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Introdução

Compreender e interpretar as mudanças pelas quais passam nossa percepção de 
agricultura, ciência e sociedade é crucial para projetar os desa&os e oportunidades 
que os Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS) despertam. Verdadeira-
mente, não há como segmentar os avanços cientí&cos e tecnológicos da evolu-
ção observada na agricultura ao longo do tempo e das suas reais consequências 
sobre as percepções da sociedade sobre o papel da agricultura e suas relações 
com as mudanças climáticas, com a convivência harmônica e uso e manejo e&-
ciente dos recursos naturais, com a conexão alimento-nutrição-saúde e qualidade 
de vida, com os conceitos modernos de territorialidade e, especialmente, com 
as expectativas dos consumidores, ávidos por atributos de saudabilidade, bem- 
-estar, comodidade e sustentabilidade.

Os sinais e os desa&os que a sociedade nos apresenta daqui para o futuro passam 
por uma agricultura capaz não somente de produzir alimentos em quantidade 
e qualidade, mas também de ofertar &bras, energia e serviços ecossistêmicos a 
partir do uso sustentável e e&ciente dos recursos naturais, da adoção de boas prá-
ticas agrícolas que valorizem práticas agronômicas, como a rotação de culturas, 
o manejo integrado de pragas, o sistema plantio direto, dentre outras, de forma a 
promover a redução do uso de combustíveis fósseis e a manutenção ou amplia-
ção da biodiversidade. Esses desa&os e oportunidades são complexos e deman-
darão a articulação de redes robustas de pesquisa e inovação, incluindo institui-
ções públicas, privadas e organizações da sociedade civil, capazes de transformar 
conhecimentos e soluções tecnológicas em desenvolvimento. Para tal, caberá a 
Embrapa e ao conjunto das organizações não somente prover conhecimentos e 
tecnologias, mas também contribuir para a governança de cadeias produtivas, 
articular arranjos inovadores e contribuir para a formulação de políticas públicas 
conectadas com os compromissos dos ODS e com as expectativas da sociedade.

Além da preocupação com os impactos das mudanças climáticas sobre a pro-
dução de alimentos, sobre a dinâmica dos ecossistemas e biomas e sobre as 
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populações especialmente mais pobres, haverá cada vez maior atenção ao uso 
pouco e&ciente dos recursos naturais (solo, água, atmosfera, biodiversidade e 
fontes energéticas), como bens comuns, o que demandará inovações orientadas 
para a valorização dos mecanismos e processos biológicos em detrimento do uso 
de insumos externos. Ademais, as soluções tecnológicas a serem desenvolvidas, 
além de ambientalmente amigáveis, deverão apresentar grande capacidade de 
gerar valor tangível e intangível à sociedade.

Ademais, haverá cada vez maior clareza da vinculação entre alimento, nutrição 
e saúde. Nesse contexto, o alimento deixará de ser percebido como “mercadoria 
necessária”, passando a ser entendido como “promotor de qualidade de vida, saú-
de e bem-estar”. Para tal, haverá maior interesse da população sobre o formato 
tecnológico com que o alimento é produzido, sua origem territorial e vinculação 
sociocultural, bem como maior atenção aos mecanismos e estratégias de rastrea-
bilidade e certi&cação, incluindo a adoção de boas práticas agrícolas e uso de 
insumos.

Evidente que aqui não se trata de prever o futuro, mas sim analisar e contextuali-
zar os sinais que a sociedade nos aponta, bem como inferir sobre eventuais des-
dobramentos ao papel da agricultura e seus impactos sobre a agenda de pesqui-
sa, desenvolvimento e inovação, focalizada nos formatos tecnológicos e padrão 
de uso de insumos, partindo de uma agricultura até então provedora de alimen-
tos para uma agricultura promotora de saúde e qualidade de vida. Exemplo des-
ses sinais é a forte preocupação da sociedade quanto ao uso de agrotóxicos e de 
organismos geneticamente modi&cados na agricultura, o que pode ser interpre-
tado como um poderoso driver que reforçará as bases de uma “terceira onda” na 
agricultura.

Embora possa ainda ser percebida quase que como “utopia” para os mais céticos, 
a “ecologização” da agricultura será cada vez mais imperiosa, por várias questões: 
a) pressão da sociedade por alimentos mais saudáveis; b) aumento do custo de 
obtenção de novas moléculas sintéticas para uso na agricultura, especialmente 
para convivência com pragas; c) aumento da resistência de pragas a estas molé-
culas; d) ampliação dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
em ativos de base biológica, privados e públicos.

Comparativamente aos formatos tecnológicos que alicerçaram a revolução verde 
e ainda lastreiam a adoção de sistemas integrados, as bases cientí&cas da agri-
cultura de base biológica são mais complexas e exigem conhecimentos alta-
mente especializados em química, bioquímica, &siologia e eco&siologia, porém 
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altamente integrados e lastreados pela recuperação dos princípios da agronomia 

e da agroecologia, muitas vezes simplesmente substituídos por algum insumo 

sintético disponível.

