
A Segurança Alimenticia em uma época de 
Mudança Climática



No-till can
increase global
maize yields 
on irrigated 
hectares1

road for a year, due to less tillage, 
less fuel use and more 

carbon capture2

. 

Farmers remove yield-robbing weeds using 
herbicide-tolerant varieties and crop protection 
products instead of tillage practices.

TODAY’S TECHNOLOGIES
No-Till Agriculture

Plant Biotechnology

   REDUCING  
CARBON EMISSIONS 27 BILLION KG,

In 2012, biotech crops 
helped slow the advance of 

climate change by

Food Production
INCREASE

Food Prices
REDUCE

Food Security
IMPROVE

A full suite of crop protection and plant 
biotech products can help farmers:

HOW CAN FARMERS  MITIGATE A

$   ¢

HOW DOES CLIMATE CHANGE IMPACT 
AGRICULTURE?
Climate change causes erratic 
weather patterns, extreme 
temperatures and changes in 
natural resources, threatening 
farmers’ ability to sustainably 
produce and maintain 
quality crops. 

EXCESSIVE 
HEAT

Reduces surface water and 
depletes aquifers

Disrupts flowering and 
pollination of crops

Increases weed, insect and 
disease pressures

LOSS OF
NATURAL 

RESOURCES
Removes habitats

and food for beneficial insects

Dries up water sourcesDROUGHT
Causes crop 

failures 
and loss of 
arable land

NEW 
PESTS AND 

DISEASE PRESSURES
More competition for 

soil and water resources

Greater damage 
to crops

EXCESSIVE 
PRECIPITATION

of planting

Raises flood risk

Damages crops

FLOODING
Removes topsoil

Drowns crops

 

  
 

       

WORLD’S CLIMATE 
IS CHANGING

HOWEVER, OUR

rapidly and as droughts, floods 
and unpredictable weather become 
more common, it is becoming harder 
for farmers to grow our food.

WE NEED 
NEW AGRICULTURAL 
TECHNOLOGIES

TO MEET OUR NEEDS 
GROWERS WILL
need to produce more 
food — as much as 70% 
more than today  — 
while reducing 
farming’s footprint.

BY 

our world’s 
population 
will surpass

that can help our farmers adapt, become 
more resilient and meet the growing 
challenges our world will hand to them 
in the decades ahead.

70%
     MORE FOOD 

70%
   MAIS
    ALIMENTOS

COMO É QUE A MUDANÇA
CLIMÁTICA AFETA A
AGRICULTURA?

PARA O ANO

A mudança climática provoca padrões
erráticos de tempo, de temperaturas
extremas e mudanças nos recursos naturais,
ameaçando a capacidade dos agricultores
de produzir de forma sustentável e de
manter cultivos de qualidade. 

CALOR
EXCESSIVO

NOVAS
PRESSÕES DE

PRAGAS E
DE DOENÇAS

INUNDAÇÃO  

Remove o solo superficial
Inunda os cultivos

PERDA DE
RECURSOS
NATURAIS

SECA  

PRECIPITAÇÃO
EXCESSIVA

A população do
nosso mundo

ultrapassará os 

PARA ATENDER AS NOSSAS
NECESSIDADES OS
AGRICULTORES TERÃO
que produzir mais comida – tanto
quanto 70% a mais do que hoje –
ao mesmo tempo em que reduzem
o impacto da agricultura 

NO ENTANTO, O CLIMA
DO NOSSO MUNDO 
está mudando rapidamente e enquanto as
secas, as inundações e o clima imprevisível
se tornam mais comuns, é cada vez mais
difícil para os agricultores cultivar nossa comida

PRECISAMOS DE
NOVAS TECNOLOGIAS
AGRÍCOLAS
que possam ajudar os nossos agricultores
a adaptar-se, a se tornarem mais persistentes
e a atender o crescente desafio que o nosso
mundo lhes entregará nas próximas décadas 

Reduz as águas superfi-
ciais e esgota os aquíferos 

Perturba o florescimento e 
a polinização de cultivos

Aumenta a pressão das 
ervas daninhas, dos inse-

tos e das doenças 

Remove os habitats e 
a alimentação para os 

insetos benéficos 

Seca as fontes de 
águaCausa falhas no 

cultivo e perda de 
terra arável

Maior competição 
pelos recursos do 

solo e da água

Maior dano aos 
cultivos

Aumenta a dificulda-
de de plantio

Aumenta o risco de 
inundação 

Estraga os 
cultivos
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COMO PODEM OS AGRICULTORES MITIGAR E
ADATAR-SE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

Maior controle de insetos, de
ervas daninhas e de doenças
através de novos produtos de

   
   

  
 

FUTURA LINHA
DE PRODUTO

 

Um kit completo para a proteção de plantas e produtos de biotecnologia vegetal pode
ajudar os agricultores a:

     
   

AUMENTAR
A Produção de alimentos

REDUZIR
O Impacto Ambiental

da Agricultura

REDUZIR
O Preços dos Alimentos

MELHORAR
A Segurança Alimentar

Os agricultores
precisam ter acesso a
uma melhor combinação
de tecnologias para
cuidar do nosso planeta,
para alimentar uma
população em
crescimento e par
desenvolver as suas
comunidades. 

