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Este guia é destinado a apoiar a utilização da Simulação Energia Mundial, 

um jogo de interpretação de papéis em grupo, que promove uma 
compreensão mais ampla das causas das alterações climáticas e dos 

fatores essenciais para minimizá-las. Para isso, ele permite que os 
participantes explorem a dinâmica entre os vários envolvidos e setores 
econômicos para tratar das alterações climáticas. O componente diferencial 

da Energia Mundial é ela ser ancorada no modelo computacional En-
ROADS, que permite uma rápida avaliação das recomendações de 
minimização apresentadas nessas negociações simuladas. 

 
Os materiais para a Simulação Energia Mundial e outros se encontram 

em: https://www.climateinteractive.org/tools/world-energy  
 
A Simulação Energia Mundial complementa a Simulação Clima Mundial. 
A diferença principal é que Energia Mundial se concentra no impacto 
climático dos setores de atividades como uso da terra, agricultura e 

recursos de fornecimento de energia, enquanto o Clima Mundial se 
concentra nas ações das entidades geopolíticas que afetam o clima — 
países como os Estados Unidos e a China, e blocos regionais como a 

União Europeia e as nações em desenvolvimento.  
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Visão geral do enredo e do exercício 
A Simulação Energia Mundial se baseia numa conferência fictícia 
conduzida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para tratar das 

mudanças climáticas. Em vez de juntar representantes das nações, o 
Secretário-Geral deu o passo extraordinário de reunir CEOs de 
corporações, líderes de organizações governamentais e não 

governamentais, e partes interessadas responsáveis pela mudança 
climática, bem como ativistas e outros que trabalham para minimizá-la.  
 

Os participantes se reúnem pela primeira vez em um só grupo ou 
reunião plenária que, normalmente, conta com uma apresentação de 

slides seguida de perguntas e respostas. Essa apresentação fornece 
informações históricas essenciais sobre a abordagem do Interativo 
Climático, dados contextuais sobre os efeitos das alterações climáticas, 

uma introdução ao objetivo do exercício e um instantâneo da simulação 
En-ROADS. O principal objetivo do exercício, explica o facilitador, é ver 

se as ações propostas pelos seis grupos podem conter o aumento da 
temperatura global a menos de 2 °C até 2100.  
 

Os participantes se dividem em 6 grupos e recebem uma folha de 
instruções, que descreve as entidades que eles representam e qual é a 
atribuição do grupo. Nesse ponto, o facilitador assume o papel do 

Secretário-Geral das Nações Unidas e começa a simulação. O Secretário-
Geral (ou talvez um consultor científico da ONU) reforça os fatores de 

sustentação da mudança climática, o papel que cada grupo tem ao tratar 
o problema e as metas do exercício - limitação do aumento da 
temperatura global a < 2 ou 1,5 ° C conforme as metas do processo de 

negociações da ONU para o clima. 
 
Depois das apresentações mútuas e de uma revisão da ata da reunião 

preliminar, os membros do grupo discutem a estratégia e as possíveis 
medidas para trazer o aumento da temperatura global a níveis aceitáveis. 

Durante essa primeira rodada de negociações e rodadas subsequentes, 
os grupos são incentivados a entrar em contato com os outros, procurar 
entender as posições emergentes deles e influenciar suas propostas. 

 
Após a primeira rodada de negociação, cada grupo faz uma apresentação 

ao plenário, apresentando suas propostas. Essas propostas são escritas 
no quadro e, em seguida, inseridas na simulação de computador En-
ROADS para testar o seu impacto.  

 
Após uma discussão inicial sobre os resultados de seus esforços como 
refletidos na simulação, ocorre uma segunda rodada de negociações, 

seguida novamente por discursos em plenário e inserção dos resultados 
no En-ROADS. Depois de concluídas as negociações e os participantes 
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atingirem a meta ou ficarem sem tempo, o facilitador pede a todos que 
saiam de seu papel e reflitam sobre a experiência. (Veja abaixo mais 

detalhes sobre essas partes da experiência)  

Finalidades 
Ao utilizar Energia Mundial, tenha em mente três objetivos: 

1. Percepções e compreensão. Energia Mundial oferece uma oportunidade 

para os participantes adquirirem percepções sobre carbono e o sistema 

climático, além das dinâmicas sociais e políticas do desafio que todos nós 

enfrentamos.  