A geração de ativos de base biológica e o desenho de sistemas sustentáveis de 

produção demandam o domínio de relações complexas e redes robustas trans-

disciplinares (“redes das redes”). Além disso, exige mudança de modelo mental do 

cartesiano ao holístico, domínio de métodos e indicadores de elevada complexi-

dade, bem como humildade para “observar” o que a natureza já “sabe”.

Embora, em nosso “modelo mental”, ativos tangíveis (sementes, fertilizantes, ino-

culantes e agrotóxicos) costumem ser mais “perceptíveis” quanto ao seu impacto 

sobre o processo de produção, estudos recentes demonstram que 68% dos avan-

ços obtidos pelo agro brasileiro são resultantes da incorporação de conhecimen-

tos e boas práticas para o sistema de produção, considerados ativos intangíveis 

(Alves; Silva, 2013).

Fontes de nutrientes presentes em agrominerais de ocorrência em diferentes 

formações, muitos dos quais ainda desconhecidos; resíduos culturais; dejetos 

animais; em adição aos produtos e coprodutos de processos biológicos presentes 

na natureza, cujos organismos (fungos, bactérias, actinomicetos e micorrizas) são 

capazes de promover crescimento de plantas, controlar pragas, ampliar a e&ciência 

de absorção de nutrientes, promover a &xação biológica de nitrogênio, dentre 

outras funções, serão fundamentais para a consolidação dessa “nova agricultura”, 

mais intensiva em conhecimentos em detrimentos do aporte de insumos externos.

Inegavelmente, há grande expectativa da sociedade quanto à consolidação da 

agricultura de base biológica e sua capacidade de produzir alimentos saudáveis 

em escala su&ciente para alimentar a população mundial, o que se encontra em 

conexão direta com o ODS 2. Para tal, alguns desa&os emergem para a consolida-

ção da “terceira onda” da agricultura, dentre os quais se destacam:

Revisão dos currículos acadêmicos dos cursos da área de agrárias e 

a&ns, com maior ênfase a integração de conhecimentos e visão holística, 

fortalecendo as bases para a construção de modelo mental de agricultura 

baseado em mecanismos e processos em detrimento daquela baseada 

especialmente em insumos.

Ampliação dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

em áreas estratégicas para a consolidação da agricultura de base biológica.
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Ampliação da geração de conhecimentos sobre a interação solo-água- 

-planta-atmosfera-microrganismos com base em eco&siologia, química, 

bioquímica, biologia e agrogeologia.

Geração de bases de dados, informações, conhecimentos e tecnologias 

(inteligência territorial estratégica) associadas ao aproveitamento susten-

tável de resíduos e coprodutos de processos agroindustriais na agricultu-

ra em escala territorial.

Avanço na geração de dados de forma a subsidiar revisões e alterações no 

marco legal e normativo visando ampliar o uso de produtos e processos 

de base biológica na agricultura e garantir o direito dos agricultores.

Ampliação e consolidação de “Redes de Inovação” voltadas à geração de 

ativos de base biológica por meio de políticas públicas e parcerias públi-

co-privadas.

Os desa%os postos pelo ODS 2

O lançamento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), com-

posta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), coloca desa&os 

até então conhecidos, mas ainda não tratados concretamente como uma neces-

sidade premente para garantir a melhoria da qualidade de vida da população 

mundial. A análise dos ODS revela sua estreita associação com a agricultura, em 

que a produção de alimentos e suas implicações sociais, econômicas e ambien-

tais vinculam-se direta ou indiretamente a um percentual signi&cativo das metas 

estabelecidas. É, no entanto, com o Objetivo Sustentável 2, “acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável” (Nações Unidas, 2018), que a produção agrícola e o próprio trabalho 

desenvolvido pela Embrapa apresenta sua maior vinculação.

Nesse sentido, a atuação da Embrapa relacionada à meta focada em segurança 

alimentar e nutricional do ODS 2, abordada no Capítulo 3 desta publicação, tem 

como destaque sua participação na implementação de políticas públicas ligadas 

ao tema. Merece particular atenção a contribuição ao Plano Brasil Sem Miséria 

lançado em 2011, com um volume expressivo de ações, nas diferentes regiões do 

País, voltadas para o aumento da capacidade produtiva da agricultura familiar, 

dada sua fundamental importância para a produção de alimentos. Saliente-se ain-

da que os resultados dos projetos da Rede BioFORT, coordenada pela Embrapa, 

têm alavancado a questão da bioforti&cação de alimentos no Brasil e contribuído 
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para diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar aos segmentos 
mais vulneráveis da população brasileira. Permanece, entretanto, como desa&o a 
conjugação de esforços para aumentar o leque de alimentos contemplados pelo 
processo de enriquecimento nutricional, com atenção às demandas associadas à 
cultura alimentar das populações de diferentes regiões, dado o potencial dessa 
ação em mitigar as de&ciências da dieta das populações carentes.

