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1 Manual do Facilitador do Workshop Climático En-ROADS 

Bem-vindo 
Este manual destina-se a apoiar sua facilitação do Workshop Climático En-ROADS, uma experiência 
interativa de aprendizado em grupo que promove uma maior compreensão das causas das mudanças 
climáticas e das soluções essenciais para mitigá-las. O workshop é direcionado pelo modelo de 
simulação computacional En-ROADS, o qual permite aos participantes explorar e avaliar rapidamente os 
impactos de diferentes soluções para as mudanças climáticas – tais como subsídios ao fornecimento de 
energia, eficiência ou mudanças no uso da terra. 

O workshop inclui duas atividades interativas climáticas similares: 

- A Simulação de Ação Climática (The Climate Action Simulation) – que é um jogo de interpretação 
de grupo que também usa o En-ROADS para explorar soluções climáticas. O jogo de simulação é 
configurado como uma cúpula mundial fictícia onde as partes interessadas se reúnem para tratar 
das mudanças climáticas, os participantes jogam fazendo o papel de governo, líderes empresariais 
e da sociedade civil. Esse formato alternativo é divertido e bom para grupos com menos 
familiaridade com as soluções climáticas. 

- A Simulação Climática Mundial (The World Climate Simulation) – que é outro jogo de 
interpretação de grupo, mas usa o modelo de simulação C-ROADS para explorar o impacto dos 
compromissos nacionais de redução de emissões (COP21-Paris). Os participantes fazem parte, 
jogando como negociadores, de uma negociação climática fictícia da ONU. Diferente do En-ROADS 
que focaliza a energia, terra e outros setores que influenciam as emissões de gases de efeito 
estufa, o C-ROADS tem foco no quando e no quanto as nações devem reduzir suas emissões de 
CO2. 

Os materiais para todas as atividades de grupo da Climate Interactive estão disponíveis 
gratuitamente e podem ser encontrados no site climateinteractive.org.  

 

http://www.climateinteractive.org/
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Visão geral do Workshop 
O Workshop Climático En-ROADS é um exercício interativo guiado por um facilitador onde os grupos 
trabalham juntos para testar soluções para enfrentar as mudanças climáticas. Os participantes usam o 
modelo de simulação En-ROADS, construído com a melhor ciência disponível, para testar suas ideias 
sobre quais políticas e soluções devem ser oficializadas. O objetivo do workshop é de criar um cenário 
que limita o aquecimento global a um nível bem abaixo de 2 °C e visando chegar a 1,5 °C acima do nível 
pré-industrial, conforme metas internacionais formalmente reconhecidas no acordo climático de Paris. 
A experiência resultante deste workshop é orientada para soluções, baseada em ciência, esperançosa e 
reveladora. 

Na primeira parte do workshop, os participantes discutem suas próprias ações climáticas em qualquer 
nível - indivíduo, empresa, comunidade, país ou região - e usam a simulação do modelo En-ROADS para 
aprender sobre o impacto global, se suas ações se alastrarem amplamente. Durante a segunda parte do 
workshop, o grupo determina o que mais é necessário fazer para atender às metas climáticas. O 
workshop pode ser usado em ambientes pequeno a grande, com grupo de pessoas com diferentes 
antecedentes e níveis de familiaridade com a ação climática. 

O workshop foi desenvolvido por meio de colaboração de vários parceiros liderados pelo Climate 
Interactive e o MIT Sloan Sustainability Initiative. 

Propósitos 

O workshop climático En-ROADS foi desenvolvido para abordar três objetivos importantes: 

1. Visualizar novas ideias e entendimento - Permite que os participantes adquiram novas ideias sobre 
os fatores que afetam as mudanças climáticas e quais são as soluções e os caminhos possíveis para 
abordar efetivamente e com equidade as mudanças climáticas e alcançar as metas climáticas 
internacionais. 

2. Aprendizagem interativa - Cria uma experiência de aprendizagem interativa e centrada no 
participante para explorar a melhor ciência disponível sobre os impactos e as soluções climáticas. Os 
participantes conduzem seu próprio aprendizado, para que eles se envolvam mais e ganhem muito mais 
do que ganhariam em uma palestra. Eles também aprendem um com o outro enquanto trabalham 
juntos para criar um cenário climático para o nosso futuro global. 

3. Ação de acompanhamento e difusão - Ao passarem pela experiência de jogar os participantes obtêm 
uma perspectiva de liderança climática significativa e impressões duradouras nas suas formações e isto 
pode se converter em mudança no mundo real. Eles aprendem que tipos de políticas e soluções 
climáticas fazem diferença e poderão defendê-las. Eles pensam e exploram por si mesmos sobre seu 
próprio papel na abordagem das mudanças climáticas. Eles podem compartilhar suas experiências ou 
tornarem-se facilitadores do jogo do workshop climático En-ROADS. 

Tamanho do grupo 

O workshop descrito neste manual funciona melhor para grupos de aproximadamente 6 a 50 pessoas. 
Dito isto, a mesma orientação aqui fornecida se aplica a uma reunião individual em torno de um 
computador ou de um pequeno encontro com 2 a 5 pessoas. Da mesma forma, o mesmo plano do 
workshop funciona para grupos de 50 a 500 pessoas, com ajustes descritos em outro material 
informativo. Nós testamos o workshop em grupos com diferentes tamanhos e o processo funcionou 
bem. 
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Disponibilidade de tempo 

O workshop descrito neste manual funciona melhor para sessões de uma a duas horas. Contudo, você 
também pode reduzir drasticamente os recursos do workshop e executá-lo interativamente em menos 
de dez minutos (Para exemplos, veja a página de vídeos do En-ROADS: 
https://climateinteractive.org/tools/en-roads-videos/#Workshop-facilitation). Também pode ser 
expandido para várias horas quando se busca uma experimentação prática significativa no uso do 
simulador pelos participantes e/ou se quer aprofundar as possibilidades de políticas específicas. 