2. Aprendizagem e liderança. Fornece uma experiência não diretiva que 

permite aos participantes, em um ambiente de representação de papéis, 

defender a ação positiva, explorar e identificar por si próprios uma 

atuação no combate às alterações climáticas  

3. Difusão. Dá aos participantes a oportunidade de tomar o que aprendem e 

converter este aprendizado em ação no mundo real, inclusive levando o 

exercício a outros públicos. 

 

Preparação e organização 

Tempo necessário 
Recomendamos três horas para toda a sessão, cerca de duas horas para a 
apresentação inicial e o exercício de representação de papéis, e cerca de 
uma hora para as considerações. No entanto, são possíveis muitas 

variações, desde estender o exercício e transformá-lo em um evento de mais 
de um dia até manter uma versão consolidada em um webinar on-line.  

Divisão dos participantes 
Os participantes se dividem em 6 grupos e recebem instruções com a 

descrição de seu respectivo grupo.  
 
Os grupos são: 

1. Fornecimento de energia – representantes dos produtores de 
energia (combustíveis fósseis, energia nuclear e energias renováveis). 

2. Eficiência energética – representantes dos interesses do 
consumidor de energia, principalmente das empresas de produtos 
com consumo intensivo de energia (por exemplo: montadoras, 

indústria pesada e eletricidade). 
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3. Terra e agricultura – representantes dos interesses relativos ao uso e 
à conservação da terra (por exemplo: agricultores e gestores florestais). 

4. População e consumo – representantes de organizações e órgãos 
governamentais responsáveis pelo aconselhamento sobre a política 

econômica e as escolhas em saúde pública.  
5. Preço de carbono – representantes de grandes economias com a 

capacidade de definir um preço global para o carbono.  

6. Ativistas climáticos – defendem a busca do melhor resultado 
possível para enfrentar a mudança climática e garantir impactos 
climáticos mínimos. 

 
O diagrama abaixo, apresentado na plataforma PowerPoint, mostra os 

impactos que todas as equipes têm sobre o sistema climático global. 

 

Papéis de facilitação 
Energia Mundial funciona melhor quando os participantes e os 
facilitadores assumem ativamente um papel diferente de si mesmos. 

Como facilitador principal (ou único), você desempenhará o papel do 
Secretário-Geral das Nações Unidas. Se possível, peça a cofacilitadores 
que o ajudem a aliviar a sua carga e dê-lhes a oportunidade de aprender 

a facilitar. Você também pode achar útil dividir a facilitação com alguém 
que tenha conhecimentso e habilidades que complementem os seus (por 

exemplo: um cientista ou educador em ciência pode querer trabalhar 
como facilitador junto com alguém que esteja mais familiarizado com a 
política, a economia ou os negócios).  
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Por exemplo: você poderia ter assessores técnicos que sejam colegas com 
experiência no exercício e aconselhem grupos sobre a melhor forma de 

cumprir vários aspectos da sua atribuição, inclusive a influência sobre 
outros grupos, ou pessoas que usam o computador e expliquem o 

resultado do modelo e a ciência climática. 

Organização da sala 
A sala deve ser preparada com:  

 Mesas e cadeiras para as equipes. Cada mesa deve ter:  

o Uma etiqueta com o nome do grupo (prisma de mesa),  
o Informações para a equipe (uma por membro da equipe),  
o 2-3 formulários de proposta. 

 Um computador com acesso à simulação En-ROADS e slides 
PowerPoint, um projetor e uma tela centralizada na frente da sala. 

 Um quadro branco (ou flip chart) com uma grande grade para os 
participantes escreverem suas propostas de modo que todos 

consigam ler de seus lugares. 

 Em algum lugar fora de visão, como fora da sala ou na parte de 

trás dela, guarde suas roupas ou acessórios mais formais para 
atuar como o Secretário-Geral das Nações Unidas — por exemplo, 

um homem poderia guardar uma gravata e um casaco; e uma 
mulher, um casaco e uma echarpe. 

