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De 20 a 22 de junho, o Brasil será o centro 

de um importante debate mundial sobre o 

futuro do planeta: a Conferência das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

– Rio+20. Chefes de Estado e de governo, negocia-

dores internacionais, parlamentares, cientistas, jor-

nalistas e representantes dos mais diversos setores 

da sociedade civil de cerca de 200 países estarão 

reunidos na cidade do Rio de Janeiro para tratar 

de dois temas prioritários: uma economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e erradi-

cação da pobreza; e o quadro institucional para o 

desenvolvimento sustentável.

Espera-se que cerca de 50 mil pessoas participem 

das negociações e demais atividades previstas para se 

chegar a compromissos claros e transparentes que as-

segurem um comprometimento político renovado com 

o desenvolvimento sustentável, avaliando os avanços 

desde a Rio92, quando o tema começou a ser debati-

do, e abordando os novos desafios emergentes.

O setor de celulose e papel brasileiro também apre-

sentará propostas na Conferência, defendendo que as 

florestas plantadas, por seus atributos relacionados à 

sustentabilidade, devem integrar os debates mundiais 

sobre economia verde que nortearão as discussões 

da Rio+20. O objetivo é reforçar o papel das flores-

tas plantadas nesse novo modelo de desenvolvimento, 

mostrando que elas suprem a necessidade da popula-

ção pelos diferentes tipos de celulose e papel, além de 

madeira, lenha, carvão para uso energético e tantos 

outros produtos de largo consumo, no mesmo tempo 

em que contribuem para a preservação das matas 

nativas e geram oportunidades de emprego e renda. 

Assim, o plantio florestal está diretamente relaciona-

do à economia verde e à erradicação da pobreza, os 

grandes objetivos da Conferência.

Esse debate torna-se ainda mais relevante conside-

rando-se que a população mundial acaba de ultrapas-

sar, segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), a marca de 7 bilhões 

de habitantes e continua crescendo. Cada vez mais é 

necessário um esforço global para alimentar, vestir e 

dar conforto a todos, sem exaurir os recursos naturais. 

As empresas de celulose e papel definiram que 

as propostas do setor para a Rio+20 devem prio-

rizar dois pontos: biotecnologia e valorização do 

carbono florestal.

O uso da biotecnologia será essencial para suprir 

a crescente demanda por alimentos, biocombustíveis, 

fibras e florestas. Sua aplicação permitirá ao setor 

produtivo aprimorar o uso da terra, da água, de ener-

gia e demais recursos em busca de uma produção 

cada vez mais sustentável. 

Quanto à valorização do carbono florestal, pelo 

potencial das florestas plantadas na absorção de 

carbono da atmosfera, aumento de estoque e gera-

ção de benefícios sociais, defenderemos a inclusão, 

pelo governo brasileiro, dos mecanismos de crédito 

de carbono florestal entre as estratégias para cum-

primento dos compromissos nacionais voluntários de 

mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

As propostas do setor de celulose e papel buscam 

viabilizar ferramentas que valorizem e possibilitem a 

necessária expansão dos plantios florestais, de forma 

integrada a outras iniciativas. Todo o trabalho se susten-

ta no tripé da sustentabilidade, que reforça o potencial 

de crescimento da indústria de base florestal no Brasil.

Em resumo, os três pilares – econômico, ambien-

tal e social – precisam ter o mesmo peso nos de-

bates e negociações internacionais em andamento. 

É fundamental conciliar o crescimento da produção 

para suprir a demanda com preservação ambiental 

e desenvolvimento social. Paralelamente, mitigar os 

efeitos das mudanças climáticas precisa ser econo-

micamente viável e proporcionar benefícios sociais.

Dessa forma, o setor poderá atuar, cada vez mais, 

como vetor e catalisador de transformações socio-

ambientais e econômicas, profundas e positivas prin-

cipalmente nas comunidades nas quais seu negó-

cio está inserido.             n