 

Preparação e Configuração 

 

Equipe de Facilitação 

A maioria dos workshops é facilitada por uma pessoa, mas é melhor se você pode conduzi-lo com uma 
segunda pessoa - dessa maneira uma das pessoas pode se concentrar mais na execução do simulador 
explicando sua dinâmica e a segunda pessoa pode ficar mais focada na dinâmica de grupo e no 
aprendizado. Pode ser útil co-facilitar com alguém que tenha conhecimentos e habilidades que 
complemente os seus. Por exemplo, um cientista ou professor de ciências pode querer co-facilitar com 
alguém que está mais familiarizado com políticas, economia ou negócios. Alistando outras pessoas como 
co-facilitadores também lhes dão a oportunidade de aprender como facilitar o workshop climático En-
ROADS. 

Registro de Eventos 

Uma enorme quantidade de trabalho foi dedicada ao desenvolvimento do En-ROADS e dos materiais 
para este workshop. Pedimos que você registre seu evento, para que possamos avaliar o impacto de 
nosso trabalho e continuar recebendo financiamento para isso.  

Registrar eventos no site: https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/ 

Configuração do local do workshop 

• Projetor e computador com acesso à Internet para executar o En-ROADS e apresentar os slides 
do PowerPoint que acompanham o workshop. A imagem projetada deve ser grande o suficiente 
e posicionada para que todos os participantes possam vê-la claramente. Observe que os slides 
que apoiam o workshop podem ser úteis, mas costumamos realizar workshops completos sem 
ser necessário mostrar todos os slides. 

• Um quadro branco ou flip chart. 

• Considere dividir os participantes em grupos, para que eles possam trocar pontos de vista 
durante o workshop. 

• Folhetos úteis para cada participante: 

 

 

 

 

https://climateinteractive.org/tools/en-roads-videos/#Workshop-facilitation
https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
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o Guia do Painel de Controle do En-ROADS, impresso em frente e verso. (Veja a Figura 1) 
 

 
 

Figura 1. Guia do Painel de Controle do En-ROADS. 
 
o (opcional) Ficha informativa sobre mudanças climáticas. (Veja a Figura 2) 
 

 
Figura 2. Ficha informativa sobre as mudanças climáticas. 
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Agenda e Cronograma 

Recomenda-se usar cerca de 90 minutos para toda a sessão. Entretanto, são possíveis variações que 
incluem desde estender o exercício em um evento mais longo ou manter uma versão abreviada. 

Aqui está o cronograma estimado de eventos: 

Tabela 1: Agenda do workshop 

Etapas do workshop Tempo 

Introdução   5  - 10 min 

Cenários de sucesso climático: Suas ações   15 - 20 min 

Cenários de sucesso climático: o que será necessário?   20 - 30 min 

Silêncio e reações  15 - 20 min 

Esperança  10 - 15 min 

Apelo à ação   10 - 15 min 

Tempo Total  80 - 100 min 

 

Conduza o grupo seguindo estas etapas: 

1. Introdução - O facilitador dá as boas-vindas ao grupo e apresenta o Modelo de Simulação En-
ROADS e as informações básicas sobre mudanças climáticas. 

2. Cenários de sucesso climático: Suas ações - Os participantes refletem sobre as áreas, políticas e 
mudanças de comportamento necessárias para combater as mudanças climáticas nas quais eles 
trabalharam ou tenham testemunhado nos últimos cinco anos. Eles usam o En-ROADS para avaliar 
como a temperatura global se desenvolveria até 2100 se o mundo inteiro executasse suas políticas 
ou mudanças de comportamentos. 

3. Cenários de sucesso climático: o que será necessário? - Os participantes exploram “O que mais 
precisa ser feito para manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus centígrados?” e “Quais 
ações são de altas ou baixas alavancagem?" 

4. Silêncio e reações - Após o grupo ter conseguido abaixar o aumento da temperatura para 2 °C ou 
menos, eles compartilham um momento de silêncio, reconhecem como se sentem e pensam nas 
implicações para si e para o mundo. 

5. Esperança - Este é um passo importante no qual o grupo cultiva a esperança pela possibilidade de 
alcançar esse futuro. 

6. Apelo à ação - Os participantes discutem uma ação eficaz, abordando a pergunta: “O que todos 
nós devemos fazer agora?“ 
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Facilitação do Workshop 

1. Introdução 
Dê as boas-vindas aos participantes e apresente brevemente os antecedentes e a motivação do evento, 
a urgência de lidar com as mudanças climáticas, o uso do simulador En-ROADS e a agenda do evento. No 
site da Climate Interactive estão disponíveis slides para apoiar sua apresentação desta introdução, no 
entanto, selecione os slides que melhor se adequam ao seu público e necessidades. Limite essa etapa a 
cerca de 5 a 10 minutos; você quer que os participantes interajam com o modelo e entre si, tanto 
quanto possível para manter altos os níveis de engajamento. 
 

Visão geral do En-ROADS 
 

Mostre o En-ROADS na tela e dê às pessoas uma visão geral do modelo de simulação. Fale para eles: 
“O En-ROADS é um modelo de simulação de soluções climáticas da Climate Interactive e MIT Sloan 
Sustainability Initiative, fundamentado na melhor ciência disponível sobre os impactos climáticos e 
as soluções. ” 

 
Primeiramente, mostre o gráfico de temperatura e o futuro no cenário "como de costume" (business as 
usual): 

“Se não fizermos nenhuma ação adicional, nós esperamos que <aponte no gráfico de 
temperatura> a temperatura global aumentará dramaticamente de hoje até o ano 2100. Este é um 
gráfico da mudança de temperatura global a partir do ano 2000 a 2100. Já aquecemos o planeta 
em 1,1 °C <apontar>. Se nada for alterado, estaremos indo para muito além de 2 °C, para mais de 
4 °C até o final do século <ponto>. Nosso objetivo é limitar o aquecimento bem abaixo de 2 °C, e 
<apontar> para 1,5 ° C, que são estas  linhas pontilhadas <apontar>.” (Veja a Figura 3) 

 
Figura 3. Gráfico de mudanças da temperatura, no cenário “negócios como de costume” ou “negócios 
da forma usual”. 

