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AS 
EMISSÕES DA 
AGRICULTURA 

E DA TERRA 
DEVEM CAIR 
PARA ZERO 

ATÉ

EM SEGUIDA, 
PARA UM DEPÓSITO 

LÍQUIDO DE 10 GT 
ATÉ 2050, 

RESULTANDO 
EM 400 GT DE 

MITIGAÇÃO TOTAL 
DE 2020 A 2050

–10 Gt

12.5 Gt

–5 Gt

EXP   NENTIAL  
R    ADMAP F         R  
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UMA LEI DO CARBONO 
PARA A NATUREZA
A clareza e a simplicidade da Lei do Carbono ajudaram  
a colocar a humanidade em um caminho para fazer os  
avanços rápidos necessários em direção à descarbonização 
profunda dos setores globais de energia e da indústria.  
Para revolucionar de forma semelhante a forma como 
cuidamos coletivamente da natureza e da terra, cultivando 
as pias de carbono e cortando as emissões nas fazendas, 
ranchos, florestas e terras naturais do mundo, apresentamos 
a Lei do Carbono para a Natureza. É um benchmark simples, 
baseado na ciência, derivado do que a ciência mais recente 
nos diz que precisa ser alcançado por terra e natureza,  
e o que os contadores de emissões de terra nos dizem  
que pode ser alcançado – o que é possível e econômico – 
para manter o aumento da temperatura global em até 1,5 °C  
e proteger nosso meio ambiente natural. Se alcançarmos  
a ação climática em terra na escala exigida pela Lei  
do Carbono para a Natureza, nossas chances de manter  
um clima seguro – e uma biosfera saudável e resiliente  
em geral – são muito maiores.

A Lei do Carbono para a Natureza  
exige que o setor das terras atinja  

zero emissões líquidas de gases de efeito  
estufa até 2030, um depósito de 5 Gt até 2040  
e um depósito de 10 Gt até 2050 para manter  
o aumento da temperatura global até 1,5 °C. 

Os objetivos climáticos do Acordo  
de Paris só podem ser alcançados  

com a rápida descarbonização da energia  
e da indústria, juntamente com ações aprimoradas 
de gestão de terras conhecidas como soluções 
climáticas naturais.

Não há caminho viável para limitar o aumento da temperatura 
global a 1,5 °C ou até mesmo 2 °C sem a implementação 
massiva de soluções climáticas naturais – ações que 
aumentam o armazenamento de carbono e/ou evitam 

emissões de gases de efeito estufa de florestas, pântanos, 
pastagens e terras agrícolas. Embora a importância  
e a urgência dessas soluções sejam bem reconhecidas,  
o progresso tem sido estagnado pela falta de uma estratégia 
abrangente e coordenada para expandi-las em todo o mundo. 
O Roteiro Exponencial para Soluções Climáticas Naturais  
é um plano inédito para acelerar as reduções de emissões  
e impulsionar as dissipações de carbono natural por meio  
de uma melhor gestão de paisagens naturais e de trabalho. 
Com foco nas pessoas que vivem e trabalham na terra,  
o Roteiro traça o caminho e os marcos que o mundo precisa 
seguir para acelerar as contribuições da natureza para a mitigação 
climática em linha com a Lei do Carbono para a Natureza.

Roteiro exponencial para  
soluções climáticas naturais 



O Roteiro Exponencial para Soluções Climáticas Naturais 
mostra como podemos cumprir a Lei do Carbono para  
a Natureza usando tecnologias existentes e a mais recente 
ciência para acelerar as soluções climáticas naturais. As rotas 
para a ação no Roteiro são organizadas em torno de mudanças 
nas formas como as pessoas interagem com a terra, em vez  
de mudanças na quantidade de carbono em diferentes tipos  
de cobertura terrestre. Como tal, as oito trilhas de ação do 
roteiro são centradas em pessoas que vivem e trabalham  
na terra – principalmente agricultores, pecuaristas, silvicultores, 
povos indígenas e comunidades locais, e gerentes públicos  
de terras – cuja capacidade de administrar terras é apoiada por 
atores capacitadores: formuladores de políticas, setor financeiro, 
empresas e movimentos sociais. Os Action Tracks agrupam  
as intervenções que gerarão o maior impacto climático  
por meio da administração de terras naturais e de trabalho  
e são as mais propensas a escalar. 

Tomados em conjunto, os Action Tracks protegerão  
os sistemas naturais que estão mais em risco de expansão 
agrícola e outras ameaças, dimensionarão rapidamente  
o gerenciamento inteligente do clima de terras de trabalho  
na década e começarão a restaurar os ecossistemas naturais  
por meio do surgimento de um novo setor de restauração  
global. E juntos, eles são o caminho do mundo para alcançar  
a Lei do Carbono para a Natureza. 

