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Oportunidades da Agenda 2030

 Relevância dos ODS no contexto país

 Papel da agricultura sustentável e bioeconomia

 Visão sistêmica dos objetivos: sinergias e conflitos

 Parcerias e financiamento



P&D agropecuária



Elaboração: Embrapa/Agropensa (2012).
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P&D agropecuária: inovação na cadeia produtiva



Alinhamento com os ODS



Alinhamento com os ODS

1. Influência Direta Embrapa

2. Depende de Ações/Políticas Setoriais

3. Depende de Ações/Políticas amplas de Governo



Alinhamento com as metas ODS



Case Embrapa : gestão de conhecimento em rede 

colaborativa

Desafios: internalizar a Agenda 2030 na Embrapa

- validar o pré-alinhamento às metas ODS

- identificar conhecimento/tecnologias já 

disponíveis que possam contribuir para o 

alcance dos ODS

- atualizar planejamento estratégico



Case Embrapa : gestão de conhecimento em rede 

colaborativa

“Como a Embrapa contribui para o cumprimento das metas 

selecionadas?”

Rede ODS Embrapa: colaboração para promover o debate 

corporativo sobre a Agenda 2030

- Internalizar + externalizar: Coleção de e-books ODS

- mapeamento de competências (editores/autores)

- mobilização para ação: metodologia PG Macro/Embrapa



Case Embrapa : gestão de conhecimento em rede 

colaborativa

Coleção ODS

o 400 pesquisadores/analistas

o 17 e-books + e-book síntese

o levantamento de ~600 soluções 

o lançada em abril 2018

https://www.embrapa.br/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods

https://www.embrapa.br/45-anos
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Nexos entre ODS
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Nexos entre ODS: exemplo em gestão ambiental



Fossa séptica biodigestora

 O problema: 78% da população rural sem saneamento básico 

no Brasil; 1 bilhão pessoas no mundo

 Solução simples e acessível: tratamento esgoto doméstico + 

produção de fertilizante líquido; 

 Impactos: evita contaminação de lençol freático e águas 

superficiais; redução anual de casos de diarréias e mortes



Fossa séptica biodigestora

 Desenvolvida pela Embrapa Instrumentação (São Carlos) em 2001

 Tecnologia social premiada em 2003 (Fundação Banco do Brasil)

 12 mil unidades em 286 municípios brasileiros, ~60 mil pessoas

 Definida como referência no Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

em 2017

https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=23042134&t=1495550718655
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