 
Nos EUA, alguns facilitadores preferem usar a escala de temperatura de Fahrenheit, no Brasil se usa a 
escala Celsius (°C). Você pode mudar as unidades no En-ROADS, no menu "Visualizar" (“View”) e alterar 
adequadamente os aspectos da sua apresentação. 
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Segundo, oriente os participantes para entenderem o Painel de Controle do En-ROADS: 
“Usando o modelo de simulação climática En-ROADS, você tem 18 tipos de soluções que podem 
ser propostas para afetar o aquecimento futuro. <aponte para as alavancas na tela e no guia> 
Seu Guia do Painel de Controle <acene com o cursor as partes do guia> é uma referência útil para 
as soluções que você poderá propor durante o workshop. " 
Para uma configuração breve e simples, você pode concluir sua introdução aqui no segundo 
tópico e passar para a próxima etapa. Para uma introdução mais longa e avançada, continue 
no terceiro tópico em diante: 

 
Terceiro, descreva os fatores determinantes das emissões de gases de efeito estufa do consumo de 
energia, mudando a tela para a visualização do Kaya Graphs no En-ROADS [no menu suspenso na parte 
superior clicar em "Exibir"> "Kaya Graphs"]: 

“Esses cinco gráficos mostram os fatores responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono 
(CO2) através do consumo global de energia, que reflete cerca de dois terços de todos as 
emissões dos gases de efeito estufa. O outro terço das emissões são provenientes de mudanças 
no uso da terra e outros gases como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). " 

 

 
Figura 4. Gráfico Kaya, dos cinco fatores de emissão de GEF devido ao consumo de energia global: 
População, PIB per capita, Intensidade energética do PIB, Intensidade de Carbono da Energia Primária e 
Emissões de CO2 de Energias. 

1. “A população global (Global Population) está crescendo - estamos com cerca de 7,7 bilhões de 
pessoas agora – e o crescimento previsto é de cerca de 11 bilhões até o final do século, segundo 
as projeções da ONU. A taxa de crescimento populacional está diminuindo ao longo do tempo, 
devido às pessoas ter famílias menores. " 

2. “O PIB per capita (GDP per Capita) está crescendo constantemente, principalmente influenciado 
pelas pessoas em países de desenvolvimento rápido, China, Índia, África do Sul, México, Brasil e 
Indonésia que atingem níveis mais altos nos padrões de vida. " 

3. “Simultaneamente, a economia mundial está se tornando mais eficiente em termos de energia 
ou usando menos energia por unidade de produção econômica - como mostra a diminuição ao 
longo do tempo da  Intensidade Energética do PIB (Energy Intensity of GDP). As tecnologias 
estão melhorando - carros, edifícios, máquinas e assim por diante - e as economias estão 
mudando de manufatura para serviço. " 
o “O produto dos três primeiros - População Global, PIB per capita e a Intensidade 

energética do PIB - é igual à quantidade total de energia usada pela economia global. " 
 

Energia total economia global =  População Global X PIB per capita X Intensidade energética do PIB 
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4. “Intensidade de carbono da energia primária (Carbon Intensity of Primary Energy) – espera-se 
que a quantidade de dióxido de carbono emitida pelo uso de energia seja estável, uma vez que 
tanto o uso da energia renovável de baixo carbono quanto da energia de combustíveis fósseis 
crescem aproximadamente nas mesmas taxas. A intensidade do carbono diminuiria se nos 
afastássemos dos combustíveis fósseis e fossemos em direção as fontes de energia de baixo 
carbono. " 

5. “Multiplique todos os quatro fatores e você poderá ver que as Emissões de Dióxido de Carbono 
de energia (Carbon Dioxide Emissions from Energy) estão crescendo a cada ano, levando ao 
aumento da temperatura. " 

o “Esses fatores explicam em termos simples, por que as emissões estão subindo: as 
melhorias na eficiência energética e descarbonização não estão acompanhando o forte 
crescimento da população e do consumo de energia. " 

 
Uma maneira de usar esses gráficos: se alguém perguntar o que pode ser feito para reduzir as emissões 
de dióxido de carbono de energia; existem quatro opções onde as intervenções podem ocorrer: menos 
pessoas, menos consumo, mais eficiência energética e menos energia proveniente de combustíveis 
fósseis. 
 
Quarto, volte para a tela de gráficos principais e mostre as Fontes de Energia Primária (Sources of 
Primary Energy): 

“Quais são as fontes de energia? Podemos ver neste gráfico: Queima de carvão em marrom, 
petróleo em vermelho e gás natural em azul. Você pode ver petróleo e, até certo ponto, o gás 
nivelando aqui na segunda metade do século quando atingirmos os limites de oferta e os preços 
aumentam, mas há muito estoque  de carvão barato abundante, por isso o carvão  apenas 
cresce. 
As fontes renováveis, como eólica e solar, estão em verde. Elas estão crescendo muito 
rapidamente, mas ainda competem com fontes de energia de combustíveis fósseis, se não 
fizermos nenhuma alteração nos negócios como de costume. A fonte de energia nuclear está em 
azul e a bioenergia está em rosa. ” (Veja a Figura 5) 

 
 

Figura 5. Fontes de energia primária (Sources of Primary Energy). 
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Finalmente, faça uma pausa para perguntas antes de passar para a próxima etapa: 
“Portanto, este é o simulador En-ROADS e o futuro dos negócios como de costume, em um 
relance. Alguma pergunta sobre a mecânica básica do simulador antes de juntos, começarmos a 
criar cenários climáticos?" 
 

