
Exercício de simulação do World Energy – Climate Interactive, MIT Sloan, UMass Lowell

Preço de carbono proposto: US$/t de CO2

Receita proposta para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit %

Taxa ou subsídio (US$/gigajoule) para:

Observação:

0 continuaria o nível atual de subsídio.

+US$7/GJ seria um subsídio alto 

-US$7/GJ seria uma taxa alta

Fornecimento de Energia

Carvão $/GJ

Petróleo $/GJ

Gás $/GJ

Renováveis (eólica e solar) $/GJ

Biomassa $/GJ

Nuclear $/GJ

Inovações em P&D para nova tecnologia:

Escape de metano de gás natural:

Sim Não

%
Escape inclui mineração e distribuição. Padrão = 
3%. Pode ser reduzido para 0,5% ou aumentado
para 10% se o escape for grande.

Preço de carbono padrão = US$0. Cada US$10/t 
adiciona cerca de US$0,10 ao preço de um galão
de gasolina e cerca de US$0,007 por kWh ao preço
de varejo da eletricidade.

Uma melhora de 97-99% na simulação
é necessária para desencadear
o crescimento de nova tecnologia.

Tem que totalizar 100%
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Observação:

Eficiência Energética

Padrão = 1%/ano

Padrão = 1%/ano

Móvel:

Fixo: %/ano

%/ano
Controla a taxa de melhora
da intensidade energética do novo 
capital de uso energético, tanto fixo
(por ex., prédios, eletrodomésticos, 
maquinário) quanto móvel
(por ex., veículos). 

Por exemplo, no caso básico, carros
novos, lâmpadas, motores, casas, 
computadores, torradeiras e aviões, 
todos usam 1% menos energia por US$, 
todo ano. A intensidade média de 
energia muda mais lentamente, porque
o capital antigo cessa em torno de dez
anos. Historicamente, a melhora tem 
sido de ~ 1% ao ano. Ela poderia chegar
a 5-7% ao ano se houvesse uma ação
significativa. As melhoras se tornam
mais lentas à medida que limites
técnicos são atingidos.

Preço de carbono padrão = US$0. 
Cada US$10/t adiciona cerca
de US$0,10 ao preço de um galão
de gasolina e cerca de US$0,007 por kWh 
ao preço de varejo da eletricidade.

Preço de carbono
proposto:

US$/t de CO2

Receita do preço
de carbono para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit %

Tem que totalizar 100%
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Observação:

Solo e Agricultura

Padrão = 0

Padrão = 0

Uso do solo e 

silvicultura:

Outros gases: %

%

Controla a redução total de emissões sobre
o uso do solo, mudanças no uso do solo 
e emissões de silvicultura (LULUCF) em
relação ao cenário de referência (REF), 
alcançados até 2050. Observe que estas
não são reduções absolutas, mas relativas. 
As reduções começam no "ano inicial
da redução de emissões" e terminam
no "ano-alvo". Por exemplo, 60 seria uma
redução de 60% em relação ao REF.

Outros gases (metano, N2O e gases 
fluorados) são controlados de modo
similar, em relação a seus REF futuros. 
Por exemplo, 50 seria uma queda
de 50% e 0 significaria nenhuma
mudança no “REF” futuro.

Preço de carbono padrão = US$0. 
Cada US$10/t adiciona cerca de US$0,10 
ao preço de um galão de gasolina
e cerca de US$0,007 por kWh ao
preço de varejo da eletricidade.

Preço de carbono
proposto:

US$/t de CO2

Receita do preço
de carbono para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit %

Tem que totalizar 100%
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Observação:

População e Consumo

Padrão = 2,0

Padrão = 1,55

Cenário populacional:

Taxa de crescimento

anual do PIB per 
capita: %/ano

Para definir a população futura, vocês
deverão escolher entre os três principais
cenários das Nações Unidas (Baixo, 
Médio e Alto: 1, 2 e 3 na simulação), 
ou algum nível entre eles. Por exemplo, 
ao escolher 1,5 vocês colocam a população
na metade entre as projeções baixo
e médio. Consulte suas tabelas para ver
um gráfico.

O PIB per capita é medido em US$/ano
por pessoa. A taxa de crescimento é %/ano. 
Vocês podem selecionar o padrão ou
escolher uma taxa diferente.

Preço de carbono padrão = US$0. 
Cada US$10/t adiciona cerca de US$0,10 
ao preço de um galão de gasolina
e cerca de US$0,007 por kWh ao preço
de varejo da eletricidade.

Preço de carbono
proposto:

US$/t de CO2

Receita do preço
de carbono para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit %

Tem que totalizar 100%
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Preço de carbono

Preço de carbono: US$/t de CO2

Receita do preço
de carbono para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit %

O preço de carbono
é introduzido progressivamente
durante 10 anos.

Preço de carbono padrão = US$0. 
Cada US$10/t adiciona cerca
de US$0,10 ao preço
de um galão de gasolina
e cerca de US$0,007 por kWh ao
preço de varejo da eletricidade.

Total máximo 100%
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Ativistas para questões climáticas

Preço de carbono
proposto:

US$/t de CO2

Receita do preço
de carbono para:

Indústria %

Público %

Redução do Déficit
via governo

%

Preço de carbono padrão = US$0. 
Cada US$10/t adiciona cerca
de US$0,10 ao preço de um galão
de gasolina e cerca de US$0,007 
por kWh ao preço de varejo
da eletricidade.

Tem que totalizar 100%


