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Potência em 
Agricultura 
Sustentável.
Negócios inovadores 
que aproveitam 
a biodiversidade 
da Amazônia. 
Infraestrutura verde 
que eleve o padrão 
de vida de cada 
brasileiro.

Nações ricas em recursos e em rápido desenvolvimento, 
como o Brasil, têm um papel crucial a desempenhar –  
e vantagens comparativas – na transição global para 
um mundo net-zero e resiliente ao clima. 60% da bacia 
amazônica está dentro das fronteiras do país, juntamente 
com 20% da água doce do mundo. O uso estratégico desses 
recursos pode beneficiar as comunidades locais, a economia 
brasileira e o mundo inteiro.

A prioridade do Brasil provavelmente envolverá tanto a 
adaptação a uma mudança climática quanto a redução do 
impacto de seu desenvolvimento contínuo. Como será a vida 
em 2050 depende das escolhas que todos fazemos hoje.

Este relatório apresenta visões do papel que o Brasil pode 
desempenhar em uma transição global para um futuro net-
zero e resiliente ao clima.

ELE REÚNE:

>  O que é viável, baseado no que se sabe hoje de uma 
perspectiva de ciência e inovação

>  O que é desejável, baseado em conversas com vários 
cidadãos brasileiros

Esses brasileiros incluem representantes da sociedade 
civil e dos negócios, dos jovens e dos cidadãos indígenas. 
Eles foram apresentados a um resumo da ciência, e foram 
solicitados a imaginar os futuros que eles esperam com base 
nessas informações.

Este relatório busca inspirar líderes e formuladores de 
políticas públicas à medida que moldam a resposta de seu 
país às mudanças climáticas: o que poderia ser um futuro 
desejável para o Brasil em um clima resiliente e com um 
mundo net zero?

Visão geral

BEM-VINDO AO BRASIL 
DE 2050, EM UM MUNDO 
NET-ZERO E RESILIENTE.
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SOBRE ESSAS VISÕES

Essas visões do Brasil em 2050 são 
múltiplas, reunindo uma gama de 
ideias de especialistas acadêmicos 
e cidadãos. Elas não são previsões 
exatas do que vai acontecer. O 
objectivo é oferecer uma visão 
dos desafios, das mudanças e das 
oportunidades que um mundo net-
zero e resiliente ao clima poderia 
trazer para o Brasil e além.

As citações refletem ideias e 
opiniões compartilhadas nos grupos 
de trabalho mas algumas palavras 
podem ter sido modificadas.

ESPECIALISTAS ACADÊMICOS

Os especialistas do país que prepararam o relatório 
acadêmico para o Brasil foram:

Dr. Carlos Victor Lamarão,  
Universidade Federal do Amazonas

Dr. Roberto Luís Monte-Mór,  
Universidade Federal de Minas Gerais

Dra. Olinda Canhoto,  
Centro de Biotecnologia Amazônia 

VISÕES REGIONAIS, ESFORÇO GLOBAL

Este relatório faz parte de um conjunto de visões para 
seis regiões globais: Península Arábica, Brasil, Índia, 
Jamaica, Quênia e Reino Unido. Essas regiões foram 
escolhidas por refletirem uma diversidade de desafios e 
oportunidades na construção de um futuro globalmente 
net-zero e resiliente ao clima.

O papel de cada país na construção desse futuro será 
diferente. Ao ler essas visões, é importante lembrar 
que elas representam possíveis partes de um futuro 
que só podem ser alcançadas através de uma profunda 
cooperação internacional.
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BEM-VINDO AO BRASIL 
DE 2050, EM UM MUNDO 
NET-ZERO E RESILIENTE.

Visão geral
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BRASIL
EM 2050
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Graças a uma relação simbiótica 
com a Amazônia e outros recursos 
naturais, agroecologia avançada 
e investimento em infraestrutura, 
em 2050 todo brasileiro terá fácil 
acesso às necessidades diárias 
e a chance de participar de uma 
economia vasta e diversificada.