2. Cenários de sucesso climático: suas ações 
 
Depois de introduzir o modelo En-ROADS, os participantes agora precisam aprender sobre as alavancas 
disponíveis para criar um cenário diferente para o nosso futuro. Fale para eles: 

“Hoje, nós estamos aqui nesta sala  para discutir soluções e criar cenários para um melhor futuro 
do clima, em vez do futuro de negócios como de costume que acabamos de analisar.” 

Depois, pergunte aos participantes: 

“O que você (ou sua empresa / organização) tem feito nos últimos cinco anos que ajudará a 
evitar as mudanças climáticas no futuro em sua comunidade, empresa, cidade, estado ou além? ” 
Pergunte: “O que [nome da empresa / organização com quem você está falando] está fazendo 
hoje para apoiar os compromissos climáticos globais?” 

Se necessário, expanda o escopo para nomear as tendências que eles viram no mundo, em oposição às 
suas ações. Talvez, peça para que escrevam ideias em um pedaço de papel silenciosamente por alguns 
minutos. Dizer: 

"Vire para alguém perto de você e conte o que tem visto." 
Se desejar, use o folheto do Guia do Painel de Controle do En-ROADS (Veja a Figura 1) e diga: 

"Anote  as categorias gerais em que suas ações parecem se encaixar - por exemplo, Energias 
Renováveis ou Eficiência Energética do Carvão ou Transporte. Se eles não se encaixam, anote-os 
separadamente." 

 

Reunir respostas 

Peça aos participantes para compartilharem seus resultados com alguém próximo e discutirem sobre 
eles. Reserve algum tempo para essas discussões. Quando as discussões desacelerarem (talvez após 3-5 
minutos), peça aos participantes para que compartilhem algumas de suas respostas para todo o grupo. 
Você pode anotá-las em um quadro branco ou flip chart. Cerca de 4 a 5 respostas já fornecem uma boa 
lista de opções para os testes de ações adicionais no En-ROADS. 

Teste de Ações no En-ROADS 

Usando esta lista, escolha uma ação a ser testada. Primeiramente, escolha uma resposta que você sabe 
que ajuda realmente - algumas boas opções para começar incluem: 

• Apoio às energias renováveis 
• Tributação do carvão 
• Incentivar a eficiência energética em edifícios e indústria 
• Promoção da eficiência energética nos transportes 

 
Observe que algumas respostas dos participantes não se encaixam bem nas opções do Painel de 
Controle, portanto não podem ser testadas no En-ROADS ou você precisará orientá-los para onde esse 
impacto seria visto. Por exemplo, os participantes podem trazer uma ação como “conversar com os 
amigos sobre mudanças climáticas” e você pode observar que esta é uma maneira importante de 
aumentar a conscientização sobre todas as várias ações e seguir em frente. 
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Em seguida, demonstre aos participantes o que aconteceria se a ação fosse implementada globalmente. 
Fale: 
“Qual o impacto dessa ação no clima se essa ação se espalhar por todos os setores em todo o 
mundo? ” 

 

Suponha no exemplo a seguir que alguém mencione que sua comunidade tem um programa que 
melhore as condições térmicas (isolamento do frio e do calor) da habitação para moradores de baixa 
renda. Você pode pular ou percorrer algumas dessas etapas conforme o workshop avança, mas na 
primeira vez, forneça uma visão abrangente compreensiva da ação: 

1. Repita o que o participante disse. 
"Há um esforço em sua cidade que isola a habitação - colocando calafates (vedantes) em torno 
das janelas, isolamento do forro soprado, consertando vazamentos e assim por diante. Então, 
vamos imaginar que o mundo inteiro implementa esta solução. " 
 
2. Antes de mover o controle deslizante, peça aos participantes que simulem mentalmente o 
impacto - 
“Você acha que isto fará quanto de diferença no aumento da temperatura? O aumento da 
temperatura cairia para 4 °C? 3? 3,8? 2? Pense em um número na sua cabeça.” 

Incentive os participantes a fazerem suas previsões. Este é o momento em que você está ajudando as 
pessoas a apresentarem suas suposições sobre como o sistema funciona. 
 

3. Insira a ação no En-ROADS e explique onde ela se encaixa - 
"Esse tipo de ação move a alavanca chamada "Eficiência energética - edifícios e indústria” 
(Energy Efficiency – Buildings and Industry) que você pode ver aqui <aponte> (veja a Figura 6). 
Vamos supor que o mundo inteiro aceite esta ação a partir do próximo ano e continuem com ela  
ao longo do século. Isso também incluiria melhorar a eficiência de edifícios e motores comerciais 
e industriais e…. ” 

 
 
Figura 6. Nível de eficiência energética das Construções e Industrias. 
 
 

<É possível abrir o painel "Avançado" (Advanced) do controle deslizante para mostrar o que está 
sendo alterado mais especificamente.> . Mostrando no painel de controle, fale: 
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“A eficiência estava melhorando em uma taxa de 1,2% ao ano. Agora nós vamos aumentá-la do 
Status Quo para Maior (increased), que é uma taxe de cerca de 3% ao ano. Isso significa todo 
novo capital gasto com construções, edifícios e indústria que entram na economia melhoraram 
suas eficiências energéticas em 3% a cada ano (3.0 percent/year), no futuro. ” (Veja a Figura 7) 

 
Figura 7. Detalhe avançado 
 
Nota: Cada ação pode incluir um único salto ou uma queda no descritor deslizante (slider), por 
exemplo: de "status quo" para "aumentado" (Increased) OU "status quo" para "desencorajado" 
(discouraged). Isso modera a quantidade de alteração para cada ação proposta. 
 