O esforço necessário para  
fornecer soluções climáticas naturais  

em escala é enorme e exige que todos nós,  
por meio de soluções entregues por pessoas  
da terra e apoiadas por atores capacitadores 
públicos e privados.

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

CRÍTICAS PARA 
O CLIMA 

1.0 Gt CO2e

DIREITOS 
E RECURSOS 

DO IPLC 

1.5 Gt CO2e
PASTOREIO 

INTELIGENTE EM 
RELAÇÃO AO CLIMA 

1.9 Gt CO2e

AGRICULTURA 
INTELIGENTE COM 

RELAÇÃO AO CLIMA 

3.3 Gt CO2e

RESTAURAÇÃO 
DE FLORESTAS 
E PÂNTANOS 

0.8 Gt CO2e

3.6 Gt CO2e até 2050

MUDANÇA NA 
ALIMENTAÇÃO 
E DESPERDÍCIO 
DE ALIMENTOS 

2.5 Gt CO2e

CADEIAS DE 
SUPRIMENTOS SEM 

DESMATAMENTO 

1.1 Gt CO2e

SILVICULTURA 
INTELIGENTE EM 

RELAÇÃO AO CLIMA 

1.9 Gt CO2e

TRILHAS DE AÇÃO CENTRADAS  
NAS PESSOAS

Cadeias de suprimentos  
sem desmatamento 

As cadeias de suprimentos podem enviar 
sinais aos fazendeiros, além das empresas  

e governos que possibilitam suas atividades, 
de que o desmatamento colocará os preços 

e o acesso ao mercado em risco.

Áreas protegidas críticas para o clima  

Ecossistemas de alto carbono, com  
carbono “irrecuperável” que é rapidamente 

liberado quando perturbado e não  
se recuperará por décadas se perdido,  

são altas prioridades de proteção. 

Direitos e recursos do IPLC 

O reconhecimento legal de terras  
e direitos da IPLC globalmente, e recursos 

financeiros, políticos, tecnológicos e jurídicos 
para apoiar os indígenas e comunidades  

locais no exercício de seus direitos  
são fundamentais. 

Silvicultura inteligente  
em relação ao clima   

Uma melhor gestão para cuidar de florestas 
pode reduzir as emissões e aumentar o 

sequestro de carbono nas áreas de produção, 
enquanto aumentar seu valor percebido 

também pode protegê-las do desmatamento.

Pastoreio inteligente em relação ao clima 

Adicionar árvores a áreas de pastagem  
e tomar mais cuidado com o solo e  

a forragem tem um grande potencial para 
reduções de emissões, melhorando a saúde 

animal e criando novas oportunidades 
econômicas para os gerentes de pecuária.

Agricultura inteligente com relação ao clima  

O solo e a gestão de culturas, 
agrossilvicultura e outras técnicas de 

agricultura regenerativa podem aumentar 
drasticamente o sequestro de carbono, 
enquanto aumentam a biodiversidade  

e a resiliência aos riscos climáticos.

Mudança na alimentação  
e desperdício de alimentos 

Em países mais ricos, as dietas devem 
mudar para uma ênfase em mais alimentos  

à base de plantas, enquanto a perda  
e o desperdício de alimentos devem  
ser reduzidos em todos os lugares.

Restauração de florestas e pântanos   

 O reflorestamento passivo e ativo oferece 
benefícios por décadas e não deve ser 

adiado. Restaurar pântanos – especialmente 
turfeiras – também pode fornecer retornos 

significativos e rápidos.

PROTEGER GERENCIAR RESTAURAR



As trajetórias de mitigação do Roteiro traçam a rapidez  
com que precisamos acelerar soluções climáticas naturais 
econômicas ao longo do tempo para cumprir a Lei do Carbono 
para a Natureza. As trajetórias são guiadas por uma estrutura  
de tomada de decisão de recursos naturais de longa data –  
a hierarquia de mitigação – que prioriza a mitigação de danos 
ambientais: primeiro, evitar impactos negativos; segundo, 
minimizar impactos negativos inevitáveis; e, finalmente,  
corrigir ou compensar os impactos negativos que permanecem.

No geral, o Roteiro mostra onde e como podemos promover 
a inovação científica e a implantação em grande escala de 

soluções climáticas naturais para apoiar as pessoas em terra 
que entregarão a transição natural necessária. Sua criação  
é um passo crítico para fornecer às comunidades recursos  
para apoiar a gestão de terras, países com conhecimento  
para identificar e ativar o potencial climático de seus domínios  
e empresas e financiadores com caminhos claros para investir 
em soluções. Isso deve ocorrer para que o enorme potencial 
das soluções climáticas naturais possa cumprir a Lei do  
Carbono para a Natureza: fornecer a todos nós um clima 
estável, mantendo a biodiversidade, fornecendo ar e água 
limpos, sustentando a saúde e o bem-estar humanos  
e fortalecendo a resiliência da nossa biosfera.
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Proteger 
No reino das soluções climáticas naturais,  

“proteção” refere-se a ações que evitam emissões  
da conversão de florestas, pastagens ou pântanos,  

ou de alteração da hidrologia de pântanos.