Brasil em 2050
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“Em 2050, o Brasil será líder em 
economia regenerativa - com 
uma redução significativa da 
desigualdade, capitalizando 
sobre a diversidade de nossa 
cultura e ecossistemas”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP

O QUE A CIÊNCIA DIZ

O Nordeste do Brasil tem alta capacidade eólica durante 
todo o ano. Há também um alto potencial para energia 
solar nesta região.

A primeira usina de resíduos para energia elétrica do 
Brasil, no Paraná, aponta para outra opção atraente de 
geração de energia.

VISÃO 2050

Até 2050, o Brasil será alimentado por uma combinação 
de fontes de energia mais diversificada por meio de 
grandes investimentos em energia eólica, solar e 
hidroeletricas com reservatórios de água.

>  Energia sem poluição: Até 2050, o Brasil terá 
diversificado de hidrelétricas para outras fontes 
renováveis, especialmente eólica e solar. Isso trará 
energia mais barata, novos empregos e melhor 
qualidade do ar.

Energia

BRASIL
EM 2050
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Terreno

Brasil em 2050

6

“Devemos recompensar os 
produtores que mantêm a 
floresta e a biodiversidade em 
diferentes territórios”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP

O QUE A CIÊNCIA DIZ

A floresta amazônica pode atuar como uma das maiores 
absorvedoras de carbono do mundo, mas fatores como a 
seca e o desmatamento reduzem a capacidade da região 
de absorver carbono. Medidas para proteger, gerenciar e 
restaurar florestas podem desempenhar um papel crucial 
na redução das emissões de CO2 globalmente.

VISÃO 2050

O territorio do Brasil inclui alguns dos ecossistemas mais 
importantes do mundo – desde as savanas do Cerrado 
até a floresta Amazônica. Em 2050, esses recursos serão 
geridos de forma sustentável para beneficiar todos os 
cidadãos brasileiros.

>  Manutenção florestal local: Com incentivos 
financeiros para a manutenção e desenvolvimento 
dos ecossistemas protegidos, os agricultores e outros 
proprietários de terras podem se tornar os guardiões da 
biodiversidade do Brasil.

>  Rastreabilidade completa da cadeia de suprimentos: 
Saber exatamente de onde vem produtos como carne e 
madeira significa que o país pode reprimir a exploração 
ilegal de madeira e o desmatamento, que prejudicam 
os ecossistemas e a economia. Produtos certificados 
“livres de desmatamento” também podem impulsionar 
as exportações brasileiras.

BRASIL
EM 2050
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“Eu gostaria de ver a produção de 
alimentos ser diversificada nas 
diferentes regiões do país, e uma 
redução do disperdício”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP

O QUE A CIÊNCIA DIZ

70% do pasto de gado no Brasil está em uma grama 
tropical importada, conhecida como Brachiaria, que 
depende de fertilizantes. Isso degrada o solo e aumenta 
as emissões de metano.

Sistemas mistos de cultivo, reflorestamento e subsídios 
para as fazendas familiares podem fornecer soluções 
valiosas para muitas dessas questões.

Alimentos
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“Eu gostaria de ver tecnologias 
mais sustentáveis para produzir 
alimentos com menor emissão de 
gases de efeito estufa”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP

VISÃO 2050

Em 2050, o Brasil ainda será uma nação agrícola. Mas a 
implementação de novas técnicas, novas tecnologias e 
políticas que ajudem os agricultores a cultivar alimentos 
de forma sustentável irá mitigar os impactos ambientais 
da agricultura e contribuir para ecossistemas diversos 
e funcionais. As fazendas familiares em todo o país 
ajudarão a garantir a segurança alimentar do Brasil.

>  Aproveitando ao máximo cada colheita: As práticas 
de agroecologia ajudam os brasileiros a cultivar de 
forma mais sustentável. Em 2050, essas práticas serão 
generalizadas, aumentando os rendimentos, reduzindo 
os desperdícios e as emissões, melhorando a qualidade 
do solo e construindo resiliência contra o clima extremo.