Folhetos para cada participante: 
1. Informações (específicas para o grupo) 
2. Folha de gráfico com dados contextuais 

Folhetos para cada grupo: 
1. Formulários de proposta do 

Energia Mundial 

2. Identificação da mesa 

Escreva no quadro: 
1. Grade para as informações de todos 

2. Esboço de resultados possíveis de 
temperatura (ver imagem à direita) 

 
Além desses materiais, você pode 
considerar o uso de alguns adereços para 

ajudar os participantes a entrar no papel 
e definir o contexto das discussões do 

grupo e a dinâmica entre os grupos. Eis 
algumas ideias:   

Figura 1  

Temperatura 
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Adereços opcionais para cada grupo 

Grupo Adereços Simbolismo 

Fornecimento 
de energia 

Sacos de doces individuais ou 
guloseimas mais suntuosas 

 

Riqueza, benefícios de 
curto prazo, corrupção 

Eficiência 
energética 

 

Folhetos de consumo 
concentrados em atributos 

de eficiência das empresas  
 

Benefícios potenciais e 
oportunidades de 

eficiência energética 
(ferramenta educacional) 

Terra e agr. 
 

  

População e 

consumo 
 

Gráfico populacional – um 

único pedaço de papel 
(impresso a partir da 
plataforma de slides do 

Clima Mundial) 

 

Preço de C Dinheiro, se um preço de C 

estiver representado 
 

Receita 

Ativistas 

climáticos 
 

Equipamento para fazer 

placas; cartazes e 
marcadores; trajes; algemas 
 

 

 

 

Acesso ao En-ROADS: 
- Acesso on-line ao En-ROADS: 

https://www.climateinteractive.org/en-roads-online/ 
o Nome de usuário e senha: ciguest01 a ciguest10 

- Forneça computadores ou peça aos participantes que tragam seus 
próprios computadores para acessar a simulação durante a 

segunda rodada de negociações 
 

  

https://www.climateinteractive.org/en-roads-online/
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Etapas de facilitação 

Apresentação de abertura 
 

Comece com uma breve apresentação das informações contextuais sobre o 
que está prestes a acontecer, os impactos das mudanças climáticas, o uso 
da Simulação En-ROADS e o desafio que o grupo enfrenta como uma 

Força-Tarefa especial da ONU. Há slides do PowerPoint disponíveis no site 
do Interativo Climático para apoiar essa apresentação, mas escolha o que 
melhor se adapte ao seu público-alvo e suas necessidades. Limite esse 

segmento a cerca de 15 minutos no máximo. Distribua as informações 
preliminares, caso não tenham sido entregues com antecedência.  

 
Afaste-se por um minuto enquanto os participantes analisam as 
informações (se eles não as tiverem lido antes). Vista sua roupa oficial 

(por exemplo, gravata/echarpe e blazer). Em seguida, saúde 
educadamente o grupo de líderes (participantes) da cúpula global que 

aconselhará as Nações Unidas acerca da forma de alcançar as metas da 
política sobre clima e energia. 
 

Exemplo de comentários de abertura do facilitador:  
“Os senhores estão aqui hoje reunidos como líderes dos setores-
chave que influenciam o sistema de energia e as emissões de gases 
do efeito estufa que ameaçam o nosso clima. Em dezembro de 2015, 
190 países reiteraram a meta de limitar o aquecimento global a 
menos de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e reafirmaram o 
desejo de permanecer dentro do limite de 1,5 °C. Os senhores 
representam os setores que têm o poder de atingir esse objetivo.  

Ao mesmo tempo, os compromissos apresentados por essas nações não 
conseguiram realizar os cortes profundos nas emissões necessários 
para atingir esse objetivo. Portanto, a ONU reuniu empresas 
multinacionais, ministros de estado com experiência compartilhada e 
líderes de grupos de cidadãos e ONGs para ir além das fronteiras 
políticas e trabalhar dentro de suas esferas de ação e influência.  

Sua função é demonstrar aos líderes de governo e chefes de Estado que 

há uma forma viável e prática de ficar abaixo dos 2 °C de aquecimento e 
fornecer a esses líderes um roteiro para alcançá-la. O tempo é curto. Os 
senhores estão encarregados de fornecer aos líderes mundiais um plano 
que eles consigam executar. Como a vontade política em seus países de 
origem é controversa em relação à ação climática, o plano deve ser 
atraente e dar aos líderes de governo o que eles precisam para defender 
a ação sem perder a sua sustentação política. 

