Produzir mais madeira de forma sustentável é um desafio
mundial. Uma nova tecnologia, desenvolvida pela
FuturaGene, pode fazer do Brasil um novo
modelo no setor florestal.
Os benefícios dessa inovação são muitos nos
âmbitos social, econômico e ambiental.
Entenda isso em números.
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O Eucalipto Geneticamente Modificado pode contribuir para os setores de papel e celulose, moveleiro, siderúrgico,
construção civil, bioenergia e bioprodutos.
Estimativa do uso do Eucalipto Geneticamente Modificado no Brasil no ano de 2050.
Os indicadores não são necessariamente complementares.
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