>  Capacitando fazendas familiares: Os produtores locais, 
que têm usado práticas sustentáveis por gerações, 
serão fundamentais para alimentar o Brasil em 2050. 
Subsídios e incentivos fiscais tornarão esses alimentos 
acessíveis a todos os brasileiros.

>  Fazendas comunitárias e urbanas: A agricultura local 
e comunitária será uma parte fundamental dessa 
transição, permitindo que as comunidades em áreas 
urbanas e rurais cresçam e consumam sua própria 
comida e comprem produtos produzidos localmente. 
Isso também reduzirá as emissões de transporte e 
melhorará a nutrição.

Futures We Want
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“COMO NATIVO 
DO PARÁ, ESPERO 
QUE MUDANÇAS 
NOS HÁBITOS 
ALIMENTARES, BEM 
COMO AVANÇOS 
NA AGRICULTURA E 
NA AGROFLORESTA 
SE TORNEM MUITO 
IMPORTANTES”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP
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O QUE A CIÊNCIA DIZ

Quase metade dos brasileiros não têm acesso a sistemas 
de esgoto. Investir em infraestrutura de coleta e 
tratamento de esgoto, bem como restauração ecológica, 
pode ajudar a resolver isso.

VISÃO 2050

O Brasil abriga 20% da água doce do mundo. Em 
consequencia das mudanças climáticas, mudanças dos 
padrões de precipitação ameaçam este recurso vital, e em 
2050, esse recurso terá que ser gerido cuidadosamente 
para assegurar a segurança hídrica. Isso significa novas 
infraestruturas – do armazenamento ao tratamento – e 
novas abordagens, como sistemas de coleta de água da 
chuva que reduzem o consumo de água na agricultura.

>  Água e saneamento para todos: Novas cisternas podem 
capacitar comunidades rurais a conservar e reciclar 
água com mudanças dos padrões de precipitação. Nas 
áreas urbanas, o investimento em infraestrutura hídrica 
dará a todos acesso a água potável e segura.

Água
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“REDUZIR O 
DESPERDÍCIO, 
VALORIZAR E 
REUTILIZAR O QUE 
TEMOS – TUDO 
COMEÇA COM  
A EDUCAÇÃO”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP

11

Brasil em 2050



Brasil Futuros Que Queremos

Durante os nossos workshops, as pessoas 
compartilharam uma gama diversificada de esperanças, 
ideias e possibilidades para a vida em 2050.

Essas ideias envolveram as prioridades de 
desenvolvimento locais, iniciativas para a educação e 
uma reavaliação de nossa relação com a natureza. 

Juntos, eles pintam um quadro dos tipos de futuros que 
as pessoas podem querer ver.

“Acho que podemos aprender com as populações 
indígenas. Precisamos tratar a Terra não como 
um recurso, mas como uma ‘Mãe’, que traz 
alimento e precisa ser respeitada. Produção e 
crescimento constantes levam a modos de vida 
menos saudáveis”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP
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OUTRAS ESPERANÇAS E 
IDEIAS DOS BRASILEIROS

Brasil em 2050
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>  Investir em pesquisa: Ciência e inovação são 
fundamentais para a visão brasileira de 2050. Isso 
significa desde explorar o potencial farmacológico das 
plantas tropicais até iniciar projetos de infraestrutura 
em áreas rurais.

>  Mudanças comportamentais: O futuro do Brasil 
também depende das pessoas. Iniciativas de educação 
e marketing podem ajudar a mudar a percepção quando 
se trata de meio ambiente, trazendo a sustentabilidade 
para o ritmo diário das pessoas.

>  Comprando melhor: Em 2050, os brasileiros esperam 
ver novos tipos de produtos em suas prateleiras de 
alimentos: cultivados localmente e de forma sustentável 
por pequenos produtores, sem as embalagens plásticas.

>  Transportes sustentáveis : Novas ferrovias 
intermunicipais de passageiros poderiam oferecer aos 
brasileiros uma maneira mais sustentável para ir de 
Belém a Brasília, e ferrovias urbanas poderiam reduzir 
tanto o congestionamento quanto da poluição para 
moradores de São Paulo.