Você encontrará explicações detalhadas sobre as dinâmicas do slider e do modelo no Guia do Usuário 
do En-ROADS completo (En-ROADS User Guide) disponível em:  
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads 
 

4. Mostre o gráfico que apresenta mais diretamente o impacto em questão e reproduza a ação  
No caso de eficiência energética, abra o gráfico "Intensidade Energética do PIB" (Energy Intensity of 
GDP) em "População e PIB” (Population & GDP). Reforce destacando a suposição básica, falando: 

 “Você vê a linha azul mostrando nosso cenário atual? Assumimos que a eficiência energética vai 
continuar melhorando por conta própria. (Veja a Figura 8) Observe o movimento da linha azul 
enquanto reproduzo a ação, ativando e desativando a ação proposta no modelo. A linha azul 
parte da linha preta (negócios como de costume - business as usual) se deslocando mais rápido 
na medida que a intensidade energética (energy intensity) geral da economia vai  melhorando. " 

 
Figura 8. Gráfico da intensidade da Energia do PIB (Energy Intensity of GDP) 

Mova a curva do gráfico para baixo e para cima 2-3 vezes para destacar o efeito <usando os botões 
Desfazer (Undo) e Refazer (Redo) ou o botão de Replay Last Change na barra de ferramentas superior do 
En-ROADS>. 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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5. Direcione os olhos dos participantes para os gráficos que mostram impactos mais distantes - 
Nesse caso, você retornaria aos gráficos padrão <usando o botão REST GRAPHS "gráficos restantes", 
que é um ícone de casa no barra de ferramentas superior do En-ROADS> e mostre as linhas de carvão e 
gás natural deslocando-se para baixo (gráfico à esquerda) e depois o impacto da temperatura (gráfico à 
direita). (Veja a Figura 9) Novamente, repetir a ação várias vezes. 

“O mundo está cada vez mais eficiente, então a demanda por energia diminui em relação a 
demanda que se teria, em caso contrário, assim, queimaríamos menos combustíveis fósseis, 
diminuindo as emissões e, assim, as temperaturas diminuiriam.” 

 

Figura 9. Gráficos padrão (Default Graphs) 

 

6. Explique o comportamento do modelo - 

Explique brevemente por que a ação gera o resultado produzido no modelo. Quando possível, cite 
razões envolvendo a estrutura do sistema; por exemplo, os longos atrasos (delays) na transição 
energética, a “Efeito rebote” (rebound effect) via preço e demanda de energia, o ciclo de 
retroalimentação (feedback) de reforço do “aprendizado” e assim por diante, conforme está descrito no 
Guia do usuário do En-ROADS: https://docs.climateinteractive.org/projects/enroads. 

 

7. Resuma ou sintetize 

“Se todo o setor de edifícios e indústria melhorasse sua eficiência energética a cada ano, então 
queimamos menos carvão e gás, reduzindo as emissões e a temperatura. ” Depois pergunte: 

“Isto resolve todo o problema?” (Não!).“Ajudou? ”(Sim!)“.  

Esta ação não é uma panaceia. Esta ação poderia fazer parte de um conjunto de ações que, juntas, 
poderiam ajudar a cumprir as metas climáticas. ” 

 

8. Discuta as implicações - 

Depois que uma ação é executada no modelo, você pode incentivar os participantes a refletir, 
brevemente, sobre as implicações da adoção global dessa ação. Particularmente, após as primeiras 4-5 
ações executadas no simulador dediquem algum tempo a esta breve discussão sobre as implicações. 
Considere os co-benefícios e como podemos garantir que as populações vulneráveis não sejam 
desproporcionalmente prejudicadas pela ação. Afirme que, embora uma única ação não seja suficiente, 
ela é importante. Um objetivo importante deste workshop é criar momentos como este, nos quais você 
fornece insights (novas ideias) que mudam as ações. 

https://docs.climateinteractive.org/projects/enroads
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Repita o processo acima para mais 2 a 5 ações e passe para a etapa 3. Sinta-se à vontade para pular 
etapas conforme necessário. Observe que orientações abrangentes estão disponíveis no Guia do 
Usuário do En-ROADS para ajudá-lo a liderar o grupo através do teste de diferentes opções do controle 
deslizante e de informações do modelo. 

3. Cenários de sucesso climático: o que será necessário? 

Em seguida, peça ao grupo que use o folheto do Guia do Painel de Controle do En-ROADS para pensar 
sobre e possivelmente discutir em pequenos grupos o que mais seria necessário para limitar o 
aquecimento a menos de 2 °C ou mesmo 1,5 °C. 

Reunir respostas 

Reserve um tempo e peça para os participantes compartilhem suas respostas enquanto você as escreve 
em um flip chart ou quadro branco. Colete de 5 a 10 respostas para iniciar sua próxima fase de 
experimentação com as alavancas que você deseja mostrar, não apenas as sugeridas pela primeira 
pessoa para falar. 

Agora você liderará o grupo através de uma visão geral de cada ação no En-ROADS, conforme descrito 
nas etapas 1 e 2 acima. À medida que você prossegue com cada ação, as visões gerais podem se tornar 
mais breves. Continue testando ações até atingir seu objetivo de limitar o aquecimento a menos de 2 °C 
ou ficar sem tempo (dentro do prazo estabelecido do cronograma). 