AS TECNOLOGIAS DE HOJE
O Plantio Direto  
Os agricultores removem as ervas daninhas que
roubam o rendimento utilizando tipos de produtos
tolerantes a herbicidas e a produtos para a
proteção de cultivos em vez de  utilizar práticas
de lavoura

AUMENTOS DE
RENDIMENTOS
DE 67%
O plantio direto pode
aumentar a produção
global de milho em
hectares irrigados1.

Biotecnologia Vegetal

27 BILHÕES DE Kg  

Tolerância
à Seca  
Pesquisas feitas pela
ciência das plantas
estão desenvolvendo
plantas que sejam
tolerantes à seca e
eficientes em
termos de água

A tolerância à seca pode

AUMENTAR OS
RENDIMENTOS EM

QUASE 15-20%
em tempos de seca severa

para essas regiões fundamentais
em 20501. 

ESTADOS
UNIDOS CHINA

ÁFRICA
ORIENTAL

Proteção
  de Cultivos

Inseticidas,
  Herbicidas,
    Fungicidas

Os produtos para a
proteção do cultivo
evitam que cada ano se
perca aproximadamente
o 40 % das safras globais
de arroz e de milho3.

Os pesquisadores da ciência das plantas
estão desenvolvendo produtos que podem
revolucionar a agricultura em

Variedades eficientes de uso de
nitrogênio permitem às colheitas absorver
e utilizar melhor os fertilizantes nitrogenados,
reduzindo o impacto de carbono e permitindo
uma boa colheita, mesmo em um clima volátil.
Variedades biotecnológicas estão atualmente
em desenvolvimento que poderiam quase
duplicar os rendimentos na África e na América
Latina, quando combinadas com irrigação1. 

Variedades tolerantes

Maior estabilidade
de produção em

 

 
 

   
 
 

   
  

    
   

   
 

 

 

  

 

Em 2012, as plantações biotecnológicas
ajudaram a adiar o avanço da mudança

climática ao REDUZIR AS EMISSÕES 
DE CARBONO 

o equivalente a 11,9 milhões de carros 
fora das ruas durante um ano. Se há 
uma menor lavoura do solo há menos 
uso de combustível e uma maior 
captura de carbono2.

ao calor estão em 
desenvolvimento para o arroz 
e o trigo. Se criadas com 
sucesso, poderiam reduzir os 
preços mundiais do trigo e 

do arroz em 
aproximadamente 10%1.  

clima errático Estudos 
a longo prazo de cultivos 

biotecnológicos encontram 
reduções significativas no risco e 
na volatilidade do rendimento 

após a sua adoção. Na medida 
em que novas variedades 

chegam ao mercado, os 
agricultores continuarão a 

construir a sua resistência às 
mudanças climáticas4. 

poderiam melhorar o rendimento 
dos cultivos mundiais de referen-
cia em um 20-30% e os rendi-
mentos do milho africano em 
quase o 50%   em 20501. 

COMO É QUE A MUDANÇA
CLIMÁTICA AFETA A
AGRICULTURA?
A mudança climática provoca padrões
erráticos de tempo, de temperaturas
extremas e mudanças nos recursos naturais,
ameaçando a capacidade dos agricultores
de produzir de forma sustentável e de
manter cultivos de qualidade.

CALOR
EXCESSIVO

NOVAS
PRESSÕES DE

PRAGAS E
DE DOENÇAS

INUNDAÇÃO

Remove o solo superficial
Inunda os cultivos

PERDA DE
RECURSOS
NATURAIS

SECA

PRECIPITAÇÃO
EXCESSIVA

Reduz as águas superfi
ciais e esgota os aquíferos 

Perturba o florescimento e 
a polinização de cultivos

Aumenta a pressão das 
ervas daninhas, dos inse

tos e das doenças 

Remove os habitats e 
a alimentação para os 

insetos benéficos 

Seca as fontes de 
águaCausa falhas no 

cultivo e perda de 
terra arável

Maior competição 
pelos recursos do 

solo e da água

Maior dano aos 
cultivos

Aumenta a dificulda
de de plantio

Aumenta o risco de 
inundação 

Estraga os 
cultivos
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