ABTCP prepara 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
Maior evento de toda a cadeia produtiva da indústria de base florestal da América Latina traz
pautas engajadas com as tendências tecnológicas atuais e expande olhar sobre sustentabilidade
Nos próximos dias 10 a 12 de agosto, executivos e profissionais que atuam na indústria de
base florestal terão a oportunidade de atualizar os seus conhecimentos e conferir os mais
recentes incrementos tecnológicos envolvidos no processo de fabricação de celulose e papel, a
partir do ABTCP 2021 — 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel. O evento
promovido pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel — ABTCP será realizado no
Transamérica Expo Center, em São Paulo, e terá Celulose e Papel: Meio ambiente, Sociedade,
Governança e Inovação como tema central.
"Dentro desta proposta inicial do Congresso, elaboramos um planejamento estratégico
para ampliar o enfoque técnico habitual, alinhando os conceitos tecnológicos mais atuais às
questões relacionadas a ESG, sigla em inglês que reflete Meio Ambiente, Sociedade e
Governança, tema fundamental à sustentabilidade das empresas e da sociedade e que se
intensifica a cada dia”, adianta Júlio César Tôrres Ribeiro, diretor industrial e técnico da Cenibra e
presidente do Congresso e Exposição ABTCP 2021.
Ainda de acordo com a contextualização de Ribeiro, o evento não só apresentará as mais
modernas práticas e tecnologias disponíveis ao setor atualmente como dará a oportunidade às
empresas se apresentarem como protagonistas das práticas ESG, contribuindo fortemente para o
fortalecimento da bioeconomia. "Os players do nosso setor já estão em linha com as melhores
práticas ambientais, sociais e de governança e terão uma ótima oportunidade de demonstrar isso,
ao longo dos três dias de evento. O compartilhamento dessas informações nos aproxima cada vez
mais do futuro almejado por toda a sociedade.”
Francisco Razzolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos
da Klabin e presidente do Conselho Executivo da ABTCP, reforça que o momento para discutir
tais temas não poderia ser mais oportuno. "É muito importante que o setor volte a ter a
oportunidade de se encontrar para contribuir com a divulgação das inovações tecnológicas e do
lançamento de produtos que compõem o portfólio atual da cadeia de fornecedores. A busca por
um futuro mais sustentável, respondendo às solicitações da Organização das Nações Unidas
(ONU), vinha ganhando relevância previamente à pandemia, mas se intensificou ainda mais a
partir dela”.
O presidente do Conselho Executivo da ABTCP lembra que, atualmente, a prática dos
pilares da sustentabilidade baseia-se em inovação, a partir da introdução de produtos e
tecnologias que atendem a dois enfoques principais: digitalização e priorização de materiais
renováveis, recicláveis e biodegradáveis. "O setor tem avançado muito na aplicação dos conceitos
da Indústria 4.0, com fábricas muito mais instrumentadas e autônomas. Em paralelo, segue
usufruindo dos avanços de seu material base, que são as florestas cultivadas para fins industriais,
que também ajudam na fixação do carbono no solo e, consequentemente, na diminuição dos
impactos da mudança climática”, resume, destacando como todos os pontos estão interligados na
busca por um futuro mais sustentável.
Na prática, além da promoção da feira expositora, o evento contemplará Sessões Técnicas
e Temáticas relacionadas a diversas áreas, incluindo Celulose, Papel, Meio Ambiente, Engenharia
e Transformação Digital, Recuperação e Energia, Nanotecnologia, Biorrefinaria, Segurança do
Trabalho, Tissue, Manutenção, Reciclagem e Florestal.
Autores de trabalhos que abordam tais temas podem submeter os artigos, enviando título e
resumo, até 29 de março, e tem como prazo final para envio do trabalho completo o dia 25 de
junho. "A ABTCP dispõe de um comitê avaliador bastante qualificado, que sempre reúne
contribuições relevantes de membros da academia e de profissionais de empresas de tecnologia
nacionais e estrangeiras. Os participantes do evento podem ter a certeza de que acompanharão

os últimos desenvolvimentos do setor, por meio dos trabalhos apresentados durante os três dias
de Congresso e Exposição”, destaca Razzolini.
Seguindo a missão que assumiu há décadas, a ABTCP tem atuado como principal elo de
disseminação das inovações tecnológicas do setor, além de contribuir intensivamente com a
formação dos profissionais técnicos do setor, a partir da promoção de fóruns, seminários,
webinars e inúmeras outras modalidades de capacitação, todas dedicadas ao atendimento das
demandas atuais da indústria de base florestal. "Toda essa disseminação técnica forma um pilar
importante para a competitividade do nosso setor e, mais do que isso, advoga em prol da nossa
causa perante os mais diversos públicos, informando sobre os avanços tecnológicos que temos
alcançado e promovendo a integração social dos nossos projetos”, conclui Razzolini, convidando
a todos a participarem do principal evento do calendário anual da ABTCP.
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