Nota: Quando alguém sugere uma ação para você testar, sempre reafirme a ideia e busque reconhecer 
algo positivo (e verdadeiro) sobre isso, mesmo que a ideia contribua pouco para mitigar o aquecimento 
global. Isso permite que os participantes se sintam encorajados a compartilhar suas ideias e 
experimentar a próxima ação. 

Ao longo do caminho, você notará que algumas intervenções são mais úteis ou alavancam mais do que 
esperado, enquanto outros são menos úteis. Exemplos comuns de intervenções com menor 
alavancagem acima do esperado incluem: 

• Nova tecnologia - New Technology - Impacto limitado devido aos longos atrasos na 
implementação da nova tecnologia antes de começar a deslocar efetivamente muito carvão e gás, 
e ao  efeito rebote (efeito de recuperação) em que os preços mais baixos da energia aumentam a 
demanda de energia. 

• Desmatamento - Deforestation - Embora a proteção das florestas seja muito importante para a 
biodiversidade e outras razões, mover essa alavanca evita pouco aquecimento futuro, por causa 
do efeito das emissões de gases de efeito estufa de fontes de energia que estão crescendo 
rapidamente. 

• Bioenergia - Bioenergy - Queimar ou processar árvores e outras plantas para obter energia pode 
produzir grande quantidade de CO2. 

• Eletrificação no transporte - Electrification in transport - Embora haja maior eficiência geral do 
ciclo de vida de um sistema de transporte eletrificado, os benefícios podem ser anulados se, 
principalmente, as fontes para geração de eletricidade ainda são de uso intensivo de carbono 
como o carvão e o gás. 

• Subsidiar o gás natural - Subsidizing natural gas - A publicidade extensiva vem divulgando que a 
promoção de gás natural é uma solução climática, pois emite menos CO2 que o carvão. Contudo, 
deve-se acrescentar que o gás natural ainda emite CO2 e também libera outro tipo de gás de 
efeito estufa, metano, através de vazamentos de emissões ao longo do ciclo de vida da geração de 



 

 
climateinteractive.org 

15 Manual do Facilitador do Workshop Climático En-ROADS 

energia a gás. Incentivando o uso do gás natural pouco se faz para diminuir a temperatura, pois o 
gás não é muito melhor que o carvão do ponto de vista de emissões e consome alguma energia 
renovável. 

Ao continuar as rodadas do jogo, lembre a todos as principais ideias (insights) sobre estratégia 
climática: 

• Não existe uma “bala de prata” para lidar com as mudanças climáticas. Não há uma única 
solução que corrige as mudanças climáticas. 

• Existe um “tiro de prata”. Muitas ações em muitos setores são necessárias. Algumas ações pode 
ter uma alavancagem muito menor do que as pessoas pensam, enquanto outros como os preços 
de carbono e a eficiência energética podem ter uma alavancagem maior do que as pessoas 
esperam. 

• Nós podemos fazer isso. Evitar a pior situação futura ainda é possível. Se os participantes 
expressarem frustração de que o jogo é difícil de "vencer", lembre-os de que o En-ROADS se 
baseia na melhor ciência disponível, então isso é representativo de quão enorme é o desafio que 
realmente enfrentamos. Você pode discutir mais sobre isso na etapa do relatório (debrief). 

Informações e dinâmicas do modelo En-ROADS: 

Ao longo do caminho, você provavelmente mencionará várias ou muitas das principais ideias sobre a 
dinâmica do sistema energia-terra-agrícola-econômico-climático, a fim de responder as perguntas sobre 
por que o modelo está se comportando deste jeito. É importante que você revise os seminários on-line 
sobre treinamento no site Climate Interactive e o Guia do Usuário do En-ROADS 
(https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads) para entender a dinâmica do modelo En-ROADS 
antes de executar um jogo. 

À medida que o jogo avança a dinâmica das interações entre as múltiplas alavancas no modelo pode se 
tornar mais difícil de prever ou de explicar. Você pode ter reviravoltas inesperadas e combinações de 
políticas que você não está familiarizado devido à capacidade para propor ações e levá-las enfrente. 
Como o En-ROADS é um modelo não linear que incorpora as interações entre muitas alavancas, algumas 
políticas terão menos impactos se outras políticas que impactarem a mesma parte do sistema já foram 
instaladas (ou efetivadas). Tudo bem se você não pode prever qual será o resultado de uma ação e você 
não precisa ter uma explicação para tudo. De fato, é melhor ser honesto e dizer que você não sabe uma 
resposta e procurará por ela. O Guia do Usuário do En-ROADS será o melhor recurso para encontrar 
respostas sobre a dinâmica do modelo, ou você pode envie um email para nossa equipe se não 
encontrar uma resposta. 

Encerramento do Workshop 

Eventualmente, o grupo criará um cenário no En-ROADS que poderá limitar o aquecimento a 2 °C ou 1,5 
° C, ou o grupo ficará sem tempo. Quando os participantes tiverem sucesso, parabenize-os aplaudindo 
imensamente por sua realização, reconhecendo a possibilidade desse futuro. Se não tiverem sucesso, 
indique o progresso que fizeram e que “ainda temos trabalho crucial a fazer ”. Recapitule as principais 
entradas e saídas (inputs e outputs) do cenário do grupo. Por exemplo: 

“Nossas propostas hoje limitam com sucesso o aquecimento a 1,7 ° C. Nós chegaremos lá 
investindo em eficiência energética, redução do desmatamento, etc. <Resuma os elementos do 
plano>.  

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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Conforme o simulador En-ROADS, esse futuro é tecnicamente possível. Agora devemos descobrir 
como torná-lo realidade. Hoje demos um grande passo em frente ao criar uma visão para um 
futuro que evite o pior das mudanças climáticas. Sim, a jornada será difícil, mas agora estamos 
equipados com um plano. Nós podemos e devemos fazê-lo!” 

