
Dois temas
importantes
serão discuti-
dosentre em-
presários,aso-
ciedadeeaAs-
sociaçãoBrasi-
leiradeCelulo-
seePapel(Bra-
celpa) duran-
teaConferên-

ciadasNaçõesUnidasparaumDe-
senvolvimento Sustentável, a
Rio+20. O primeiro assunto é va-
lorização do carbono florestal e o
segundo, a biotecnologia arbó-
rea. A Bracelpa reúne 48 empre-
sas que respondem por 80% da
produçãonacionaldepapel e em-
pregam 690mil pessoas.
Avalorizaçãodo carbono é im-

portante porque o Brasil é o úni-
co país que tem 100%da produ-
ção de celulose e papel vinda de
florestas plantadas. O tempo de
maturação das árvores é de sete
anos e é exatamente no primeiro
setênio que a floresta absorve
mais carbono da atmosfera. Essa
absorção feita pelas florestas
plantadas, cerca de 1,3 bilhão de
toneladas, equivale a mais da
metade de todas as emissões de
carbono do Brasil em 2005. “É
importante que haja a criação de
uma política de reconhecimento
do crédito de carbono florestal
pelo governobrasileiro e pela co-

munidade internacional”, diz
Elizabeth de Carvalhaes, presi-
dente-executiva da Bracelpa.
O plantio de árvores genetica-

mentemodificadas, a biotecnolo-
gia arbórea, é um temamais deli-
cado. “A transgenia envolve um
debate emocional que precisa ser
esgotado com os envolvidos na
cadeia produtiva. Precisamos fa-
zer uma discussão política, insti-
tucional, científica e envolvendo
a biossegurança”, diz Elizabeth.
Oplantio de árvores genetica-

mente modificadas pretende
atender a escassez de terras no
mundo todo e a necessidade do
setor em aumentar a produtivi-
dade. Segundo a Bracelpa, o con-
sumo de embalagens deve cres-
cer 2,6% ao ano até 2013. Se for
assim, serão necessários 77 mi-
lhões de toneladas de celulose
para atender a demanda. “Mas o
mundo vai produzir só 53 mi-
lhões de toneladas. Essa diferen-
ça pode ser compensada pela
biotecnologia que vai produzir
árvores com menor tempo de
maturação, aumentando a capa-

cidade de produção”, diz.
Todas as empresas de papel e

celulose no mundo estão desen-
volvendopesquisas sobre biotec-
nologia. Pela legislação atual, as
pesquisas são permitidas, mas o
comércio de madeira transgêni-
ca só poderá acontecer após a
criação de ummarco regulatório
no país e da aprovação dos ór-
gãos internacionais.
As discussões sobre o tema co-

meçaram agora e devem durar
cerca de três anos. Ao mesmo
tempo, a indústria continuaráde-
senvolvendo pesquisas.
OBrasil possui amaior produ-

tividade do mundo no plantio
de árvores com 43metros cúbi-
cos demadeira por hectare. “Os
investimentos privados estão fo-
cados para ampliarem o uso da
madeira nos próximos 15 anos.
O setor quer ser reconhecido
mundialmente nos múltiplos
usos da floresta plantada”, diz
Elizabeth. As discussões da Bra-
celpa na Conferência das Na-
ções Unidas serão realizadas
nos dias 18 e 19 de junho. ■

Quando o assunto é biotecno-
logia, as opiniões são diversas.
Há quem acredite que as indús-
trias não podem deixar de fa-
zer pesquisas tecnológicas pa-
ra aumentar a produção, com-
petitividade e reduzir os cus-
tos. Há também quem acredi-
te que antes de qualquer deci-
são sobre o tema, todas as
questões relativas à biossegu-
rança devem estar totalmente
esclarecidas. Os dois lados es-
tão certos.
Segundo Elizabeth Carva-

lhaes, presidente-executiva da
Associação Brasileira de Celulo-
se e Papel (Bracelpa) “A biosse-
gurança é o tema mais impor-
tante na discussão do plantio
de árvores geneticamente mo-
dificadas e precisa ser ampla-
mente debatido”, diz.
O setor de papel e celulose

deu início a uma série de deba-
tes sobre o tema, que devem
demorar cerca de três anos. É
que a capacidade instalada do
segmento está no limite e para
a atender a crescente deman-
da, a principal alternativa são
os transgênicos. Em 10 anos, o
país deve dobrar a sua área
plantada, passando de 7 mi-
lhões de hectares para 14 mi-
lhões de hectares. “Mesmo as-
sim, o crescimento não vai
acompanhar a evolução da po-
pulação mundial que deve che-
gar a 8 bilhões de habitantes
em 2025 e vai demandar mais
celulose, carvão vegetal usado
na indústria e painéis de ma-
deira usada na construção ci-
vil”, diz Elizabeth.
Segundo um estudo da Bra-

celpa, a biotecnologia arbórea
terá benefícios econômicos co-
mo a melhoria da produtivida-
de com o mesmo investimen-
to; redução dos custos de pro-
dução e aumento da competiti-
vidade. Entre os benefícios
ambientais estão o maior con-
trole de pragas e doenças. As
vantagens sociais incluem o
atendimento de demandas ge-
radas pelo crescimento mun-
dial, melhoria na educação e
capacitação profissional; e
maior geração de emprego e
renda. ■ C.S.
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Donos de smartphones e tablets podem
consultar restituição do Imposto de Renda
Os contribuintes que têm smartphones e tablets podem usá-los
para consultar a situação do CPF e verificar a restituição do
Imposto de Renda. A Receita Federal lançou aplicativo com esses
serviços para os sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android,
do Google. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas
virtuais App Store, da Apple, e Google Play, do Google. ABr

CÓDIGOFLORESTAL

Medida provisória com texto alterado por
Dilma só deve ser votada em no mês de julho

Henrique Manreza

Biotecnologia arbórea pode
reduzir custos de produção
e aumentar produtividade

A medida provisória (MP) que modifica partes do Código Florestal
só deve ser votada na comissão especial que trata do tema no
Congresso Nacional em julho, segundo cronograma definido entre
o relator do texto, senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC),
e a área política do governo. Inicialmente, o senador queria
apresentar um relatório na próxima terça-feira. Reuters

Indústria de papel quer
plantar árvore transgênica

Brasil é o quarto
maior produtor
mundial de celulose
e ocupa o décimo
lugar no ranking
dos produtores
de papel

BRASIL

Associação que reúne as companhias do setor tem plano de iniciar série de debates
sobre biotecnologia arbórea com empresários, governo e sociedade durante a Rio+20

TRANSGÊNICOS

Divulgação

ElizabethCarvalhaes,daBracelpa,dizquediscussãosobrebiotecnologiadevedemorar trêsanos
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RAIO X DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

Resultado do setor acumulado entre janeiro e abril de 2012, 
em mil toneladas

PRODUÇÃO

VENDAS DOMÉSTICAS

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

CONSUMO APARENTE

CELULOSE PAPEL

Fonte: Bracelpa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




