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O documento intitulado “Portfólio de 
Mudanças Climáticas da Embrapa: Atuação, 
Oportunidades e Desafios para Inovação” 
tem a intenção de apresentar ao público ge-
ral, interno e externo à Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), as princi-
pais diretrizes de seu Portfólio de Mudanças 
Climáticas, bem como suas oportunidades e 
desafios de inovação e uma análise dos re-
sultados e ativos já obtidos e previstos nos 
projetos em execução. Nesse sentido, procu-
ra revisar e complementar o “Relatório institu-
cional produzido pelo Grupo de Trabalho para 
a reestruturação do Portfólio de Mudanças 
Climáticas da Embrapa”,  gerado no contex-
to de atuação do “Grupo de Trabalho para 
a Reestruturação do Portfólio de Mudanças 
Climáticas da Embrapa” e enviado à 
Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Embrapa, em 21/12/2018. Incorpora, por-
tanto, parte daquele texto e inclui novos ar-
gumentos e atualizações.

Este Sumário Executivo tem o intuito de 
servir de consulta rápida a gestores e toma-
dores de decisão, bem como a seu público-
-alvo principal. Procura sintetizar, portando,

os principais argumentos, informações, des-
taques e conclusões, que são apresenta-
dos com mais detalhes no documento com-
pleto, “Portfólio de Mudanças Climáticas 
da Embrapa: Atuação, Oportunidades 
e Desafios para Inovação” (Pellegrino et 
al., 2022).

Com este documento, espera-se, 
portanto, oferecer uma referência que 
sirva tanto como consulta rápida aos 
tomadores de decisão internos e externos 
à Embrapa, bem como um detalhamento 
de visões e desafios que possa subsidiar a 
elaboração de propostas de soluções para 
inovação pelas equipes de pesquisa da 
Embrapa e de outras instituições parceiras. 
Que sua leitura seja leve e agradável e 
que, sobretudo, possa colaborar para 
aprimorar as soluções ofertadas à so-
ciedade e à agricultura brasileira.

Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá
Chefe-geral
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O documento completo “Portfólio de 
Mudanças Climáticas da Embrapa: Atuação, 
Oportunidades e Desafios para Inovação”, pro-
cura apresentar seus itens de forma a dar uma 
sequência lógica, sendo que o primeiro deles 
procura detalhar a relação entre o tema da mu-
dança do clima e a agricultura, incluindo qual é 
o estado da arte, o contexto de desenvolvimen-
to tecnológico e inovação e uma análise sobre
as demandas e oportunidades nesse contexto.
Diante dessa análise, os três itens seguintes
apresentam os objetivos geral e específicos do
Portfólio de Mudanças Climáticas da Embrapa,
bem como um breve histórico de sua evolução
até o momento atual, desdobrando na definição
dos desafios para inovação formalmente defini-
dos dentro do Macroprocesso de Inovação da
Embrapa. A esses desafios o texto também as-
socia algum detalhamento do entendimento e
do que se pretende ao prioriza-los, do problema
que se pretende sanar, ou da oportunidade que
se vislumbra em cada desafio.

Nesse contexto da priorização dos desafios 
para inovação, foi essencial ouvir os principais 
atores ou stakeholders no sentido de comple-
mentá-la e validá-la junto ao setor produtivo de 

forma a lançar editais de projetos que pudes-
sem buscar alcançar esses desafios e, de fato, 
oferecer à sociedade as soluções para inova-
ção demandadas.

Por fim, o último item procura explorar de for-
ma integrada a evolução e o perfil das soluções 
para inovação que já viemos gerando ao longo 
do tempo e que estão registradas nos sistemas 
corporativos como ativos tecnológicos asso-
ciados ao Portfólio de Mudanças Climáticas da 
Embrapa. Nesse item, olha-se também para o 
que já se apresenta como resultados previstos 
constantes dos projetos já aprovados e ainda 
em execução.