 

4. Silêncio e reações 

Convide seus participantes a tomar um momento de silêncio para refletir sobre as possibilidades 
futuras. Você poderia dizer: 

“Quando falamos de cenários futuros para o nosso clima, passamos, a maior parte do tempo, 
focados sobre quão ruim é a pior situação futura ou quão difícil será a mudança. Em vez disso, eu 
gostaria para que fizéssemos apenas um minuto em silêncio, considerando a possibilidade de 
podermos criar esse futuro melhor. " 

Inicie um cronômetro, pare de falar e não fale por 60 segundos. 

Este é um momento muito importante do workshop e inicia um período de esperança e possibilidades 
crescentes. Os participantes podem estar se preparando silenciosamente para encontrar resolução, uma 
visão de um futuro melhor e compromissos de fazer algo a respeito. Trate o momento com respeito. 

Se desejar, você pode fazer uma segunda pergunta: 

"Pense em algo que você adoraria fazer parte desse tipo de futuro." 

Peça aos participantes que se voltem para a pessoa ao lado deles e peça-lhes que compartilhem 
brevemente sua resposta. 

Talvez pergunte se alguns querem compartilhar o que disseram com todo o grupo. 

Em seguida, pergunte ao grupo seus sentimentos. Mais uma vez, peça às pessoas que pensem por 
alguns minutos, conversem com alguém próximo a eles e possivelmente compartilhem com o grupo. 

"Como você está se sentindo? Por exemplo, louco, triste, feliz, assustado ou confuso. Note que eu 
não estou perguntando o que você pensa sobre o modelo ou o cenário. Estou pedindo 
sentimentos." 

 

5. Construindo ou reconstruindo a esperança 

Agora, ajude os participantes a reconhecerem que, embora o desafio seja grande, há muito que pode 
ser feito e estamos juntos nisso. Três abordagens que você pode adotar para construir a esperança: 

Sua própria esperança - Explique por que você é pessoalmente esperançoso. Algumas abordagens 
incluem: 

• Use uma história pessoal - talvez você tenha uma história sobre como superar grandes apostas 
ou alguém que você se relaciona. Talvez no momento em que você pensou no caminho a seguir 
parecia muito difícil e você foi capaz de superar com sucesso grandes apostas. 

• Os humanos já abordaram a “impossibilidade” antes - podemos olhar para a história humana 
em busca de evidências de sucesso e adotar uma abordagem para lidar com as mudanças 
climáticas. (Leia o artigo publicado no New York Times pelo co-diretor da Climate Interactive, 
Drew Jones, para mais informações sobre isto). 
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• A esperança é uma escolha, não uma avaliação - você poderia dizer: 

“A esperança é uma escolha, não depende de uma avaliação da probabilidade de sucesso 
futuro. Ter esperança é escolher evitar esse enorme problema todos os dias, porque é a coisa 
certa a fazer, não porque você sabe que vamos vencer. " 

Destaque as boas notícias - Você pode citar evidências ou contar histórias de notícias significativas que 
aconteceram recentemente ou estão acontecendo. Exemplos incluem: 

• Custo decrescente de energia eólica e solar, associado a emissões de dióxido de carbono do 
carvão. 

• Aumentando a conscientização pública sobre as mudanças climáticas e apoiando na votação de 
ação climática. 

• Mais empresas, cidades e estados se comprometendo a se tornarem 100% renováveis ou a 
adotarem outras ações climáticas. 

• O crescente número de jovens que demonstram ações mais ambiciosas contra as Mudança 
Climáticas. 

Enfatizar os co-benefícios para a ação climática (Multisolução, ver: Multisolving no site do 
https://climateinteractive.org) - Enfatizar os muitos co-benefícios além dos impactos diretos ao clima, o 
que pode tornar a adoção bem-sucedida de soluções climáticas tanto quanto possível. Exemplos 
comuns incluem: 

• Desligar uma usina de carvão também melhora a qualidade do ar local, reduzindo os impactos na 
saúde como asma provenientes da poluição do ar local. 

• Melhorar a eficiência energética em edifícios pode reduzir o uso de energia, economizar dinheiro 
e melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. 

• Mais exemplos de co-benefícios podem ser encontrados em todo o Guia do Usuário do En-
ROADS: https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/ 

Suas esperanças - Frequentemente, os participantes terão suas próprias histórias que inspiram 
esperança e possibilidades. Dê as pessoas um espaço para compartilhar sua experiência. 

1. Dê-lhes alguns minutos para escrever por que têm esperança. 

2. Faça com que reflitam em pares. 

3. Peça que eles compartilhem com o grupo. 

 

6. A chamada à ação (NÃO PULE ISSO!) 

O objetivo deste workshop é motivar uma ação eficaz no mundo real, então agora é a hora fazer 
acontecer. Ajudar as pessoas a ver o que podem fazer para canalizar suas emoções (tanto positivas 
como negativas) para fins construtivos. As abordagens variam de muito simples a bastante elaborada. 
No nível mais simples, basta dizer: 

“Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga-lhe uma coisa que você sente que deve fazer depois essa 
experiência." 

Dê às pessoas tempo para conversar e processar. Existe uma ampla gama de ações possíveis, desde 
mudando seu impacto pessoal nas mudanças climáticas, participação em ações coletivas com outras 

https://climateinteractive.org/
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/
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pessoas, aprendendo mais e conversando com os outros. Às vezes, isso pode significar ir para casa e 
conversar sobre o evento com quem eles vivem. Depois, peça a algumas pessoas que compartilhem seus 
planos com o grupo. 

 

Discussão adicional (opcional) 

Dependendo do tempo disponível e dos seus objetivos para o jogo, você pode facilitar uma discussão 
fazendo algumas destas perguntas: 

• O que o surpreendeu sobre os resultados alcançados e a dificuldade (ou facilidade / 
possibilidade) de alcançá-los? 