Os senhores têm a capacidade de tomar medidas concretas para 
mover as nações em direção a um mundo com baixo teor de carbono. 
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Eu os trouxe aqui hoje para lhes dar uma oportunidade de trabalhar 
dentro dos seus setores e interagir com os demais, para negociar o 
melhor resultado possível. Os senhores estão bem cientes do que está 
em jogo. Já ultrapassamos o tempo de meias-medidas e mudanças 
incrementais. A ciência mais avançada disponível mostra que os gases 
do efeito estufa emitidos pela atividade humana já aumentaram a 
temperatura global em 0,8 °C e que os riscos do agravamento das 
alterações climáticas para a nossa economia e para o bem-estar 
humano são graves. No entanto, é possível evitar os piores impactos. 
Os senhores devem equilibrar a necessidade de ação com a realidade 
das necessidades suas e das partes interessadas. Confio plenamente 
que os senhores podem fazê-lo. Boa sorte.” 

Primeira rodada de negociações 
 
Dê aos grupos 20 a 30 minutos para:  

 rever suas folha de instruções e informações complementares; 

 analisar as decisões que eles precisam tomar e começar a formular 

suas posições e estratégia;  

 elaborar suas propostas iniciais e discursos para o plenário.  

 
Cordialmente, incentive os grupos a:  

 Usar seus adereços; 

 Fazer contato com os outros grupos para descobrir as suas 

posições e influenciá-los a mudá-las se estiverem em conflito com 
as posições do seu grupo; 

 Fazer perguntas aos facilitadores.  
 

Lembre a eles que terão de nomear um representante para fazer, na 
primeira sessão plenária, uma apresentação de dois minutos com as 

propostas e os principais temas discutidos em seu grupo. 

Primeira sessão plenária  

 Cada grupo é convidado a fazer a sua apresentação (fornecimento 

de energia, eficiência energética, terra e agr., população e 
consumo, ativistas climáticos e preço de carbono). 

 Os facilitadores inserem as decisões no quadro, mas ainda não 
no En-ROADS. 

 Depois que todos os grupos se apresentarem, peça aos participantes 
que pensem sobre qual será o resultado da soma das propostas 

apresentadas na temperatura (ou seja, simular mentalmente o 
resultado de temperatura). Peça-lhes para selecionar A, B, C, D, E, 

conforme acharem que o resultado será (ver figura 1). 
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 Simule as propostas dos grupos no En-ROADS (com a ordem de 

simulação sugerida a seguir: Fornecimento de energia, Eficiência 
energética, Terra e agr., População e consumo, Preço de carbono). 

a. Mais especificamente, sugerimos que você insira em primeiro 

lugar, se houver, as reduções de custos decorrentes de novas 
tecnologias/inovação em energias renováveis. 

b. Registrem e salvem a distribuição recomendada da receita 
oriunda do preço de carbono proposta por cada grupo para 
discussão posterior.  

 Se a soma total das propostas dos grupos não alcançar o objetivo 
de <+2 °C, divulgue as consequências (veja slides com informações 

de apoio — por exemplo, se eles atingirem +3,2 °C, mostre os 
impactos a +3-4 °C). 

 Explique a “dinâmica da banheira” de acúmulo de CO2 para ajudar 

os participantes a entender por que a estabilização das emissões 
não estabiliza as temperaturas globais nem as concentrações de 

CO2. Para isso, use o exemplo familiar do que ocorre em uma 
banheira quando o fluxo de entrada é superior ao que escoa para 

fora dela, fazendo com que o estoque (a quantidade na banheira) 
aumente. Se quiser demonstrá-lo, verta água em um copo 
(representando o fluxo de entrada e o estoque).  

 Como é pouco provável que as propostas iniciais dos grupos 
produzam um resultado satisfatório, ofereça-lhes uma outra 

rodada de negociações e peça-lhes que se aproximem ou alcancem 
a meta de < 2 °C. 

Segunda rodada de negociações 

 Incentive as equipes a falar e influenciar umas às outras para fazer 

avançar o acordo.  

 Se os ativistas para questões climáticas estiverem tímidos, estimule-

os a pensar criativamente em como influenciar as negociações. 

 Se houver computadores com acesso ao En-ROADS disponíveis para 

os participantes, incentive os grupos a selecionar um ou dois 
membros da equipe para usar a simulação En-ROADS e aconselhar 
politicamente o grupo enquanto outros membros da equipe trabalham 

nas negociações de acordos com os participantes de outros grupos. 