Este Sumário Executivo tem o intuito de servir 
de consulta rápida a gestores e tomadores de 
decisão, bem como seu público-alvo principal. 
Nesse sentido, o texto que segue procura sin-
tetizar os principais argumentos, informações, 
destaques e conclusões, que são apresenta-
dos com mais detalhes no documento com-
pleto, “Portfólio de Mudanças Climáticas da 
Embrapa: Atuação, Oportunidades e Desafios 
para Inovação”

Contextualização
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A garantia da sustentabilidade do setor agrícola 
brasileiro - abrangendo culturas agrícolas, pe-
cuária, florestas e sistemas integrados em suas 
vertentes econômica, social e ambiental, sempre 
com foco na promoção da segurança alimentar 
global - exige que se invista de forma planeja-
da em soluções para a redução dos impactos e 
para a adaptação dos sistemas produtivos frente 
aos desafios impostos pelas mudanças climáti-
cas. Tais soluções estão voltadas tanto para a 
redução da vulnerabilidade e aumento de sua 
capacidade adaptativa dos sistemas produtivos, 
quanto para o seu balanço de carbono. Além 
disso, ao incorporar as tendências e os resul-
tados das negociações internacionais no setor 
agrícola, que derivam das suas necessidades e 
retroalimentam o cenário nacional e a atuação 

da Embrapa, busca-se ações que promovam a 
adaptação e ofereçam cobenefícios de redução 
das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
Portanto, mais que desafios, são oportunidades 
para as cadeias produtivas envolvidas no setor, 
integral ou parcialmente. Essas ações desdo-
bram-se em oportunidades também para que o 
desenvolvimento científico e tecnológico ofereça 
soluções para esses desafios. Investimentos em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 
na agricultura são fundamentais para apoiar o 
crescimento sustentável da produção de alimen-
tos, dados os cenários de mudança do clima. As 
tecnologias listadas pelo Portfólio de Mudanças 
Climáticas da Embrapa, neste documento, 
abrangem desde práticas tradicionais de manejo

Oportunidades
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até modernas aplicações agrícolas, além de 
ferramentas biotecnológicas e informações 
estruturadas que se apresentam como oportu-
nidades de investimento e inovação. A efetiva 
ampliação do uso do conjunto de tecnologias 
e conhecimentos terá impactos importantes na 
produção agrícola, consumo, comércio, qua-
lidade ambiental e segurança alimentar. Essa 
abordagem num mercado de inovações, focado 
em adaptar a agropecuária e as florestas a um 
clima em mudança, deve fornecer um caminho 
de preparação para um futuro incerto e ser ba-
seada nos seguintes princípios: as alterações 
e a variabilidade climáticas futuras devem ser 
consideradas em todos os aspectos da toma-
da de decisão, com o uso de indicadores e 
sistemas para medir e acompanhar a eficácia 
das ações; deve haver cooperação interorgani-
zacional e multissetorial, com avaliação siste-
mática da preparação organizacional, pública 
ou privada, nacional ou [internacional, para os 
desafios da adaptação às mudanças climáti-
cas; e deve-se avaliar a vulnerabilidade às mu-
danças climáticas, considerando-se opções de 
adaptação e os cobenefícios da mitigação de 
GEE, em diferentes escalas. Essa abordagem 
oferece oportunidades, como: intensificação de 
aquisição, integração e uso de informações; 

monitoramento e mensuração para relato e ve-
rificação; uso sustentável da terra, zoneamento 
do risco e identificação de vulnerabilidade, mo-
delagem, simulação e concepção de cenários 
integrados; pesquisa em áreas temáticas; solo 
como recurso natural, seu uso e papel na miti-
gação e adaptação; recursos hídricos e uso da 
água; manejo de pragas e doenças; recursos 
genéticos e melhoramento; combate à deserti-
ficação; adaptação do manejo de sistemas de 
produção, dispondo de ampla gama de tecno-
logias para a sua sustentabilidade econômi-
ca, social e ambiental; desenvolvimento rural 
(transferência de tecnologia e assistência técni-
ca); certificação e ferramentas de mercado para 
viabilizar o desenvolvimento e uso de práticas 
e tecnologias adaptadoras e mitigadoras; políti-
cas públicas e instrumentos normativos. Diante 
desse contexto, o objetivo geral do Portfólio de 
Mudanças Climáticas é integrar ações de PD&I 
da Embrapa e seus parceiros, visando oferecer 
alternativas técnico-científicas para a adapta-
ção e a sustentabilidade da agricultura brasilei-
ra frente aos desafios impostos pela mudança 
do clima, contribuindo para a segurança alimen-
tar nacional e global e para o controle das emis-
sões nacionais de GEE.
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Com base no cenário descrito, na abran-
gência nacional do tema, na análise pro-
funda dos resultados técnico-científicos 
disponíveis no País, e nas necessidades 
prementes para enfrentar as mudanças 
climáticas, o comitê gestor do portfólio de-
lineou desafios para inovação para nor-
tear os projetos de pesquisa e os ativos 
tecnológicos a serem entregues à socie-
dade, como resposta ao enfrentamento 
da mudança do clima. Os desafios para 
inovação para o portfólio contemplam a 
abrangência e completude de seu esco-
po de atuação, conforme a Tabela 1 que 
segue:

Desafios
para inovação
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Aumentar a capacidade adaptativa e a resiliência 
dos sistemas de produção agrícola com maior 
impacto econômico projetado e relevância para 
segurança alimentar a partir de cenários de mu-
danças climáticas

O principal desafio em Mudanças Climáticas para a agropecuária 
é garantir a manutenção ou a ampliação da produtividade dos sis-
temas agrícolas, pecuários e florestais, mesmo sob cenários cli-
máticos adversos. Muitos dos sistemas de produção agropecuária 
atuais possuem baixa capacidade adaptativa e baixa resiliência 
aos impactos das mudanças climáticas, o que provavelmente oca-
sionará perdas de produção, com grandes prejuízos econômico e 
social. 
Por isso é essencial promover o aumento da capacidade adaptati-
va dos sistemas de produção agrícolas de modo a mitigar os riscos 
econômicos e os prejuízos à segurança alimentar, especialmente 
em ambientes ou regiões onde os efeitos das mudanças do clima, 
projetados nos cenários de riscos de perda, se mostrem mais re-
levantes.
A adaptação dos sistemas de produção pode seguir várias es-
tratégias. Destacam-se algumas vertentes de adaptação como o 
melhoramento genético, por meio da disponibilização de cultivares 
e ativos biotecnológicos e o uso de práticas de manejo do solo 
e dos sistemas de produção mais eficientes, buscando o melhor 
aproveitamento da água e outros insumos, o bem-estar animal e a 
sustentabilidade dos sistemas.

Estruturar plataforma digital e integrada de inte-
ligência para a gestão do risco climático na agri-
cultura brasileira (CICLAg)

No Plano Nacional de Adaptação está priorizada a criação de um 
sistema de inteligência para a gestão do risco climático na agricul-
tura que, entretanto, ainda está incompleto. Esse sistema pressu-
põe a integração de informações e o desenvolvimento e adaptação 
de sistemas de mineração de dados e métodos analíticos para a 
gestão de prioridades e suporte à tomada de decisão nas esferas 
privada e pública, da escala municipal à federal, no âmbito da te-
mática da mudança do clima.

Estruturar plataforma digital para caracterização 
do nível de sustentabilidade dos sistemas agrí-
colas, pecuários e florestais e dos efeitos nela 
produzidos por indicações de ajustes no manejo 
desses sistemas de produção

A caracterização quantitativa da sustentabilidade dos sistemas 
agrícolas, pecuários, florestais e integrados depende de métricas, 
indicadores e modelos funcionais e acessíveis que expressem ade-
quadamente a condição atual de cada sistema e permitam a ava-
liação objetiva dos efeitos neles promovidos por ações de adapta-
ção. O desenvolvimento dessas métricas, indicadores e modelos e 
sua integração numa plataforma digital possibilita aprimorar o diag-
nóstico, a adoção de medidas de melhoria, a recomendação e o 
direcionamento para condição futura mais sustentável para os sis-
temas de produção. O estabelecimento dessa plataforma também 
permitirá avaliar, validar, ou até mesmo adequar políticas públicas, 
ações e programas no escopo da adaptação à mudança do clima.

