O uso excessivo de sacolas descartáveis e não biodegradáveis e sua contribuição
com o lixo marinho é uma grande preocupação mundial.
Todos devem tentar reduzir o uso de embalagens desnecessárias, mas a maioria das
embalagens é indispensável. Por isso, as sacolas de papel podem ser uma ótima
alternativa pois são facilmente recicláveis e sua matéria
prima é renovável.

SACOLAS
DE PAPEL
A escolha natural

68%

Comparados a outros
materiais, os produtos feitos a
partir do papel, de forma
sustentável, podem ser uma
escolha inteligente porque têm
origem em recursos renováveis
– árvores cultivadas, luz solar, solo e
água.¹
Globalmente, estima-se que são
produzidos 5 trilhões de sacolas
não biodegradáveis por ano.
Cada uma pode levar mais
de 500 anos para se
decompor, e muito pouco
ainda é reciclado.6

Em pesquisa realizada no Brasil
em 2019, os consumidores
classificaram o papel
como o terceiro material
mais ecológico (atrás da
madeira e do tecido) dentre oito
materiais e produtos diferentes.
diferentes.³

O papel é um dos materiais
mais reciclados do Brasil,
com uma taxa de reciclagem de
68,7% em 2019.²

No Brasil, cerca de 1,5 milhão de
sacolas não biodegradáveis
são distribuídas por hora.5

Todos os anos, cerca de 8
milhões de toneladas de lixo não
reciclado e não biodegradável
são jogadas nos oceanos,
prejudicando os peixes e toda a vida
marinha. Uma vez que entram na
cadeia alimentar, ameaçam a saúde
humana também.4
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das indústrias de
base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante iniciativa do setor,
promove a produção e o uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e papelão são
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata
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