 Depois de uns 20 minutos, peça a cada grupo que coloque 

informações no quadro como antes. 

Segunda sessão plenária: 

 Cada grupo oferece sua segunda rodada de propostas em conjunto 
com sua justificativa. Para poupar tempo, não é necessário chamar 
os representantes à frente da sala. 

 Insira as entradas no En-ROADS e determine o resultado. 
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Considerações e fechamento (30 min a 1 hora): 
 

Uma boa sessão de considerações permite aos participantes refletir sobre 

a vivência que tiveram e considerar as percepções que estão levando 
consigo. Ela abrange três áreas de investigação: 

- O que aconteceu? 

- Quais são as implicações? 

- Quais são as possíveis aplicações? 
 

No Energia Mundial, isso se converte em:  

- Quais foram os resultados de seus esforços e os motivos 

desses resultados?  

- Quais são as implicações do que você conseguiu para o planeta e seus 
habitantes, bem como para os vários interesses que você representou?  

- O que você ou outras pessoas que você poderia influenciar 

poderiam fazer para alcançar os melhores resultados possíveis? 
 

Para começar as considerações, parabenize o sucesso dos negociadores. 

Em seguida, peça-lhes para saírem do papel de negociadores. Às vezes, 
fazer todo mundo se levantar e trocar de lugar ou passar para outra sala 
pode ajudar os participantes a “voltar”.  

 

Em seguida, abra uma discussão com a pergunta:  

 o que os surpreendeu, se for o caso, acerca dos resultados 

alcançados e a dificuldade de alcançá-los? 

 Em que medida suas propostas produziram, em conjunto, o 

resultado esperado? Por que ou por que não? 

 Se a meta de <2 °C não foi atingida, o que vocês poderiam ter 

proposto para produzir um resultado melhor? (use o modelo para 
algumas rodadas de especulação). 

 Observe que a eficiência energética, o preço do carbono, o PIB e 
outros gases do efeito estufa são todos de “grande influência” para 

alcançar a meta. 

 Como a demanda final de energia ou outros parâmetros-chave 

responderam às suas propostas? 

 Se o tempo permitir, faça testes de sensibilidade no En-ROADS, nos 

quais todos os fatores de influência são reiniciados e, em seguida, 
cada um deles é ajustado individualmente, um a um, para visualizar 

seu impacto individual. Como o En-ROADS é um modelo não linear, 
observe que as políticas terão menos impacto se já estiverem em 
prática outras políticas que afetem aquela parte do sistema. 

 

Peça aos participantes que abordem perguntas abertas como as que se 
seguem. Será melhor se eles discutirem as respostas antes com um 

parceiro e, em seguida, dividirem com todo o grupo.  
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 Que impacto você imagina que o resultado obtido (em qualquer 

rodada) terá na estabilidade do clima e na habitabilidade da Terra? 
E nos interesses que você representava no exercício? 

 Em que grau o resultado obtido (em qualquer rodada) é viável? Do 

ponto de vista econômico? Do ponto de vista político? Do ponto de 
vista social ou cultural?  

 O que você vê como diferentes benefícios e valores expressos nas 
diversas abordagens para a distribuição da receita oriunda do 

preço do carbono? 
  
Convide os participantes a saírem um pouco de sua perspectiva analítica 

e pensarem em como se sentiram com o exercício. Se possível, peça aos 
participantes que se levantem e vão a uma parte da sala que melhor 

descreva seus sentimentos naquele momento. Designe diferentes partes 
do espaço para raiva, desespero, esperança, sentimentos contraditórios. 
Depois de os participantes se classificarem, peça-lhes que comentem por 

que escolheram o lugar em que estão. 
 

O que você vê como sua contribuição exclusiva para produzir um 

resultado desejável? Você não precisa assumir compromissos específicos 
nesse momento: basta citar os tipos de ações positivas que os cidadãos 

individuais podem realizar. Quem mais você envolveria para alcançar um 
resultado mais favorável? 
 

