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mudanças climáticas.
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Introdução
Analisamos informações
de 82 municípios
brasileiros que reportaram
suas ações, políticas e
estratégias no combate
às mudanças climáticas
por meio do Sistema
Uniﬁcado de Reporte
CDP & ICLEI 2021

TCFD
A Força-tarefa para
Divulgações Financeiras
Relacionadas às Mudanças
Climáticas (TCFD) na sigla
em inglês, foi desenvolvida
pelo Financial Stability Board
(FSB), busca oferecer
recomendações sobre como
organizações podem divulgar
dados e informações
ﬁnanceiras relacionadas aos
riscos, oportunidades e
ações relacionados ao
combate às mudanças
climáticas.
As recomendações da TCFD
giram em torno de quatro
áreas temáticas:

111

municípios
aderiram ao Pacto
Global de Prefeitos
pelo Clima & Energia
57 reportaram ao CDP

Governança
Um dos principais objetivos da
TCFD é elevar as questões
climáticas ao nível de liderança, ou
seja, o conselho de administração
da organização. No caso de
municípios, o nível de liderança seria
o prefeito(a), quem tem um papel
imprescindível para estabelecimento
das diretrizes e estratégias e
negócios a longo prazo e
planejamento ﬁnanceiro alinhado a
uma economia de baixo carbono.
Analisamos quais municípios
brasileiros aderiram ao Pacto Global
de Prefeitos pelo Clima e Energia
(GCoM) e a iniciativa Race to Zero.

41

municípios
aderiram a
Campanha Race
to Zero cidades
17 reportaram ao CDP

21

municípios
aderiram a Alianças
pela Ação Climatica
17 reportaram ao CDP

Estratégia
São relacionados aos impactos reais e potenciais dos riscos e
oportunidades relacionados às mudanças climáticas

GOVERNANÇA

240

ESTRATÉGIA
GESTÃO DE RISCOS

riscos foram
reportados por
66 municípios

MÉTRICAS E METAS

179

oportunidades
foram identiﬁcadas
por 53 municípios

Top 5 riscos climáticos reportados

Top 5 oportunidades reportadas

Tempestades

Gestão de resíduos
15%

12%
Energia

Secas
13%
Doenças vetoriais

8%

10%
Turismo e eco-turismo
Modelos de negócios sustentáveis

Inundações
7%
Dias extremamente quentes

8%
8%

Gestão da água
6%

7%

Gestão de Riscos

221

Como os municípios identiﬁcam, avaliam e
monitoram os riscos associados ao clima.
Para esse ponto, analisamos municípios com
estudo de vulnerabilidade, ações para mitigar
os riscos identiﬁcados.

ações para adaptação
foram descritas por
57 municípios

Top 5 ações em adaptação
Criação de áreas verdes

24%

Possui

34%

Pretende
elaborar
em 2 anos

Análise de
Vulnerabilidade

11%
Mapeamento de áreas sujeitas a enchentes
11%
Monitoramento de risco em tempo real

24%

Não sabe

Em progresso

17%

8%

Medidas de prevenção a doenças
8%

Apesar de 20 municípios (24%) reportarem ter
o estudo de vulnerabilidade, apenas metade
deles (11) apresentou realmente o documento.

Métricas e Metas
São as métricas e metas usadas para avaliar riscos e
oportunidades relacionados a clima. Nesse item,
analisamos como os municípios estão gerenciando
as emissões (Inventario, planos e metas), e como
estão gerenciando os riscos (plano de adaptação)

PLANO DE AÇÃO
Plano de ação climática ou plano de
mitigação de gases de efeito estufa

Plano
de ação
climática
27%

9%

7

Municípios tem meta
de redução de emissões

INVENTÁRIO

21

municípios reportaram que
possuem inventário, mas apenas 19
apresetaram detalhes das emissões
e documentos

3%

Pretende
elaborar
em 2 anos

47%

Possui

Inventário
de GEE

6%

Sem intenção
de elaborar

27%

17%
Em progresso

PLANO DE ADAPTAÇÃO

11

7%

Pretende
elaborar
em 2 anos

44%

Não sabe

Engajamento da comunidade e educação

(14%) no total responderam
que possuem um plano, mas
apenas 8 apresentaram detalhes
do plano de adaptação

20%

Possui

Em progresso

Sem intenção
de elaborar

Não sabe

41%

Pretende elaborar
em 2 anos

28%

Sim

14%

Em progresso

13%

Não pretende ter

4%
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