
Fórum Ambiental e Florestal 

 

Missão: 

Ser referência em eventos de divulgação de informações estratégicas para o 
desenvolvimento florestal e preservação do Meio Ambiente.  

 

 

Objetivo: 

O Fórum tem como objetivo mostrar que, no atual cenário global, 

 o Brasil tem o potencial de liderar a preservação do Meio Ambiente  

e, ao mesmo tempo, gerar negócios lucrativos.   
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Proposta Ambiental 

 

 

Estudos mostram que, desde o final dos anos 1970 do século passado,  

a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que 

 a capacidade do planeta em renová-los.  

 

Dados mais recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 50%  

a mais do que o que temos disponível em recursos naturais a longo prazo, ou seja, 

 precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual  

-WWF Brasil, 2013 –  

 

Inserido nesse cenário, o crescimento da população mundial  

apresenta grande aceleração, trazendo uma pressão  

adicional para a produção sustentável 
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Proposta Ambiental 

 

O Fórum Ambiental e Florestal 2015 irá mostrar modelos sustentáveis do 

 uso dos Recursos Naturais.  

A proposta é que o Fórum seja um catalisador de iniciativas a serem discutidas 

 e implementadas para ajudar a diminuir as emissões de CO2 . 

 

 

É preciso oferecer a nossa sociedade, viciada em combustíveis fósseis,  

uma alternativa de produção de energia de fontes renováveis e não poluentes. 

 

"Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente 

 sem afetar a habilidade das gerações futuras 

 de suprirem as próprias necessidades“ 
                                                                             - Gro Brundtland  -Our Common Future - ONU 1987 - 

 

www.forumambientaleflorestal214.com.br                                                                                                                   fl 03 



Proposta Florestal 

Um dos pilares da Preservação Ambiental 

 é a substituição da utilização de produtos provenientes das Matas Nativas 

 por bens de consumo de origem em plantios comercias de florestas renováveis 

 

 

Não há, atualmente, como pensar em estratégias de Conservação Ambiental  

que não estejam atreladas às florestas renováveis , pois elas 

 contribuem para diminuir as pressões sobre as Matas Nativas,  

e também pelo fato da crescente população mundial exigir,  

cada vez mais, produtos ambientalmente corretos. 
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Proposta Florestal 

 

Quais são os bons negócios de um mundo que esquenta?  

 

O mundo da “Economia verde” ou “Economia de baixo carbono” pode ser tão rentável 
ou mais rentável do que o mundo alimentado pelo combustível fóssil. 

 

Vale assinalar que o Brasil é um dos raríssimos países do mundo em que a economia é 
mais competitiva nesse cenário de mudanças; por isso, sua população tem mais a 

ganhar do que a perder nessa nova realidade, visto que pode gerar produtos e serviços 
mais competitivos do que outros países na Economia de baixo carbono do que na atual.  

 

Nesse contexto se destaca o plantio comercial de florestas , ou seja, 

 a produção florestal renovável 
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