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ESTADOS & REGIÕES
GESTÃO CLIMÁTICA ESTADUAL
Dos 27 estados brasileiros, 26 estão utilizando a plataforma de reporte do
1
CDP para monitorar as ações para enfrentamento ás mudanças climáticas.
O mapa abaixo ilustra como os estados estão gestionando essas ações:
Inventário Possui um

Meta de redução Tem uma meta

Plano de ação Possui um

Estudo de vulnerabilidade

inventário de emissões de escala
regional para apresentar?

de redução de emissões de GEE
em vigor para a escala regional?

plano de ação às mudanças
climáticas para reduzir as emissões
de GEE na escala regional?

Existe uma análise de riscos ou
de vulnerabilidade à mudança
climática para o estado?

Plano de adaptação

Possui um plano de adaptação
às mudanças climáticas?
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1 Os indicadores analisados foram
retirados das respostas ao
questionário de Estados e Regiões
de 2020 do CDP.
2 O estado do Rio Grande do Norte
(RN) não respondeu o questionário
do CDP.
3 Acre (AC) reportou metas mas não
deu detalhes.
4 Rondônia (RO) reportou plano de
ação mas não forneceu detalhes.
5 Sergipe (SE) reportou o inventário
mas deixou a maioria das respostas
em branco.
6 Rio Grande do Sul (RS) reportou
plano de adaptação mas não
forneceu detalhes

Sudeste
SP

RJ

Sul
6

Destaque positivo para os estados:
Acre (AC), São Paulo (SP), Rio de
Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) que
reportaram possuir pelo menos 80%
dos indicadores analisados.
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Colaboração
com o governo
nacional
COLABORAÇÃO COM
O GOVERNO
FEDERAL
O estado colabora com governos nacionais no desenvolvimento e/ou
cumprimento de objetivos, metas e/ou estratégias ambientais comuns?

15% Não, mas há intenção

73% Sim, possuem algum tipo de colaboração

12% Não

Tipos de colaboração
Dos 26 estados, 19 deles relataram 30 colaborações com o Governo Federal.
os tipos mais mencionados foram:
21% Iniciativa colaborativa

10% Consulta (regulamentação/política)

51% Outro tipo

18% Compartilhamento de conhecimento ou dados

Áreas de ação
Foram indicadas 13 áreas de colaborações com o Governo Federal, as áreas
mais citadas foram:
30% Redução de emissões

7% Cobertura florestal

47% Outras

20% Adaptação climática
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CIDADES
GESTÃO CLIMÁTICA MUNICIPAL
Na edição CDP Cities 2020, 92 cidades brasileiras responderam o questionário.
Essas cidades representam aproximadamente 55 milhões de habitantes, o que
corresponde a 26% da população brasileira. As informações abaixo indicam
como os municípios estão gestionado as questões climáticas.

Estudo de vulnerabilidade

Foi realizada uma avaliação de riscos ou de vulnerabilidade às mudanças climáticas?
28%1
Sim

30%
Está em elaboração ou há intenção
de adotar nos próximos 2 anos

3%
Não respondeu

39%
Não ou não se sabe

Plano de adaptação

A câmara municipal ou autoridade similar publicou um plano
abordando a adaptação às mudanças climáticas?
13%2

39%

10%

38%

Inventário

A cidade possui um inventário de emissões da escala comunitária a ser divulgado?
29%3

50%

9%

12%

Metas de redução

A cidade possui metas de redução de emissões de GEE implantadas em escala comunitária?
26%4

11%

63%

Plano de mitigação

A cidade possui um plano de mitigação das mudanças climáticas ou de
acesso à energia para reduzir as emissões de GEE da escala comunitária?
12%5

56%

14%

18%

1 Das 26 cidades que responderam ter um estudo de vulnerabilidade, 20 forneceram detalhes. 2 Das 12 cidades que
reportaram ter um plano de adaptação, apenas 11 forneceram detalhes. 3 Das 27 cidades que reportaram ter um inventário,
apenas 26 disponibilizaram o documento e forneceram detalhes. 4 Das 24 cidades que reportaram ter metas de redução,
apenas 10 descreveram e forneceram dados sobre essas metas. 5 Das 11 cidades que reportaram sim, apenas 10 anexaram
seu plano e forneceram detalhes.
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FINANCIAMENTO CLIMÁTICO
Estes projetos podem se relacionar à
energia renovável, ao transporte sustentável, à eficiência energética ou de
construção, ao lixo, à água ou a outras
áreas relacionadas ao clima. Das 92
cidades brasileiras que reportaram ao
CDP em 2020, 62 delas (67%) reportaram ter algum tipo de projeto buscando financiamento. No total, essas 62
cidades apresentaram 169 projetos.

O objetivo desta questão é entender
para quais projetos relacionados às
mudanças climáticas a cidade está
buscando financiamento externo* junto de instituições públicas ou privadas,
e quais os tipos de financiamento ela
precisa: um financiamento total de seu
projeto, ou seja, cobrindo todo valor;
um financiamento parcial ou complementar e assim por diante.

Custo estimado para 169 projetos: R$ 6.4 bilhões

Financiamento total necessário: R$ 2.4 bilhões

Fonte: bcb.gov.br/conversao.
Acesso em: 05/02/2021. USD 1,00 = 5,39 BRL.

Tipos de financiamento
45% financiamento total

17% outros

38% financiamento complementar/parcial

Áreas de projeto
34% gestão de resíduos/reciclagem

11% transporte

39% outros

16% gestão da água
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EMPRESAS
MUDANÇA CLIMÁTICA
No total, 827 das 1380 empresas brasileiras convidadas, responderam o
questionário de mudanças climáticas
do CDP, em 2020. As empresas brasileiras que foram capazes de quantificar potenciais impactos financeiros
estimaram uma perda aproximada de

R$ 440 bilhões, e um custo de reparação das perdas financeiras na casa
de R$ 287 bilhões. O gráfico abaixo
demonstra a relação dos principais
fatores de risco para as empresa
que reportaram:

Impactos financeiros e fatores de risco
12% Precificação do carbono

16% Aumento de desastres naturais

56% Outro

16% Variação nos padrões climáticos

Emissões e omissões de GEE
As empresas brasileiras que reportam ao CDP implementaram ações climáticas que resultaram na redução de pouco mais de 35,7 milhões de toneladas
métricas de CO2e em 2020. Com ambição de chegar a 42,1 mi em 2021.

Oportunidades relacionadas ao fator climático
25% Empresas identificaram

4% Não responderam

54% Não identificaram

17% Reconhecem oportunidades mas não possuem plano de ação
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FLORESTAS
No total, das 106 convidadas, 47
empresas responderam ao questionário de florestas do CDP, em 2020.
Entretanto, apenas 33 deste total
reportaram informações sobre as

4 commodities monitoradas pelo
questionário (óleo de palma, madeira, pecuária e soja). Desta forma, as
análises a seguir tem como universo
amostral 33 empresas.

Rastreabilidade nas cadeias produtivas
39% rastreiam

Riscos relacionados a florestas
45% indentificaram riscos

42% Risco físico

23% Risco regulatório

3% Risco tecnológico

32% Risco reputacional
42% Madeira

26% Pecuária

13% Óleo de palma

19% Soja

Conformidade com o Código Florestal Brasileiro (CFB)
32% coletam dados
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