitar os piores 
impactos é possível. O objetivo aceito internacionalmente é limitar o aumento da temperatura média 
global a no máximo 2 °C acima dos níveis pré-industriais. Um aquecimento acima de 2 °C é ameaçador 
para a economia e o bem-estar humano de todas as nações. Os especialistas internacionais em ciências 
climáticas estão de acordo com essa avaliação. 

No entanto, vocês devem equilibrar a necessidade de evitar mudanças climáticas perigosas com as 
necessidades de seus grupos de interesse, incluindo o público (seus clientes), acionistas, empregados 
e os formuladores de políticas que fornecem as licenças para vocês operarem, regulamentarem suas 
indústrias e afetarem seus custos operacionais.  

Vocês representam as pessoas e empresas que alimentam o mundo. A população mundial atual cerca 
de 7,2 bilhões de pessoas e caminha para mais de 9 bilhões em 2050, ao mesmo tempo em que o 
crescimento da renda per capita tem aumentado a demanda por madeira, fibras, carne e outros produtos 
de uso intensivo das terras. Ainda há atualmente próximo a 1 bilhão de pessoas que sofrem com o que 
a ONU chama eufemisticamente de "insegurança alimentar" – ou seja, falta de comida adequada e 
confiável. A desnutrição e a fome ainda são os principais problemas em muitas nações. Suprir a 
demanda crescente por comida, madeira e fibra requer solo para culturas e o desenvolvimento 
associado. Infelizmente, isso também contribui para o desmatamento, perda de habitat e emissões de 
GEE, incluindo CO2 (resultante do desmatamento), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e gases fluorados 
(clorofluorocarboneto e outros), todos potentes emissores de GEE. Limitar esses fatores poderia inflar 
o custo da comida. Aqueles que mais necessitam poderão ficar sem, enquanto as margens de lucro 
do setor agrícola irão encolher.  

Políticas que promovem reduções nas emissões de GEE resultantes de desmatamento e degradação 
do solo (chamadas de "políticas REDD”) ao longo dos últimos vinte anos, principalmente no Brasil e na 
Indonésia, têm tido sucesso parcial. E há muito mais para avançar. A adoção de melhores práticas em 
pecuária, agricultura, fabricação e uso de fertilizantes, e nas indústrias, também tem o potencial de 
reduzir as emissões de GEE resultantes do uso do solo e agricultura. 

Em grande parte do mundo, a infraestrutura para as economias de uso do solo "como sempre foi feito", 
silvicultura e agricultura já está implementada. Abandonar esta infraestrutura e essas práticas seria caro 
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e, dado o nível de corrupção nestas áreas, a mudança pode ser bastante desafiadora. Ao mesmo 
tempo, os impactos das mudanças climáticas, incluindo a elevação do nível do mar e as condições 
meteorológicas extremas, como secas e enchentes, e as alterações geopolíticas que esses impactos 
podem criar, representam riscos sérios para os ativos desse setor. Além disso, o crescimento dos danos 
climáticos aumenta a probabilidade da criação de regulamentações e de outras mudanças políticas 
que afetarão negativamente esse setor, mesmo estimulando alternativas melhores. Investir em novos 
recursos, políticas e regulamentações seria vantajoso para o setor, particularmente se houver um preço 
de carbono que ajude o setor a lucrar com a conservação das terras de floresta. Para isso, vocês estão 
examinando ativamente como podem usar o capital financeiro, experiência e infraestrutura social que 
possuem para competir em um mundo em mudança. 

Muitas tendências indicam uma mudança para alternativas de baixo teor de GEE: 

 A empresa americana Nike reduziu sua pegada de GEE em 75% em um curto período de tempo 
ao encontrar uma alternativa para o potente GEE hexafluoreto de enxofre, SF6, que era usado 
como "ar" nos tênis Nike Air. 

 As emissões de gases do efeito estufa no Brasil caíram aproximadamente 39% entre 2005 

e 2010, de acordo com um inventário emitido pelo governo do país. 

 Como relatado na revista Nature, cientistas da Cornell descobriram que o biochar – uma 
substância semelhante ao carvão vegetal produzida a partir de resíduos agrícolas e fontes não 
alimentares – reduz a geração de óxido nitroso resultante do solo agrícola cerca de 55 % em 
média e detém as emissões para a atmosfera.  

Vocês vão realizar três ações: 

1. Decidir a futura queda nas emissões de GEE resultantes do uso do solo e silvicultura, 
e de outros gases. 

2. Defender para o grupo Preço de Carbono uma política de preço de carbono, se for o caso. 

3. Pressionar as outras cinco equipes. As empresas desse setor não devem ter que arcar sozinhos 
com o peso da diminuição de GEE. 

Notas sobre as ações: 

1. Vocês são responsáveis por políticas para redução de GEE em duas áreas: uso do solo e 
silvicultura (principalmente a redução de desmatamentos, diminuição das emissões de CO2) e outros 
gases (CH4, N2O e gases fluorados). Observem que diminuir as emissões de GEE resultantes de 
desmatamentos significa limitar o desenvolvimento de florestas tropicais e boreais, o que impede que 
as pessoas, incluindo os pobres e as corporações, usem essas terras para agricultura e exploração 
madeireira. 

2. Tomem uma posição quanto ao preço de carbono. Os economistas reconhecem que internalizar 
os custos ambientais e sociais das emissões de gases do efeito estufa através de um preço de carbono 
pode ser a melhor maneira de reduzir as emissões globais de GEE. A definição de um preço de carbono 
prejudicaria o uso de energias com alto teor de carbono, diminuindo a demanda por combustíveis 
fósseis, aumentando os custos e diminuindo o valor acionário de empresas extremamente dependentes 
de combustíveis fósseis, pelo menos no curto prazo. No entanto, um preço de carbono criaria 
oportunidades de lucro para fontes de baixo teor de carbono e renováveis, injetaria capital em 
companhias start-ups nestas áreas e estimularia inovações. Se houver um preço de carbono, considere 
seu efeito nos investimentos em solo, silvicultura e agricultura juntamente com ele poderá promover 
investimento e lucratividade em um mundo de baixo teor de GEE.  

3. Pressionar e negociar. Preservar as florestas tropicais pode perpetuar a pobreza para muitos nas 
nações em desenvolvimento. A crise climática não pode ser resolvida às custas dos pobres do mundo - 
as pessoas que menos contribuíram para o problema, mas que mais sofrerão com ele. Outros grupos 



têm a capacidade de adotação ações de modo a diminuir as emissões de GEE e limitar as alterações 
climáticas sem colocar o maior peso sobre as pessoas e corporações que vocês representam. O grupo 
Fornecimento de Energia pode investir em energias renováveis que não gerem GEEs. O grupo Eficiência 
Energética pode investir em eficiência energética para prédios, indústrias, eletrodomésticos e veículos, 
economizando dinheiro e tecnologia avançada ao mesmo tempo em que reduz a poluição resultante 
do carbono. O grupo Consumo e População pode promover políticas para limitar a população futura, 
particularmente em nações em desenvolvimento, e para limitar o consumo per capita (por ex., através 
da tributação progressiva ou de altas taxas de valor agregado, particularmente em artigos de luxo).  