O desa&o presente na meta do ODS 2 de aumentar a produtividade agrícola e 
a renda dos pequenos produtores de alimentos, abordado no Capítulo  4, tem 
direta associação com a agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 
da Embrapa. A  existência de uma carteira de projetos que objetiva fornecer 
suporte a iniciativas de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e de 
comunidades tradicionais traduz a preocupação da Embrapa com esse segmento 
produtivo. Permanece, entretanto, como urgente a convergência de esforços para 
fomentar a inclusão social e produtiva dos agricultores, de povos e comunidades 
tradicionais, das mulheres e dos jovens, onde se inclui, entre outras questões, o 
desenvolvimento de tecnologias simples, de fácil apropriação, e principalmente 
o desenho de uma estratégia que reconheça o protagonismo desses atores 
nos processos de transferência de tecnologia, intercâmbio e construção do 
conhecimento, e que resulte em uma efetiva aproximação e interação da Embrapa 
com esses segmentos.

O foco no desenvolvimento territorial, levando-se em conta a identidade local 
e a possibilidade de potencializar as iniciativas de organização existentes, como 
forma de se obter um reposicionamento social e produtivo, deve também ser 
considerado como perspectiva futura na agenda da Embrapa. A  diversidade 
alimentar, cultural, gastronômica e as potencialidades de valorização da paisagem 
e dos serviços ambientais despertarão novas oportunidades de geração de renda 
para o campo brasileiro, o que estabelecerá um novo olhar, inclusive de jovens 
empreendedores dispostos a construírem bases e conexões mais sustentáveis 
entre o saber fazer, a produção de alimentos e a geração de valor.

A manutenção da diversidade genética é outra meta enunciada no ODS 2, para 
qual, sem dúvida, a contribuição da Embrapa tem sido fundamental, entretanto 
diversos desa&os ainda persistem. Dentre eles, destaca-se a necessidade 
de promover maior coordenação de ações entre a conservação ex situ e a 
conservação on farm. Para isso, é fundamental aprimorar o sistema de governança 
das coleções de germoplasma das instituições públicas de forma a consolidar 
estratégias de gestão compartilhada que reconheçam o papel dos agricultores, 
povos e comunidades tradicionais na conservação e uso sustentável dos recursos 
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genéticos. Outro desa&o refere-se à necessidade de ampliar a capacidade dos 

bancos de germoplasma para responder as demandas da conservação on farm, 

particularmente associadas à recomposição da diversidade local. Estratégias de 

comunicação bem estruturadas também podem ajudar a disseminar informações 

sobre os acessos existentes, ampliando as possibilidades de reintrodução de 

variedades desaparecidas e de introdução de novas variedades no campo.

Considerando os impactos das mudanças climáticas na segurança alimentar e 

nutricional das populações e a importância dos recursos genéticos para garantir a 

resiliência dos sistemas produtivos, é de fundamental importância que a Embrapa 

amplie suas pesquisas para identi&car e documentar os acessos estratégicos 

resistentes às variações de temperatura e umidade, de forma a ser incorporados 

em seus programas de melhoramento. A identi&cação das zonas de risco climático 

e de maior vulnerabilidade para a conservação dos recursos genéticos também 

é essencial, e, nesse sentido, recomenda-se a criação de um observatório para o 

monitoramento da conservação dos recursos genéticos e da agrobiodiversidade, 

além da implementação de um sistema de alerta em rede para o monitoramento 

dos riscos.

Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas 

agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a 

manter os ecossistemas, é outra questão posta no ODS 2. Entre as megatendências 

identi&cadas com forte potencial de impacto para a agricultura brasileira, situam-

se a intensi&cação e a sustentabilidade dos sistemas de produção (Embrapa, 

2014). É  inegável a contribuição da Embrapa na geração de tecnologias 

orientadas para a sustentabilidade da produção agropecuária. Grandes desa&os, 

no entanto, persistem principalmente associados à ruptura tecnológica de 

tornar os sistemas de produção menos dependentes da utilização de insumos 

externos. Da mesma forma, o desenvolvimento de sistemas biodiversos, 

de maior resiliência e estabilidade sob os aspectos nutricionais e sanitários, 

permanece como um ponto de estrangulamento a ser superado. O avanço em 

direção à estruturação de sistemas mais complexos passa obrigatoriamente pelo 

conhecimento dos processos ecológicos dominantes nesses agroecossistemas, 

de forma a potencializá-los para melhoria da produtividade, dado o elevado grau 

de desconhecimento sobre as mais diversas interações que neles ocorrem. Esse, 

sem dúvida, trata-se de um desa&o cientí&co único, que transcende o enfoque 

disciplinar da pesquisa e que, para ser superado, deve ter a participação integrada 

de pesquisadores atuantes em diferentes áreas do conhecimento.
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