
   Comprometida com a sustentabilidade, ABTCP adquiriu créditos para neutralizar as emissões geradas 
durante seu tradicional evento

Por Thais Santi

ABTCP 2022 é Carbono Neutro
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O setor de celulose e papel tem atuado de maneira incisiva na identificação de suas emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEEs) e mitigação dos seus impactos para as mudanças climáticas. Dessa forma, 
vários players desta cadeia produtiva já são Carbono Neutro, demonstrando que  o setor de celulose e 
papel está comprometido em realizar mudanças, atualizar processos e firmar parcerias para ser um agente 
transformador e potencializador da economia verde.

Inserida nesse contexto e apoiadora dessa causa, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel (ABTCP) também pôde expressar seu comprometimento na mais recente edição de seu tradicional 
evento, o encontro ABTCP 2022, composto pelo Congresso e pela Exposição Internacional de Celulose e 
Papel, que já se encontra em sua 54.ª edição, demonstrando que a perenidade do setor está diretamente 
atrelada ao seu comprometimento ambiental em prol de um futuro sustentável.

Tal é a relevância do assunto para a ABTCP e para o setor que o evento deste ano trouxe como 
pauta central o tema Celulose e Papel: Meio Ambiente, Sociedade, Governança e Inovação, convidando 
profissionais que atuam na indústria a atualizarem os seus conhecimentos sobre o assunto.

Com isso, a entidade compensou as emissões GEEs do evento por meio da aquisição de créditos 
de carbono florestais certificados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Cerca de 76 toneladas de 
CO  foram compensadas com a ação.2e





O processo de aquisição de créditos foi intermediado pela Plantar Carbon, em parceria com a 
Onearth, uma climate tech especializada na gestão de ativos ambientais nos mercados de carbono, que 
usa redes de Blockchain para facilitar transações em moedas digitais tokenizadas e tradicionais. Para tal, 
as empresas estimaram as emissões do evento e, com o resultado, o montante calculado foi revertido 
pelos créditos adquiridos. Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO  evitada ou removida 2e

da atmosfera e é importante ressaltar que estes títulos ajudam a compensar as emissões corporativas de 
GEE. Sendo assim, os próprios projetos florestais de carbono são fontes geradoras de créditos e 
negociados nos mercados nacionais e internacionais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Coroando o evento deste ano, vale mencionar ainda que o evento contou com a participação 
especial de Gonzalo Muñoz, membro do conselho consultivo da agenda de ação climática global da ONU, 
cofundador e presidente do conselho de administração da TriCiclos, e colíder da Manuia Consultoria.