Tabela 1.  Desafios para Inovação (DI) e respectiva contextualização orientadora. 
Desafios para inovação Contextualização

Projetar cenários de risco climático dos principais 
sistemas de produção agropecuários decorren-
tes de estresses hídrico, térmico e alterações na 
dinâmica de problemas fitossanitários, intensifi-
cados pelas mudanças climáticas

A avaliação de riscos de perda de produtividade dos sistemas 
agropecuários*, baseada em zoneamentos e cenários atuais e 
na projeção de cenários futuros, que considerem os impactos da 
mudança do clima sobre fatores de produção bióticos e abióticos, 
possibilita a tomada de decisão para a adoção de medidas preven-
tivas, a promoção da redução de perdas, a formação de mecanis-
mos de transferência de risco e a expansão do seguro agrícola. 
Possibilita, também, a identificação de áreas vulneráveis e sua 
priorização em políticas e ações de adaptação (*sistemas agríco-
las, pecuários, florestais e suas integrações).
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Agregar valor aos produtos gerados em sistemas 
integrados (ILP e ILPF) e outros sistemas que 
promovam a capacidade adaptativa das cadeias 
mais vulneráveis e o controle das emissões de 
GEE nas cadeias de grãos, pecuária bovina e 
agroenergia.

Tradicionalmente, os sistemas de produção têm priorizado a pro-
dutividade e o retorno econômico, desconsiderando a provisão de 
múltiplos serviços ambientais que contribuem para a sustentabili-
dade do empreendimento. Por outro lado, o consumidor está cada 
vez mais interessado em adquirir produtos originados de sistemas 
ambientalmente corretos e que promovam a biodiversidade, o 
bem-estar animal e a redução do desperdício. 
Ações como o pagamento por serviços ambientais (PSA) e o pro-
cesso de certificação, de rastreabilidade e a criação de marcas-
-conceito, que geralmente lançam mão da Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV), possibilitam aumentar a captura de valor ao longo
das cadeias produtivas baseadas em sistemas integrados e que
geram menor emissão de GEE, permitindo maior inserção dos
produtos nos mercados, aumentando a visibilidade dos impactos
socioeconômicos e ambientais gerados por esses sistemas.

Monitorar em larga escala os estoques de C e 
N e emissões de GEE (na lógica MRV-Monito-
ramento, Relato e Verificação), representando 
adequadamente a realidade dos sistemas de 
produção brasileiros

Se por um lado, a atividade agropecuária sofre o impacto da mu-
dança do clima, ela também impacta na qualidade dos ecossiste-
mas e do ambiente produtivo, com reflexos nem sempre positivos 
para a mudança do clima. A evolução desses impactos deve ser 
monitorada para apoiar tomadas de decisão adequadas visando 
assegurar a sustentabilidade dos sistemas produtivos.
Nesse sentido, no âmbito da UNFCCC, estabeleceu-se o proces-
so de Monitoramento, Relato e Verificação, que demanda que as 
partes signatárias da convenção do clima realizem monitoramento 
e inventário de suas emissões de GEE e os relatem em Comuni-
cações Nacionais periódicas e que permitam sua verificação por 
comitês internacionais vinculados à ONU.
Metodologias e protocolos para o monitoramento desses indicado-
res em larga escala são necessários para a realização do inventá-
rio de emissões nacionais e para relatar e validar os resultados de 
programas e políticas públicas nacionais que tratam das mudan-
ças climáticas.
Esse inventário, e o próprio processo de relato e verificação, 
dependem de plataformas digitais que permitam armazenar, or-
ganizar e analisar banco de dados de fatores de emissão e de 
atividades nacionais e de conjunto de informações e indicadores 
associados. Exige também uma capacidade de filtragem e visuali-
zação de informações e mapas, seja para a análise e relato em si, 
seja para o processo de verificação.

Reduzir ou controlar as emissões de GEE oriun-
das da bovinocultura de corte extensiva e do uso 
de fertilizantes nitrogenados e combustíveis fós-
seis nos sistemas agropecuários brasileiros

Atualmente, 76% das emissões totais de metano (CH4) do Brasil 
são provenientes do setor agropecuário, dominado pelas emissões 
oriundas da fermentação entérica da bovinocultura de corte (59%) 
(Quarta..., 2021). Oitenta e sete por cento (87%) das emissões 
totais de óxido nitroso (N2O) são provenientes do setor agrope-
cuário, dominado pelas emissões de solos manejados (emissões 
diretas + indiretas, 84%), atribuídas principalmente a animais em 
pastagem, utilização de fertilizantes sintéticos e manejo de resí-
duos agrícolas. As emissões de CO2 na agricultura (calagem e apli-
cação de ureia) aumentaram em 44% no período 2010-2016. Para 
reduzir a contribuição da agropecuária brasileira para o aumento 
da concentração de GEE na atmosfera e para o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo do Clima de Paris, 
precisam ser implementadas técnicas, práticas e tecnologias, ade-
quadas às características regionais e que promovam o controle ou 
redução de emissões de GEE. 

