
A Embrapa e a Agenda 2030 

 
 
 
 
 
Ao gerar conhecimentos e ativos tecnológicos para a sustentabilidade da agropecuária 
brasileira, a Embrapa vinculou sua atuação, direta ou indiretamente, a todos os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 



Agenda 2030 da ONU 

• Setembro de 2015 

• 193 países 

• 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

• 169 Metas  (231 indicadores) 

 











1. Fonte: Food and Agriculture: Driving action across the 2030 Agenda for Susteainable Development 

Agricultura sustentável 
ODS 2 pode catalisar progresso nos demais 16 ODS¹  

• Desafio do setor agropecuário: alimentar a população em crescimento contínuo. O Brasil contribui para 
o suprimento global de alimentos 

• Atividade econômica capaz de promover a inclusão  produtiva, conservação ambiental e resiliência à 
mudança do clima.  

Recursos 

naturais e 

mudanças 
climáticas  

ODS para o Brasil 



Embrapa e os 17 ODS 

Influência 
direta  

• Qualidade e segurança dos alimentos (nutrição e 

saúde) 
• Agregação de valor a matérias-primas e co-produtos da 

indústria 
• Pós-colheita 
• Bioprocessos 
 
 

Depende de 

ações/políticas 
setoriais 

• Processos biológicos 
• Sistemas de produção inovadores 

e sustentáveis  
• Recuperação de áreas degradadas 
• Praticas para adaptação e 

mitigação da mudança de clima 

Depende de 

ações amplas 
de governo 

• Uso sustentável dos solos brasileiros 

• Qualidade do solo e da água 

• Serviços ambientais 

• Fontes alternativas de nutrientes 
 



• 886 pesquisadores e analistas  
• Rede de trabalho colaborativa  
• Cumprimento de metas 
• Suporte à implementação da Agenda 2030 na empresa 



Coleção ODS 

• 600 soluções tecnológicas  

• 18 e-books (um para cada ODS) 
e um e-book síntese dos 5Ps 

 
https://www.embrapa.br/45-anos/publicacoes 



Tecnologia agropecuária para 81 metas ODS 

• Várias soluções atendem a uma meta com vários problemas 
• Uma tecnologia atende a várias metas, a vários problemas 

Exemplo: Fossa séptica biodigestora 

1 tecnologia = várias metas 
• Agricultura 
• Conservação ambiental 
• Resiliência à mudança do clima 

• Problema: acesso à saneamento básico 

• Desafio: 1 bilhão de pessoas no mundo 

 



Barragem subterrânea 

Problema: água para a agricultura no Semiárido 
Conservação ambiental 
Resiliência à mudança climática 
Desafio: 1,82 milhões de estabelecimentos da 
agricultura familiar no NE 
 
 



Fixação biológica de nitrogênio 

Problema: polução e custos de fertilizantes 
Desafio: Redução de GEE e economia 
 
 
Redução de emissões de CO2 eq. do agro 



Conservação da agrobiodiversidade 

• Problema : perda da biodiversidade 

• Desafio: garantir a soberania alimentar 



 



Alimentos biofortificados 
• Problema: 

desnutrição, fome 
oculta, doenças 
crônicas 

• Desafio: 
segurança 
nutricional e 
geração de renda 

Inovação no campo 
• Monitoramento por satélite 

• ILPF 

• Problemas: global e local 

• Desafios: Redução de GEE, gestão integrada e 
inclusão produtiva 



 



Mar e terra 
• Gestão ambiental integrada 

• Problema: restauração de 
ecossistemas terrestres, de 
água doce e do mar 

• Desafios: gestão ambiental e 
conservação da biodiversidade 

Transferência do conhecimento e da tecnologia 
• Problema: acesso ao conhecimento 

científico 

• Desafios: cidadania e inovação 
sustentável no campo 



 



 



 