“Eu gostaria de ver uma 
economia socialmente mais justa 
e ambientalmente sustentável”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP
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OUTRAS ESPERANÇAS E 
IDEIAS DOS BRASILEIROS
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“EU ESPERO QUE 
TENHAMOS MAIS 
OPÇÕES PARA 
TRANSPORTE 
PÚBLICO MENOS 
POLUENTE 
NAS REGIÕES 
METROPOLITANAS”
– PARTICIPANTE DO WORKSHOP
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Mas como será o caminho para 
alcançar este objetivo e com quais 
consequências?

PRINCIPAIS DESAFIOS

60% da bacia amazônica está dentro das fronteiras 
do Brasil. Essa vasta geografia natural dá ao país uma 
vantagem comparativa em nossa resposta global às 
mudanças climáticas. E o Brasil pode usar proativamente 
a transição global para posicionar sua economia para um 
crescimento limpo, enquanto gera empregos, renda e 
igualdade.

AS PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES INCLUEM:

>  Um novo modelo de agricultura: A agricultura 
representa mais de 26% do PIB brasileiro. Melhorar a 
produtividade e a sustentabilidade do setor por meio 
de tecnologias de baixa emissão de carbono, evitando 
a expansão do uso da terra, é uma parte crítica do 
caminho do Brasil para o futuro. A agricultura familiar 
– que alimentam a maior parte da população brasileira 
– também têm um papel importante a desempenhar. 
Práticas como a silvicultura – agricultura em habitats 
florestais preservados – podem se tornar cada vez mais 
importantes.
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Alcançando essas visões

>  Redução do desmatamento: A mudança no uso da terra 
na Amazônia é uma questão crítica para o Brasil. Os 
cientistas temem um ponto de inflexão, onde a floresta 
tropical se transformará em um ecossistema de savana. 
Isso teria um efeito devastador tanto na economia 
brasileira quanto no clima globalmente. Uma questão 
fundamental é como fomentar o desenvolvimento 
econômico e proteger os meios de subsistência nesta 
região, preservando as florestas.

>  Combate à desigualdade social e econômica: As 
pressões climáticas estão ligadas à desigualdade no 
Brasil. Um futuro sustentável e resiliente ao clima deve 
envolver todas as parcelas da população brasileira em 
uma transição justa que gere oportunidades de trabalho 
e meios de subsistência, e em particular populações 
historicamente marginalizadas, incluindo indígenas e 
afro-brasileiros.

>  Uma nova abordagem para a água doce: Quase 
metade dos brasileiros não têm acesso a sistemas de 
tratamento de esgoto – um problema especialmente 
acentuado em áreas urbanas e favelas. Enquanto isso, 
a seca é um problema crescente no Nordeste brasileiro. 
O investimento em infraestrutura de armazenamento, 
abastecimento e conservação de água é essencial para 
a segurança hídrica de longo prazo do país.

O QUE A CIÊNCIA DIZ

A Amazônia brasileira era um emissor líquido de CO2 entre 
2010 e 2019: absorveu 13,9 bilhões de toneladas de CO2, e 
liberou 16,6 bilhões de toneladas.

Atualmente, 37% da água doce é perdida nas cadeias de 
suprimentos no Brasil.
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TRANSIÇÕES
O trabalho árduo de enfrentar esses desafios já começou. 
É importante que reconheçamos esse progresso, ao 
mesmo tempo em que entendemos o tamanho da tarefa 
adiante.
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ATUAL FUTURO

O setor energético brasileiro é mais limpo que o de outros 
grandes países, graças ao investimento significativo em 
energia hidrelétrica.

As mudanças climáticas ameaçam a capacidade 
hidrelétrica existente, o que também causa grandes 
danos ambientais. Outros investimentos – incluindo 
energia eólica, solar e hidrelétrica baseada em 
reservatórios – são, portanto, críticos.

A rede brasileira de movimentos agroecológicos e 
cooperativas de agricultores já estão ajudando o país a 
evoluir e melhorar as práticas agrícolas.