Projetar cenários de emissões nacionais de GEE 
das atividades agropecuárias baseados em fato-
res de emissão e modelos específicos da realida-
de brasileira (tier 2 e 3 IPCC)

O uso de cômputo de emissões default IPCC (tier 1) não reflete 
a realidade da agricultura brasileira e, em geral, resulta na 
superestimativa das emissões de GEE, sendo prejudicial ao país. 
Isto ocorre devido à ausência de fatores de emissão, de dados de 
atividades e de modelos de balanço de C adequados à realidade 
brasileira (tier 2 e tier 3).
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Atuação do portfólio, 
principais demandas e 
oportunidades 
para inovação

Figura 1. Atuação do Portfólio e principais demandas e oportunidades para inovação no âmbito de sua temática
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No que diz respeito ao alinhamento es-
tratégico desse escopo de atuação, ele 
incorpora integralmente o enfoque ex-
presso no documento “VII Plano Diretor 
da Embrapa – 2020-2030” (VII-PDE) 
(Embrapa, 2020c), podendo-se desta-
car as contribuições para os seus res-
pectivos eixos de impacto, conforme a 
Tabela 2.

Alinhamento
estratégico
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Tabela 2. Alinhamento estratégico dos Desafios para Inovação (DI) e ações do Portfólio de Mudanças Climáticas com as 
Especificações do Objetivo Estratégico “7. Desenvolver informação, conhecimento e tecnologia para o enfrentamento dos 
efeitos da mudança do clima na agropecuária” (OE7) do VII Plano Diretor da Embrapa.

Especificações do OE7 Tema Mudança do 
Clima do VII PDE Alinhamento Estratégico

Desenvolver e implementar avanços tecno-
lógicos em ritmo e intensidades capazes de 
contrapor aos efeitos negativos da mudan-
ça do clima, garantindo o maior benefício e 
a segurança das atividades agrícolas frente 
às alterações climáticas e respeitando dife-
renças regionais.

A adaptação às mudanças climáticas e seus cobenefícios de mitiga-
ção, alicerçados nos princípios da UNFCCC de garantir a segurança 
alimentar e o desenvolvimento sustentável, também exige inovação, 
com a concepção e uso de tecnologias alternativas, emergentes, 
revolucionárias e disruptivas, e que permitam estabelecer um novo 
modelo de desenvolvimento. Pesquisas que busquem essa adapta-
ção e mitigação e que sejam pautadas pela sustentabilidade, ainda 
que usando tecnologias estabelecidas, obrigatoriamente promove-
rão a inovação e o avanço da fronteira do conhecimento.
Desenvolvimento de métricas de sustentabilidade que considerem 
a complexidade da agricultura tropical e que sejam baseadas em 
critérios reconhecidos e negociados pela comunidade internacional, 
podem auxiliar na construção de novas tecnologias para uma agri-
cultura mais sustentável, gerando soluções que permitam ampliar 
a competitividade do setor, considerando as múltiplas dimensões 
da sustentabilidade (técnico-econômica, social e ambiental), con-
solidando sistemas de produção mais limpos, com balanço posi-
tivo de carbono, que integrem as cadeias e promovam a inclusão 
produtiva. Melhoria na conservação e aproveitamento dos recursos 
naturais em função dos sistemas de produção mais bem maneja-
dos; produtos agropecuários de melhor qualidade; uso Racional de 
Insumos; novos produtos e insumos para a produção sustentável; 
certificações; políticas públicas; melhoria da imagem da cadeia do 
agronegócio.

Viabilizar soluções tecnológicas que contri-
buam para a implementação de políticas pú-
blicas, bem como disponibilizar informações 
e conhecimentos para subsidiar decisões e 
objetivos estratégicos de governo, tais como 
mecanismos (informações, modelos, siste-
mas) de prevenção e mitigação de riscos 
e eventos associados às mudanças climá-
ticas.