Contexto da dinâmica do En-ROADS 
Muitas vezes, pedirão aos facilitadores que expliquem por que a 

simulação En-ROADS se comporta daquela maneira. Quase todas as 
perguntas têm como resposta as seguintes explicações: 
 

1. Atrasos e giro do estoque de capital 
As novas tecnologias energéticas (por exemplo, energias renováveis, energia 

nuclear, “nova tecnologia”, biocombustíveis) levam um longo tempo 
(décadas, na verdade) para crescer e competir com aquelas baseadas em 

combustíveis fósseis. Existem duas principais fontes de atrasos:  
A. A nova capacidade de oferta não é visível até que os recursos 

antigos e de longa duração sejam desativados (por exemplo: usinas 

e refinarias de petróleo, cuja vida útil chega a uns 30 anos). 
B. A comercialização, o licenciamento, o financiamento e a 

construção consomem tempo. Da mesma forma, os usos finais 

não eletrificados (por exemplo: carros e indústria) podem ser 
eletrificados, mas não instantaneamente. Como o tempo 

associado à construção de novas infraestruturas de energia e à 
desativação dos recursos antigos, o crescimento das tecnologias 
energéticas é muito mais lento do que a propagação de várias 
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outras tecnologias que nos são familiares, como aplicativos para 
smartphones ou tecnologias de informação. 
 

Aborde questões como:  

 “Por que as energias renováveis crescem tão lentamente?”  

 “Por que as novas tecnologias levam tanto tempo para alcançar seu 

'market share'?” 
 

Para ilustrar essa questão: aponte para o gráfico de fornecimento de 

energia por várias fontes e mostre que, mesmo com o crescimento das 
fontes de carbono zero, são necessárias várias décadas até a desativação 
dos recursos de combustíveis fósseis. 
 

2. Substituição imperfeita 
O aumento no fornecimento de energia de carbono zero, como a eólica, a 
solar, a nuclear e as “novas tecnologias” não reduzem sozinhas as 
emissões de CO2. Elas reduzem as emissões de dióxido de carbono 

somente se substituírem a queima de carvão, petróleo e gás. Em muitos 
casos, a energia sem carbono é barata, mas também o são as alternativas 

fósseis, por isso elas continuam a ser queimadas e emitir CO2.  
 

Use essa ideia para apontar aos participantes as políticas que mantêm 

no subsolo o carvão, o petróleo e o gás — por exemplo, os preços do 
carbono, taxas de combustível e eficiência energética. 

 

Aborde questões como:  

 “Por que o crescimento do uso de energias renováveis não reduz 

mais a temperatura?” 
 

Para ilustrar essa questão: aponte para o gráfico de fornecimento de 

energia por várias fontes e mostre que o mundo continuará a queimar 
carvão, petróleo e gás pelos próximos 20 a 40 anos.  

 

3. O sucesso promove o sucesso 
Os custos de fornecimento de 

energia, como as energias 
renováveis, caem quando se 

adquire experiência acumulada 
por meio do “ciclo de 
aprendizagem” e das economias 

de escala. Cada duplicação da 
capacidade instalada acumulada 
de energias renováveis reduz os 

custos em cerca de 20% e cria 
um ciclo de reforço. 

 
Figura 2. 
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Aborde questões como:  

 “Por que devemos ter esperança?”  

 “Como podemos fazer a transição para uma economia de baixa 

emissão de carbono?”  

 “Os custos das energias renováveis não são impeditivos?” 

 
Para ilustrar essa questão: mostre e explique o diagrama da figura 2. 
 

4. As fontes competem com o market share 
Muitos supõem que, se o mundo promovesse diversas fontes de energia 

de carbono zero no longo prazo - como a nuclear, a eólica, a solar e 
algumas novas tecnologias -, sua contribuição para a minimização do 

carbono seria aditiva. Em vez disso, na simulação vemos que elas 
competem entre si. Mais de uma; menos da outra. 
 

Aborde questões como:  

 “Por que a adição da energia nuclear a esse cenário de energias 

renováveis dominantes não ajudou?” 
 
Para ilustrar essa questão, mostre o fornecimento de energia por fonte, 

com e sem subsídios à energia de carbono zero. 
 

5. O crescimento de combustíveis fósseis tem restrições de longo prazo 
Os custos elevados devido à escassez de carvão, petróleo e gás limitam o 

ritmo de crescimento de muitas fontes de energia. Isso cria um efeito de 
equilíbrio, que fica evidente nas décadas de 2060 a 2080 para carvão, 
petróleo e gás no cenário de referência quando eles começam a se estabilizar. 

 
Aborde questões como:  

 “Por que essa curva sobe?” 

