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INTRODUÇÃO ÀS METAS BASEADAS NA CIÊNCIA (SBTs)
O QUE É A INICIATIVA SCIENCE BASED TARGETS?

A iniciativa Science Based Targets impulsiona uma ação climática

ambiciosa no setor privado ao permitir que empresas estabeleçam

metas de redução de emissões que sejam baseadas na ciência, a fim de 

alcançar os objetivos do Acordo de Paris. 



INTRODUÇÃO ÀS METAS BASEADAS NA CIÊNCIA (SBTs)
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O QUE SÃO METAS BASEADAS NA CIÊNCIA? 

As metas adotadas pelas empresas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) são consideradas baseadas

na ciência se estão alinhadas com o que a mais atual ciência climática indica como necessário para cumprir os objetivos do

Acordo de Paris: limitar o aquecimento global a muito abaixo de 2ºC com relação aos níveis pré-industriais e fazer todos os

esforços possíveis para limitá-lo a 1.5ºC.

As metas SBT ajudam as empresas a determinar quanto e em que velocidade devem reduzir suas emissões de GEE.



DO ACORDO DE PARIS

● Metas de mitigação 

para a economia 

mundial

● Apresentadas como 

compromissos de 

longo prazo

● Apresentadas como 

métricas de 

temperatura

ÀS METAS SBT

● Metas empresariais que cobrem 

as emissões mais importantes 

de toda cadeia de valor

● Com um prazo que garanta a 

responsabilidade e impulsione a 

ação de curto prazo (5 a 15 

anos) 

● Apresentadas como métricas 

relevantes para o setor/empresa
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INTRODUÇÃO ÀS METAS BASEADAS NA CIÊNCIA (SBTs)
NOSSOS NÚMEROS 

SBTi Progress Report 2020

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiProgressReport2020.pdf


Empresas com metas baseadas na

ciência estão cumprindo com a ambição

proposta pelo Acordo de Paris, 

reduzindo suas emissões em larga

escala

● Empresas com metas baseadas na ciência

reduziram suas emissões combinadas em

25% desde 2015, o que contrasta com um

aumento de 3,4% nas emissões globais de

energia e de processos industriais durante o

mesmo período;

● Uma empresa típica com metas SBT reduz

suas emissões diretas (escopos 1 e 2) a uma

taxa anual linear de 6,4%, que supera a taxa

requerida pelos criterios da SBTi para cumprir

com os cenários alinhados à ambição de

1.5°C (4,2%).Fonte: SBTi Progress Report 2020
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https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiProgressReport2020.pdf


COMO ELABORAR UMA 
META BASEADA NA CIÊNCIA (SBT)



COMO ELABORAR UMA META BASEADA NA CIÊNCIA (SBT)
GRANDES EMPRESAS

DIA 1 24 MESES

Empresa apresenta

uma carta em que 

estabelece sua

intenção de 

elaborar uma meta 

baseada na ciência

Empresa trabalha

na elaboração de 

suas metas de 

acordo com os

critérios da SBTi

Empresa submete

suas metas para 

validação oficial

Empresa anuncia

suas metas e 

comunica seus

grupos de interesse

Empresa reporta

anualmente suas

emissões e seu

progresso com 

relação às metas

DEPOIS DE 

APROVADAS



ESCOPO DO COMPROMISSO

OPÇÃO 1 – metas de redução de emissões

alinhadas a 1.5°C:

• Metas de redução de emissões alinhadas aos cenários de

descarbonização de 1.5°C (5-15 anos);

• Alinhadas com as trajetórias que levam a emissões líquidas

zero na cadeia de valor em 2050;

OPÇÃO 2 – metas net-zero E objetivos interinos de

redução de emissões:

• Metas de longo prazo de alcançar emissões líquidas zero

no mais tardar em 2050 E metas interinas de redução de

emissões (5-15 años);

Empresas comprometidas com a SBTi por meio da 

campanha BA for 1.5°C também se tornam

automaticamente parte do movimento global Race to Zero

Carta compromisso Business Ambition for 1.5 disponível em: 

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Business-Ambition-Pledge.pdf

FAQ da campanha Business Ambition for 1.5 disponível em:

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Business-Ambition-FAQ.pdf

COMO ELABORAR UMA META SBT

https://racetozero.unfccc.int/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Business-Ambition-Pledge.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Business-Ambition-FAQ.pdf


Redução de emissões:

1. Metas interinas baseadas na
ciência: as empresas devem
estabelecer metas de 5 a 15 
anos sobre as emissões de 
toda sua cadeia de valor.

2. Net-Zero/descarbonização
profunda: se a 
descarbonização profunda 
não é atingida em 15 anos, 
empresas devem estabelecer
uma meta adicional, alinhada
com as trajetórias que limitam
o aquecimento a 1.5°C.

Compensação e Neutralização:

1. Na transição rumo a Net 
Zero: recomenda-se que as 
empresas compensem as 
emissões restantes.

2. No ponto de net-zero:
empresas devem neutralizar
qualquer emissão residual por 
meio da remoção do dióxido
de carbono da atmosfera. 

1.5°C-aligned 

emissions pathway
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Remoções de carbono

Emissões brutas de GEE na

cadeia de valor

Atividades de compensação

Emissões líquidas zero
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By 2050 at the latest

5 to 15 years
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emissões

(SBTs)
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ESCOPO DO COMPROMISSO

COMO ELABORAR UMA META SBT

Essas e outras informações referentes ao trabalho da SBTi no tema de Net Zero podem ser encontradas em nosso site: www.sciencebasedtargets.org/net-zero

http://www.sciencebasedtargets.org/netzero


PRINCIPAIS CRITÉRIOS

COMO ELABORAR UMA META SBT

• Nível de ambição (escopo 1 + 2): No mínimo consistente com o 

nível de descarbonização necessário para limitar o aumento da 

temperatura em muito abaixo de 2°C, fazendo todos os esforços em 

direção a 1.5°C;

• Progresso: a ambição do período escolhido (ano base para o ano 

objetivo) e a ambição em perspectiva (ano mais recente para o ano 

objetivo) devem atender aos critérios de ambição citados acima;

• Limite: todas as emissões de GEE do escopos 1 e 2 de toda a

empresa (> 95%);

• Prazo: 5-15 anos ao futuro;

• Relatórios: Divulgação anual do inventário de emissões de GEE;

• Escopo 3: É necessária uma estimativa de emissões de escopo 3. 

Uma meta SBT de escopo 3 é obrigatória quando as emissões desse 

escopo forem > 40% do total de emissões.

Para conhecer a lista completa de critérios, consulte o documento SBTi Criteria and Recommendations.

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
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