Plataforma de Monitoramento do Plano ABC e Grupos Gestores 
dos Planos ABC estaduais e nacionais, Plano ABC, Plano Nacio-
nal de Adaptação, NAMAs, NDCs, Comunicações Nacionais à UN-
FCCC e Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, assessoria 
técnica nas COPs, representações internacionais, Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático etc. foram e continuarão sendo impor-
tantes contribuições no tema, pois são ações de longo prazo que 
ainda demandam soluções, transferência e implementação. Novas 
contribuições, como o método e a ferramenta para contabilidade 
de carbono de biocombustíveis (RenovaCalc) para a nova Política 
Nacional de Biocombustíveis (Renovabio, MME), e outras em di-
versas escalas, são amplamente demandas no tema.
Alternativas para a adaptação às mudanças climáticas e seus co-
benefícios de mitigação colaboram para essa estratégia, podendo 
ser focadas, p.e., no desenvolvimento de inoculantes, fertilizantes, 
cultivares e sistemas de manejo mais eficientes, novos produtos 
e formas de geração da agroenergia. Certificações de Carne Car-
bono Neutro e Leite Carbono Neutro, de Carne Baixo Carbono, 
de biocombustíveis (integrante do Programa RenovaBio, MME) 
podem promover uma produção mais limpa, baseada no aumento 
da eficiência de processos e na redução de impactos ambientais. 
Também podem contribuir para o aumento da participação de com-
bustíveis renováveis e com menor pegada de carbono na matriz 
energética brasileira.
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Os stakeholders foram categorizados em indivíduos ligados ao setor produ-
tivo, à academia, pesquisa e governo ainda ao terceiro setor. Três conjun-
tos de análises foram realizados com base em diferentes segregações dos 
dados referentes aos stakeholders vinculados ao setor produtivo em todas 
as partes de sua cadeia:

1. Duas análises integradas para todo o setor produtivo (cada uma delas
com um subconjunto diferente em função de dois níveis de restrição na
delimitação do conceito de setor produtivo).

2. Uma análise segregada em subgrupos amostrais referentes a cada
uma das características amostradas.

3. Uma análise segregada em subgrupos amostrais focados em carac-
terísticas temáticas dos desafios, sejam estas: adaptação, mista e
mitigação.

Apesar das diferenças entre os subgrupos nos três tipos de abordagens ado-
tadas, houve grande consistência na priorização dos desafios. 

Priorização: destaques da 
consulta a stakeholders
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Plataforma digital para manejo de sistemas de produção

Estruturar plataforma digital para caracterização do nível de sustentabilidade 
dos sistemas agrícolas, pecuários e florestais e dos efeitos nela produzidos 
por indicações de ajustes no manejo desses sistemas de produção.

1

2

3

Aumentar a capacidade adaptativa e a resiliência

Aumentar a capacidade adaptativa e a resiliência dos sistemas de produção 
agrícola com maior impacto econômico projetado e relevância para segurança 
alimentar a partir de cenários de mudanças climáticas.

Agregar valor

Agregar valor aos produtos gerados em sistemas integrados (SAF, ILP e ILPF) 
e outros sistemas que promovam a capacidade adaptativa das cadeias mais 
vulneráveis e o controle das emissões de GEE nas cadeias de grãos, pecuária 
bovina e agroenergia.

Diante dos resultados dessas análises, o Comitê Gestor do Portfólio de Mudanças 
Climáticas observou também que a indicação da ordem de priorização pelos sta-
keholders, também se mostrou bastante coerente com o observado em consulta 
interna à Embrapa, realizada e analisada previamente pelo Comitê, durante a 
definição dos DIs. Os DIs priorizados por essas análises são:
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Após essa contextualização e definição de DIs sobre mudança do clima e 
agricultura, não se poderia deixar de analisar o que a Embrapa já produziu 
no tema e quais são os resultados já previstos nos projetos em execução. 
Essa análise foi realizada por meio de sistemas que auxiliam na gestão de 
ativos tecnológicos (Gestec) e gestão da pesquisa (Ideare) da Embrapa 
a fim de buscar os resultados obtidos ao longo dos últimos anos sobre o 
tema.