 

Para ilustrar essa questão: mostre o fornecimento de energia por fonte 
depois de 2060. 
 

6. O preço, a procura e a oferta estão vinculados  
A procura por energia cai se os preços da energia aumentarem e, se a 

procura cair, os preços cairão. A primeira é evidente quando os preços do 
carbono aumentam. A segunda, quando a energia de carbono zero, como as 
energias renováveis ou de nova tecnologia, são subsidiadas ou passam por 

um avanço que melhora os custos. Muitas vezes chamado de efeito rebote 
ou o paradoxo de Jevons. No En-ROADS, a intensidade desse efeito é regida 

por um parâmetro chamado “sensibilidade do preço à demanda”. 
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Aborde questões como:  

 “Por que os subsídios para novas tecnologias ou energias 

renováveis não ajudam tanto quanto eu pensava?” 
 

Para ilustrar essa questão: mostre a demanda de energia em relação 
à situação de referência. Você também pode mostrar o preço médio 

global de energia. 
 

7. O crescimento da população e do PIB/capita impulsiona as emissões 
Talvez o maior desafio para limitar o aquecimento futuro na simulação seja 
o crescimento forte do PIB mundial, que é igual à população vezes o 

PIB/capita. A eficiência energética e as alterações à mistura de combustível 
podem ajudar a reduzir as emissões energéticas, mas seu sucesso é 
atenuado pelo crescimento global de ~2% ao ano do PIB. O reconhecimento 

desse fato leva muitos participantes do jogo a explorar diferentes futuros 
para a população (por exemplo, pelo empoderamento das mulheres nos 

países em desenvolvimento, o que poderia reduzir o crescimento da 
população) e para o PIB/capita (por exemplo, encontrar maneiras de 
atender às necessidades econômicas sem aumentar o consumo). 

 
Aborde questões como:  

 “Nós fizemos muito em eficiência energética e energia limpa - por 

que não resolvemos a crise climática?” 
 

Para ilustrar essa questão, mostre os gráficos “Identidade Kaya” e 
aponte para o PIB ao longo do tempo. 

 

8. Emissões sem CO2 afetam muito a temperatura  
O metano, o N2O e os gases fluorados são controlados pelo fator “outros 
gases” no En-ROADS. O ajuste desse parâmetro tem um grande impacto 
na temperatura. Para fazer a diferença, esse ajuste implica em mudanças 

na gestão dos rebanhos e do consumo, na gestão de resíduos, no uso de 
fertilizantes e na indústria. 

 
Aborde questões como:  

 “Nós fizemos muito em eficiência energética e energia limpa - por 

que não resolvemos a crise climática?” 
 

Para ilustrar essa questão, mostre as emissões de “Outros gases” e 
mova o controle deslizante “Outros gases”. 
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9. A temperatura e as concentrações de CO2 parecem fracamente sensíveis às 
emissões de CO2.  

As emissões têm que cair significativamente para alterar apenas 

ligeiramente o aumento da temperatura e das concentrações de CO2. Esta 
dinâmica contraintuitiva é uma característica importante do sistema de 

carbono e do clima. Uma curta explicação para essa dinâmica consiste no 
fato de que o impulso no ciclo do carbono e do clima leva a grandes atrasos 
entre emissões e temperatura. Há uma explicação mais longa abaixo, no 

Apêndice A, que envolve a poderosa lição da banheira de carbono. 
 

Aborde questões como:  

 “Se as emissões estão estabilizadas, por que a temperatura ou a 

concentração de CO2 ainda aumentam?” 
 
Para ilustrar essa questão, mostre a visualização dos “Gráficos de banheira” 

no En-ROADS comparando as emissões e a concentração de CO2; em 
seguida, fale sobre a dinâmica da banheira. Mais detalhes no Apêndice A. 

 

 

Apêndice A: Explicação da percepção sobre a banheira de carbono 
 
Uma das melhores oportunidades para 

ensinar a dinâmica do carbono pode 
ocorrer quando os grupos alcançam um 

nivelamento das emissões ou quando 
fazem muito pouco tarde demais e ficam 
aquém da meta, ou seja, quando o total 

de emissões de CO2 para de crescer e 
fica mais ou menos nivelado pelo 
restante do século. Esse é um bom 

momento para ensinar a analogia da 
banheira. 

 
Há vários recursos para você se 
preparar para falar sobre essa questão. 