Gerenciar 
As soluções climáticas naturais na categoria  
“gestão melhorada” reduzem as emissões  

do trabalho agrícola, pastagem e terras florestais  
e também podem regenerar e melhorar as reservas 

de carbono, sem uma mudança no uso da terra  
e ao mesmo tempo entregando os alimentos  

e materiais de que precisamos. Se a mesma terra  
for usada para pastagem de gado (ou cultivos,  
ou colheita de árvores) após a implementação  

de uma solução climática natural, então  
a colocamos na categoria “gerenciar”.

Restaurar 
Essas soluções climáticas naturais  

restauram florestas nativas, pântanos e pastagens 
em lugares onde ocorreram historicamente.  

Neste Roteiro, usamos a restauração estritamente 
para descrever a recuperação de um ecossistema 
que havia sido convertido anteriormente em terra 

de trabalho. Em outros usos, a restauração também 
pode descrever ações para recuperar ecossistemas 

degradados existentes ou para melhorar a saúde  
das terras de trabalho, que incluímos no Roteiro  

como mitigação “gerenciada”.

Devemos proteger 
os sistemas naturais 

que estão mais em risco de 
expansão agrícola e outras 
ameaças, reduzindo pela 
metade as emissões da perda 
de ecossistema a cada cinco 
anos durante a próxima década 
para proteger 45 milhões de 
hectares de florestas e pântanos 
e fornecendo 4 Gt de mitigação 
anualmente até 2030.

Devemos dobrar o uso 
da gestão inteligente 

do clima todos os anos até 2026, 
alcançando mais de dois bilhões 
de hectares até 2030 – 20% das 
terras de trabalho do mundo – 
para alcançar 8 Gt de mitigação 
anualmente e emissões líquidas 
zero até 2030.

Começar a restaurar 
ecossistemas naturais 

agora é crucial. Remover e 
sequestrar quase 5 Gt de CO2 
anualmente até 2050 requer  
o surgimento de um novo 
setor de restauração global, 
restaurando pelo menos 350 
milhões de hectares de florestas 
e pântanos até 2050.



Sistemas alimentares  
A agricultura é a maior causa mundial de perda de  
ecossistema e emissões associadas. No total, o sistema  
global de alimentos é atualmente responsável por cerca  
de 27% de todas as emissões de gases do efeito estufa. 
Se nossas escolhas de produção e consumo de alimentos 
não mudarem coletivamente na próxima década, estaremos 
desistindo de qualquer chance real de limitar o aumento  
da temperatura global a não mais que 1,5 °C ou de conter  
a maré de desmatamento e perda de biodiversidade.

As maiores e mais econômicas oportunidades para reduzir 
as emissões e remover o carbono da atmosfera por meio de 
soluções climáticas naturais envolvem diretamente sistemas de 
produção de alimentos: práticas de gestão do solo, introdução 
de árvores em terras de plantio e pastagem, e liberação de 
terras de pastagem inadequadas para restauração à floresta. 
No geral, mais de 80% da mitigação de 2030 de seguir  
o Roteiro está fortemente ligada aos sistemas alimentares.

Uma transformação dos sistemas 
alimentares está no centro das soluções 

climáticas naturais e é necessária para alcançar 
a maior parte da proteção necessária, gestão 
inteligente do clima e restauração do ecossistema, 
enquanto melhora a segurança alimentar global.

Latin America 
and Caribbean

3.3 Gt

South-East Asia and 
Developing Pacific

2.0 Gt

Southern Asia
 0.9 Gt

North America
1.2 Gt  

Europe
0.7  Gt

Middle East
0.1 Gt

Asia-Pacific 
Developed 

0.3 Gt

Eurasia
0.7 Gt

Eastern Asia
1.5 Gt

Africa 
2.3 Gt

PROTEGER GERENCIAR RESTAURAR

OPORTUNIDADE DE NCS REGIONAL NO MAPA DE 2030  
(Gt  CO2e ANUALMENTE) 

Para obter mais informações sobre o Roteiro 
exponencial para soluções climáticas naturais:

Michael Wolosin 
Diretor administrativo, Roteiro NCS 
Conservation International 
mwolosin@conservation.org 
www.conservation.org/roadmap

Parceiros 
Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático 
(Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK) 
Exponential Roadmap Initiative (ERI) 
Fundo Mundial para Vida Selvagem  
(Worldwide Wildlife Fund, WWF)
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