Analisados na perspectiva temporal (Figura 2), pelo ano de lançamento, 
os dados do Gestec (Embrapa, 2020a) indicam uma alta na entrega de 
ativos desde a década de 80, chegando ao número máximo em 2018. 
Percebem-se pelo menos três ondas de incremento de ativos, gradati-
vamente mais intensas. Embora seja necessária ainda uma análise mais 
pormenorizada, pode-se associar a primeira onda, aproximadamente en-
tre 1999 e 2003, aos resultados vinculados ao projeto Agritempo e às 
primeiras fases do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC). Já 
a segunda, aproximadamente de 2005 a 2011, pode-se associar a re-
sultados dos projetos de pesquisa do MacroPrograma1 (MP1) do então 
Sistema Embrapa de Gestão (SEG) vinculados ao ZARC, ZARC para cul-
turas consorciadas e ZARC cana. Na última onda, observa-se o crescen-
te, e de forma ainda mais intensa, número de ativos entregues a partir de 
2012, resultado do estímulo aos seis projetos MP1 (SCAF, ClimaPeste, 
AgroHidro, Pecus, Saltus e Fluxus), desenvolvidos a partir de 2009, e de 
suas posteriores derivações, como o resultado de processo de indução 
ativa dos precursores do Portfólio de Mudanças Climáticas.

O que estamos 
produzindo? Destaques 
da análise de ativos

Figura 2. Ativos por ano de lançamento. 
Fonte: Embrapa (2020a).
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Pela ótica da escala de maturidade (Figura 3), de um total de mais 
de 250 ativos, apenas 8% alcançaram TRL 8 e 9, sendo necessá-
rios esforços de transferência de tecnologias (TT) para que esses 
ativos cheguem ao setor produtivo, seja por licenciamento, dispo-
nibilização gratuita ou outras estratégias de TT. Para os demais 
ativos, em níveis intermediários de desenvolvimento, cabe a busca 
por parceiros no setor produtivo para projetos Tipo III, ou ainda, o 
desenvolvimento exclusivo do ativo pela Embrapa, caso apresente 
potencial de impacto. 

TRL 3

TRL 4

TRL 5

TRL 6

TRL 7

TRL 8

TRL 9

Outros

140 (54%)

20 (8%)

19 (7%) 19 (7%)

20 (8%)

10 (4%)

20 (8%)

9 (4%)

Figura 3. Ativos por Nível de Maturidade (TRL). 
Fonte: Adaptado de Embrapa (2020a).

Maturidade 
dos ativos
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Diferentemente dos resultados registrados no 
Gestec – que por natureza recebe registros prio-
ritariamente ativos já em TRLs mais altas –, os 
resultados previstos no Ideare (Figura 4) para o 
Portfólio de Mudanças Climáticas são, em sua 
grande maioria, ativos pré-tecnológicos e de 
apoio à inovação, enquanto os ativos tecnológi-
cos correspondem apenas a 20% do total. Vale 
ressaltar que o Portfólio de Mudanças Climáticas 
caracteriza pela transversalidade, com projetos 
em diferentes cadeias produtivas, como as de 
grãos, pecuárias e florestais, cuja programação 
de pesquisa está vinculada a outros portfólios. 
Esse quadro evidencia a oportunidade de apro-
ximação do setor produtivo, visando o estabele-

cimento de parcerias para a introdução desses 
ativos no mercado. Nesse sentido, induzir proje-
tos do Tipo III pode ser uma boa alternativa para 
essa aproximação.

Tanto os resultados da análise dos stakehol-
ders quanto a de ativos estão servindo de base 
para as priorizações de ações da Embrapa no 
tema de mudanças climáticas, como ocorreu 
nas Chamadas de projetos de 2020. Seu apri-
moramento e o alinhamento com o sétimo Plano 
Diretor da Embrapa (VII PDE) são foco de aten-
ção do Comitê Gestor do Portfólio de Mudanças 
Climáticas da Embrapa em 2021, buscando o 
aprimoramento e efetividade das ações.

Figura 4. Funil de inovação do Portfólio Mudanças Climáticas. 
Fonte: Embrapa (2020b).
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