 Simulação da banheira e 
recursos do Interativo Climático 

 Vídeo da Dra. Juliette Rooney-Varga sobre sistemas de 
pensamento para entender o clima.  

 Vídeo de Drew Jones como parte do MOOC “Líder do clima”, que 
ensina sobre “estoques e fluxos” e usa a banheira de carbono como 

exemplo principal.  

Figura 3. 

https://www.climateinteractive.org/tools/climate-bathtub-simulation/
https://www.climateinteractive.org/tools/climate-bathtub-simulation/
https://vimeo.com/109199545
https://vimeo.com/109199545
https://www.climateinteractive.org/the-climate-leader/stocks-and-flows/
https://www.climateinteractive.org/the-climate-leader/stocks-and-flows/
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Observação: durante esse tempo, você atuará menos como o 
representante da ONU e mais como consultor técnico. Abra um gráfico 

do total de emissões de CO2 (que deve estar meio nivelado).  
 

Primeiro, certifique-se de que os participantes compreendam os conceitos 
básicos da biogeoquímica do ciclo do carbono. Diga algo como:  
 

“Este gráfico mostra o comportamento do total das emissões globais de 
CO2, que é análogo {aponte para a torneira} ao influxo — marcado como 
“Emissões” — para uma banheira. Essas emissões vêm de onde?” {deduza 
com o grupo — queima de carvão, petróleo e gás, e desmatamento}.  
 

“As emissões são medidas em toneladas por ano, isto é, uma taxa ao 
longo do tempo. As emissões aumentam a concentração de ‘CO2 na 
atmosfera’, o que é análogo à quantidade de água na banheira. Qual é a 
concentração atual de CO2?” {deduza com o grupo: mais de 400 ppm}.  
 

“Alguém sabe a meta de concentração que a maioria dos cientistas têm 
proposto, abaixo da qual podemos evitar os efeitos mais nocivos da 
mudança climática?” {deduzir com o grupo — menos de 450 ppm}.  
 

“O CO2 também deixa a atmosfera por meio de “remoções líquidas” 
análogas ao ralo da banheira. Onde é que o carbono no CO2 vai parar 
quando sai da atmosfera?” {deduza com o grupo — árvores, plantas, 

solos e oceanos}. “O termo usado é ‘líquido’ porque uma grande 
quantidade de carbono está, naturalmente, em constante movimento entre 
a biomassa, oceanos e atmosfera.” 
 

Em segundo lugar, obtenha dos participantes seus modelos mentais 
sobre o comportamento do sistema — ou seja, dado um gráfico de 
emissões (e remoções) estabilizadas, peça-lhes que desenhem o gráfico 

resultante de concentrações de CO2 atmosférico e as tendências de 
temperatura. A maioria das pessoas usa uma heurística de correlação e 

desenha uma linha semelhante à tendência das emissões.  
 
Em terceiro lugar, ilustre o comportamento real do sistema usando a 

analogia da banheira. Com as entradas no En-ROADS que resultam em 
emissões estabilizadas, navegue até a visualização “Gráficos de banheira” 
e chame atenção primeiro para a tendência das emissões e, em seguida, 

para a tendência da concentração (que continua a subir). Usando a 
analogia da banheira, aponte que as emissões são um influxo, ao passo 

que as remoções compõem um efluxo. Como sabemos, em uma banheira, 
se entra água mais rápido do que sai, a água se acumula. Da mesma 
forma, enquanto as emissões de CO2 na nossa atmosfera finita são 

maiores do que as remoções líquidas, o CO2 se acumula. Portanto, é 
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necessário a redução das emissões para estabilizar as concentrações. 
Além disso, o CO2 se acumula a uma taxa ainda mais elevada, pois a 

ação está atrasada, exigindo taxas mais acentuadas de declínio para 
atingir as mesmas metas de concentração ou temperatura.  

 
Em quarto lugar, incentive os participantes a usar esse conhecimento 
para melhorar o resultado de suas negociações, ou seja, “Certo, agora 
vocês veem que precisamos de reduções significativas das emissões. 
Reúna-se com as equipes e determine a próxima rodada de ações.” 
 

 
 

Boa sorte. Experimente para descobrir o que funciona. 
 

E não deixe de nos contar se você achou útil o experimento: 

info@climateinteractive.org 