O financiamento e o crédito para pequenos e 
médios produtores poderiam ajudar os movimentos 
agroecológicos a ampliar seu impacto, com o benefício 
adicional de reduzir a pobreza rural.

Os brasileiros já gozam de um “direito à alimentação” 
constitucional, tornando a segurança alimentar uma 
prioridade nacional e legal.

Ainda há muito trabalho a ser feito para tornar esse 
direito em uma realidade. A participação de cidadãos 
de forma ampla e também localizada é um importante 
próximo passo para garantir a segurança alimentar.

Alcançando essas visões
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TEMAS DE  
CONVERSA
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Este relatório é um experimento 
mental, oferecendo uma janela para 
as esperanças, medos e ideias das 
pessoas para um futuro globalmente 
net-zero e resiliente ao clima. Foi 
projetado para dar aos cidadãos uma 
voz, e aos formuladores de políticas 
públicas uma perspectiva mais 
inclusiva.

E com a identificação de soluções 
e inovações que funcionam no 
contexto do Brasil, esse documento 
objetiva inspirar ações contra 
a mudança climática em outras 
regiões.

PERGUNTAS PARA INICIAR A CONVERSA INCLUEM:

>  Quais novas tecnologias e práticas agrícolas podem aumentar a 
produtividade e a resiliência climática de baixo carbono e melhorar 
os resultados econômicos?

>  O que precisa mudar para aumentar o apoio à inclusão social de 
comunidades agrícolas mais expostas aos riscos climáticos?

>  Como podemos desenvolver e manter sistemas de transporte que 
impulsionem a economia, ao mesmo tempo em que adaptamos e 
criamos resiliência aos riscos climáticos, como inundações? 

>  Como os países do mundo podem se preparar ao máximo a medida 
que os mercados financeiros globais começam a reavaliar o valor 
de recursos como terra, natureza e energia? 

Alcançando essas visões
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SOBRE ESTE  
PROJETO

O que fizemos

Essas visões foram criadas em três estágios entre abril e 
agosto de 2021:

>  Especialistas acadêmicos da região trabalharam com 
a Universidade de Cambridge para criar um relatório 
abordando questões-chave na região. Os relatórios 
analisaram os efeitos das mudanças climáticas de uma 
perspectiva ambiental, econômica e social – bem como 
a ciência e a inovação que podem ajudar a informar um 
futuro globalmente net-zero, resiliente ao clima.

>  Os resultados desses relatórios foram apresentados a 
um grupo de cidadãos de cada região, que foram então 
convidados a compartilhar suas esperanças e ideias 
para um futuro globalmente net-zero e resiliente ao 
clima. Os cidadãos vieram de diversos grupos e origens, 
com representação da indústria, grupos de jovens, 
sociedade civil e populações indígenas.

>  Os resultados de ambos foram reunidos para criar visões 
para cada região.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer aos especialistas do Brasil 
e aos participantes dos workshops sem os quais esse 
projeto teria sido impossivel. 

Obrigado a todos por sua generosidade, consideração e 
entusiasmo.

O projeto foi entregue por um consórcio, liderado 
pela Deloitte, e incluindo a AECOM, a Universidade de 
Cambridge, One Young World e Radley Yeldar.

Este relatório faz parte de um conjunto de 
visões encomendadas em 2021 pelo Reino 
Unido como parte da Presidência da COP 26. As 
visões buscam mostrar como seria um futuro 
globalmente net-zero e resiliente ao clima. As 
visões apresentam algumas inovações que 
podem fazer dessas visões uma realidade e 
exploram o que a ciência nos informa sobre os 
beneficios se atingirmos esse futuro.

As visões abrangem uma série de temas 
transversais e seis regiões globais: a Península 
Arábica (especificamente focada no Reino 
da Arábia Saudita e nos Emirados Árabes 
Unidos), Brasil, Índia, Jamaica, Quênia e Reino 
Unido. Elas foram escolhidas para refletir a 
diversidade de desafios e oportunidades na 
construção de um futuro sustentável.
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