• Até que ponto suas propostas tomadas em conjunto produziram o resultado esperado, ou 
esperança em que? Por que ou por que não? 

• Como foram o consumo de energia, as emissões de gases de efeito estufa ou outros parâmetros-
chave, afetados por suas propostas? Você pode imaginar seres humanos vivendo nesse tipo de 
mundo? 

• (Se a meta <2 ° C não foi alcançada) O que você poderia ter proposto que poderia ter nos 
ajudado a alcançar nosso objetivo. Você pode usar o modelo para algumas rodadas de 
especulação. 

• Se o tempo permitir, execute os testes de sensibilidade no En-ROADS, nos quais todas as 
alavancas são zeradas e as alavancas individuais são ajustadas uma a uma para ver seu impacto 
individual. Este exercício é útil para aprender sobre a alavancagem de diferentes ações 
individuais, que podem ser difíceis de ver entre as muitas outras alavancas que foram alteradas 
durante o jogo. 

• Que impacto você imagina que o resultado alcançado teria nos interesses que você estaca 
representando no jogo? 

• Até que ponto o resultado que você alcançou é viável? Do ponto de vista econômico? Do ponto 
de vista político? Do ponto de vista social, técnico ou cultural? 
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Foto de grupo 

Reúna todos ao redor da tela do projetor com o cenário final no En-ROADS para fazer uma foto de grupo 
para compartilhar. Também recomendamos que você tire fotos durante o evento. 

Se possível, distribua rapidamente a foto (ou fotos) do grupo aos participantes para que eles 
compartilhem na mídia social, marque-nos no Twitter @climateinteract ou envie-nos um e-mail: 
info@climateinteractive.org. 

Você também pode salvar o URL no cenário criado no En-ROADS e compartilhá-lo. 

 

 

 

Registre seu evento no site da Climate Interactive e não hesite em entrar em contato e 

compartilhar sua experiência e feedback: info@climateinteractive.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@climateinteractive.org
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Apêndice: Variações 

O Workshop climático En-ROADS pode ser realizado em uma variedade de configurações, por exemplo, 
quando usado para informações após uma Cúpula Mundial do Clima ou quando realizado em uma 
corporação ou algum  outro público. Alguns exemplos principais incluem: 

Debrief - Discussões após a Cúpula Mundial do Clima 

Os facilitadores da Simulação Climática Mundial (World Climate Simulation) poderiam usar o Workshop 
Climático En-ROADS depois dela. Nesse caso, depois que os participantes do World Climate 
abandonarem seus papéis como delegados em uma cúpula climática da ONU, o facilitador (ainda) não 
prossegue na discussão de discussão para cobrir as esperanças e sentimentos, mas transita para o En-
ROADS com a pergunta: 

“Depois que você aprendeu que todos precisamos agir em conjunto com urgência para alcançar os 
objetivos de Paris, vamos avaliar juntos como vamos conseguir isso - quais ações, políticas, etc. são 
necessárias para atingir 2 ° C, ou melhor, 1,5 ° C? ” 

Workshops de Soluções Climáticas para Empresas 

Ao facilitar o workshop climático En-ROADS com ou para uma empresa, pode ser necessário concentra-
se mais em ações específicas da empresa. Como o En-ROADS é um modelo global, pode ser útil para 
ajudar as pessoas a verem o quadro geral e, em seguida, apresentá-las à variedade de intervenções 
necessárias para enfrentar as mudanças climáticas. O desafio aqui é transferir ideias do modelo global, 
fornecido pela En-ROADS, à ação corporativa e envolvimento pessoal. 

Incentive a discussão sobre como a empresa desempenha um papel na contribuição para as Mudanças 
Climáticas. 

Jantares com En-ROADS 

Reúna alguns amigos ou familiares e use o En-ROADS como parte de um evento social para conversar 
sobre mudanças climáticas. Muitas pessoas curiosas sobre mudanças climáticas acham o En-ROADS 
fascinante e pode ser uma ótima maneira de explorar as soluções de mudança climática com pessoas 
próximas. 

Cada pessoa pode se revezar propondo uma ação a ser executada enquanto você destaca qual o 
impacto dessa ação é como você a testasse isto no En-ROADS. Certifique-se de oferecer às pessoas 
comida e bebida ou peça-lhes trazer algumas coisas para compartilhar. 

Participantes usando diretamente o simulador En-ROADS durante o workshop. 

 Você pode incentivar os participantes durante a “Etapa 3 - Cenários de sucesso climático - o que será 
necessário? ”. para usar o En-ROADS em seus grupos para responder a essa pergunta. Os participantes 
podem se reunir em grupos de até 6 pessoas com um laptop com o En-ROADS. Deixe-os de 10 a 15 
minutos para explorar alguns cenários. Os participantes circulam suas soluções no Guia do Painel de 
Controle do En-ROADS. Colete suas soluções em um flip chart, teste e discuta-as com o grupo. Se eles 
tiverem acesso por e-mail, os grupos podem enviar o link do cenário ao facilitador. O facilitador poderia 
optar por abrir o cenário específico da equipe, para que todo o grupo possa acompanhar o cenário na 
tela grande. 

 Tradução para o português: Luís Alberto Ambrósio. Instituto de Zootecnia. Nova Odessa, São Paulo, Brasil. 

Versão original em inglês está disponível em: https://img.climateinteractive.org/wp-
content/uploads/2019/11/En-ROADS-Workshop-facilitator-guide-v25-compressed.pdf 

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/11/En-ROADS-Workshop-facilitator-guide-v25-compressed.pdf
https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/11/En-ROADS-Workshop-facilitator-guide-v25-compressed.pdf

