ABTCP realiza 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
Programação contempla pautas engajadas com as tendências tecnológicas atuais e expande
olhar sobre governança e inovação
Entre os dias 4 e 6 de outubro, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel
realizará o 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel — ABTCP 2022, no
Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento, que representa o maior encontro da cadeia
produtiva da indústria de base florestal da América Latina, volta ao calendário anual em formato
presencial, respeitando todos os protocolos de saúde vigentes no momento.
Executivos e profissionais que atuam na indústria de celulose e papel terão a oportunidade
de atualizar os seus conhecimentos e conferir as últimas tendências sobre uma variedade ampla
de temas, a partir da pauta central Celulose e Papel: Meio ambiente, Sociedade, Governança e
Inovação. "O objetivo é compartilhar informações atuais e relevantes que possam contribuir com o
fortalecimento de todos estes temas de interesse do setor, alavancando avanços em diferentes
frentes”, destaca Julio César Tôrres Ribeiro, diretor industrial e técnico da Cenibra e presidente do
Congresso e Exposição ABTCP 2022.
Na prática, o evento contemplará Sessões Técnicas e Temáticas relacionadas às áreas
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 até 6 de maio —
no site www.abtcp2022.org.br é possível encontrar as regras específicas para a submissão dos
artigos. Vale destacar que a ABTCP dispõe de um comitê avaliador qualificado, que sempre busca
reunir as contribuições mais relevantes de membros da academia e de profissionais de empresas
de tecnologia nacionais e estrangeiras para que o público participante do evento fique a par dos
principais desenvolvimentos do setor.
O potencial da indústria de celulose e papel no contexto da economia circular destaca-se
entre as tendências que serão exploradas ao longo do evento. "Partindo apenas deste enfoque,
podemos nos aprofundar em uma série de oportunidades, a exemplo do desenvolvimento de
novos materiais a partir das matérias-primas tradicionais e do processo de descarbonização, que
inclui novas tecnologias já em uso pelas fábricas do setor e também iniciativas no mercado de
crédito de carbono, que está se estabelecendo globalmente”, elenca Ribeiro.
O ABTCP 2022 será dedicado não apenas às mais modernas práticas e tecnologias
disponíveis ao setor, mas também promoverá um compartilhamento de informações sobre as
práticas ESG. “Sabemos que os players do setor já estão em linha com as melhores práticas
ambientais, sociais e de governança, mas o ABTCP 2022 reflete uma oportunidade única para
atualização sobre os índices de sustentabilidade e de informações relevantes aos objetivos
traçados para conquistar o futuro almejado por toda a sociedade”, adiciona Ribeiro.
Rodrigo Vizotto, presidente do Conselho Executivo da ABTCP e presidente da Kadant,
ressalta que a retomada do evento presencial é uma forma efetiva de dar enfoque às discussões
conjuntas tão necessárias ao setor, especialmente no contexto atual. "É claro que neste hiato
ocasionado pela pandemia, nosso trabalho seguiu sendo realizado, com os mesmos esforços e
dedicação, mas levou a uma demanda reprimida de pontos a serem abordados e atualizados
coletivamente. É uma grande satisfação — e uma importante medida estratégica — retomar a
organização de um encontro de relevância expressiva a toda a indústria.”
A programação do ABTCP 2022 ainda inclui a feira expositora, com as tecnologias de
ponta apresentadas pelos fornecedores do setor, e o tradicional jantar de confraternização com a
premiação Destaques do Setor. Entregue há 20 anos pela ABTCP, o prêmio é destinado aos
fabricantes e fornecedores da indústria de celulose e papel do Brasil que oferecem e

compartilham inovações e práticas bem-sucedidas, agregando mais valor e bagagem técnica à
cadeia produtiva.
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. Isso inclui uma recepção apropriada aos
diferentes profissionais que formam o setor. "Além de oferecer um reencontro de qualidade aos
profissionais já habituados com a realização dos eventos da ABTCP, temos trabalhado para que
as primeiras participações, de estudantes ou de novos profissionais do setor, sejam muito
proveitosas durante os três dias de programação”, conclui Vizotto, convidando a todos a
participarem do principal evento do calendário anual da ABTCP.
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