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Biotecnologia

O desafio de abastecer o planeta, que permeará as 

discussões da Conferência das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, também 

gerará oportunidades em muitos países, traduzidas 

na busca de soluções para produzir mais sem esgo-

tar as fontes de matéria-prima. Para se adaptar a 

esse novo contexto mundial, o setor produtivo terá 

de aprimorar o uso da terra, da água, de energia e 

demais recursos, conciliando a produção sustentável 

de alimentos, biocombustíveis, fibras e florestas (os 

chamados 4 Fs – Food, Fuel, Fiber, Forests).

A biotecnologia vem se destacando como alterna-

tiva para atender a tais demandas e simultaneamente 

reduzir as externalidades ambientais, além de gerar 

benefícios socioeconômicos. Segundo a International 

Service for the Acquisition of Agro-Biotech Applica-

tion (Isaaa), a biotecnologia foi a tecnologia agrícola 

mais adotada nos últimos dez anos, com uma área 

atual plantada 94 vezes maior que a existente em 

1996, distribuída em 29 países. 

Hoje já existem mais de 160 milhões de hectares 

de culturas agrícolas transgênicas cultivadas mun-

dialmente. O Brasil assume papel de destaque no ce-

nário mundial, ocupando o segundo lugar do ranking 

de área plantada com organismos geneticamente 

modificados (OGMs) no mundo, uma área equivalen-

te a mais de 30 milhões de hectares. 

Segundo a consultoria de valoração e precifica-

ção Ceteris, os benefícios da biotecnologia já quan-

tificados e acumulados de 1996 a 2010 incluem: 

o incremento no volume e valor de produção, que 

atingiu US$ 78 bilhões; a provisão de melhorias 

ambientais, por evitar o uso de 443 milhões de kg 

de ingrediente ativo de pesticidas; a conservação 

da biodiversidade, por evitar que 91 milhões de 

hectares adicionais de terras fossem destinados à 

agricultura; a redução da pobreza por meio de pro-

Como produzir mais sem esgotar as fontes de matéria-prima? A resposta a essa questão 

será fruto da superação do desafio mundial de encontrar novos caminhos para abrir 

as fronteiras da bioeconomia aos negócios do futuro e constará como um dos temas mais 

relevantes da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

A indústria de celulose e papel terá importante atuação nesse debate, ao mostrar como os avanços 

tecnológicos do setor, a partir dos pilares da sustentabilidade – econômico, ambiental e social –, 

oferecem alternativas viáveis para solução de muitas questões relacionadas ao futuro abastecimento 

do planeta. Na prática, esses avanços se traduzem no uso da Biotecnologia. 

Conheça a seguir o documento sobre o assunto que está servindo de base para as negociações do 

setor para a Rio+20, ao lado da proposta sobre valorização do carbono florestal, apresentada na 

edição de março desta coluna sob o título Rio+20 – Parte 1. 
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gramas para 15 milhões de pequenos produtores; e 

uma redução de emissão de 19 milhões de tonela-

das de CO2 somente no ano de 2010. 

A Biotecnologia Arbórea encontra-se em fase de 

testes e estudos, desenvolvidos por acadêmicos, cien-

tistas e institutos de pesquisa de renome internacio-

nal. Apesar de representar uma alternativa potencial 

para os distintos aspectos do tripé da sustentabilidade 

(social, econômico e ambiental), a tecnologia ainda 

não foi aprovada nem utilizada em escalas comerciais. 

O setor de florestas plantadas, celulose e papel 

destaca a contribuição da Biotecnologia em planta-

ções florestais nos seguintes temas:

Benefícios econômicos

•	 Estímulo para novos investimentos

•	 Redução de custos de produção e risco de perdas

•	 Aumento de competitividade

Benefícios ambientais

•	 Controle de pragas e doenças

•	 Aumento potencial da produtividade da madeira

•	 Redução do consumo de recursos naturais

•	 Incentivo à implantação de sistemas agroflorestais

Benefícios sociais

•	 Atendimento de demandas geradas pelo cresci-

mento da população mundial

•	 Educação e capacitação profissional

•	 Geração de emprego e renda

É importante ressaltar o uso múltiplo das florestas, 

com destaque para os setores que utilizam produtos 

de base florestal. Com a estimativa da ONU de que 

a população mundial atingirá 8 bilhões de pessoas 

em 2025, haverá um aumento no uso de recursos 

naturais, o que pode gerar dificuldades para o de-

senvolvimento sustentável. Nesse sentido, o uso da 

biotecnologia poderá facilitar o atendimento da de-

manda por produtos florestais dos seguintes setores:

•	 Celulose e Papel

•	 Alimentos

•	 Energia

•	 Medicamentos

•	 Eletroeletrônicos

•	 Embalagens

•	 Calçados

•	 Higiene Pessoal

•	 Automotivo

•	 Cosméticos

•	 Brinquedos

Diante desse cenário, o setor brasileiro de flores-

tas plantadas, celulose e papel defende a inclusão 

do tema Biotecnologia na agenda da Rio+20. O 

Brasil tem muito a contribuir nesse debate, por sua 

reconhecida excelência no manejo florestal, por ser 

um grande produtor agrícola e por possuir terras 

disponíveis para atender parte significativa da de-

manda mundial por alimentos, biocombustíveis e 

produtos florestais. 

Esta proposta tem por objetivo levar ao conhecimen-

to dos participantes da Conferência os avanços científi-

cos resultantes de estudos e pesquisas da aplicação da 

Biotecnologia como ferramenta essencial para a solu-

ção dessas demandas futuras. Além disso, é fundamen-

tal que avaliem, ampla e conjuntamente, os riscos e as 

oportunidades do uso da Biotecnologia no contexto das 

propostas para o desenvolvimento sustentável.

O conceito de desenvolvimento sustentável é dinâ-

mico; está em constante evolução e nunca atingirá um 

estado de inércia. Por isso, a Rio+20 é o palco ideal 

para o debate desse tema, hoje tratado de forma isola-

da, contribuindo para facilitar a discussão e a promo-

ção de ações multilaterais com objetivos em comum.

Dessa forma, espera-se que os governos e as orga-

nizações participantes da Rio+20 incorporem o deba-

te do tema Biotecnologia em suas agendas como um 

dos caminhos para o desenvolvimento sustentável.

É importante que a Biotecnologia também seja vis-

ta como aliada na implementação de soluções mun-

diais para os próximos anos, que vão ao encontro das 

propostas do governo brasileiro para a Conferência, 

como a erradicação da pobreza extrema, a valoriza-

ção das florestas na economia dos países, o fortaleci-

mento do multilateralismo, a difusão de tecnologias 

para reduzir a emissão de Gases do Efeito Estufa 

(GEEs) e a proteção dos recursos naturais (além do 

pagamento por serviços ambientais).     n


