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Já somos 100
Quero compartilhar com você, 

leitor, a alegria de termos con-
quistado o 100º membro de 
Two Sides Brasil. O número 
simbólico representa o fortaleci-
mento da organização por meio do apoio sistemático 
de membros patrocinadores – é caso da Irani – mas 
também de colaboradores e institucionais. A organi-
zação sai fortalecida, assim como toda a cadeia da 
comunicação impressa e de embalagens de papel, 
cartão e papelão.
Estamos comemorando, também, o crescimento de 

Two Sides América Latina – coordenada pelo time 
brasileiro, agora presente em oito países. 
Além de todo o esforço da equipe de Two Sides 

Brasil, sabemos que parte desse sucesso vem da 
demanda crescente por ações que visem a sustenta-
bilidade. A pandemia tornou ainda mais evidente a 
necessidade de cuidarmos do planeta e das comu-
nidades nas quais estamos inseridos. E aqui nesta 
edição trazemos vários exemplos nesse sentido, da 
embalagem de ovos que vira brinquedo, passando 
pela parceria da IP com o WWF na recuperação da 
bacia do Rio Mogi Guaçu, até o amplo e ambicioso 
projeto da Klabin para os próximos 30 anos.
Como afi rma Fernando Bertolucci, diretor de 

inovação da Suzano e nosso entrevistado, a indús-
tria de celulose, papel e da comunicação impressa já 
está do lado certo da equação. Nós fazemos parte da 
solução e não do problema. O papel, o cartão e o 
papelão têm uma ótima história ambiental para 
contar. Contudo, o que parece claro e evidente para 
muitos de nós, não o é para boa parte da população 
mundial, como aponta o estudo O lugar do papel 
em um mundo pós-pandêmico. Enquanto a maioria 
reconhece o valor das fl orestas plantadas, 68% das 
pessoas que participaram da pesquisa acreditam que 
o papel e as embalagens são prejudiciais ao meio 
ambiente. Esse e outros equívocos tornam ainda mais 
relevante o trabalho de Two Sides.

Fabio Arruda Mortara
CEO de Two Sides Brasil e América Latina  
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Faça suas anotações 
em papel, seu cérebro 
agradece
Pesquisa da Universidade de Tóquio compara a ati-
vidade cerebral durante a recuperação da memória 
de informações escritas em papel e em dispositivos 
móveis.
O site Planeta, do portal Terra, publicou em  

março deste ano os resultados de um estudo com alu-
nos  universitários e recém-formados japoneses sobre 
o impacto das anotações em papel versus a digitação 
em smartphones e tablets. A pesquisa revelou que  
escrever em papel induziu a uma melhor memoriza-
ção após uma hora. Os pesquisadores dizem que a  
informação única, complexa, espacial e tátil associada 
à escrita à mão em papel é provavelmente o que leva 
a uma memória melhorada. “Na verdade, o papel é 
mais avançado e útil em comparação aos documentos 
eletrônicos porque o papel contém mais informações 
exclusivas para uma recuperação mais intensa da me-
mória”, disse o professor Kuniyoshi L. Sakai, neuro-
cientista da Universidade de Tóquio e autor corres-
pondente da pesquisa. Publicado na revista Frontiers 
in Behavioral Neuroscience em meados de março, 
o estudo foi realizado em parceria com o NTT Data  
Institute of Management Consulting.
Contrariando a crença popular de que as ferramen-

tas digitais aumentam a eficiência, os voluntários 
que usaram papel completaram a tarefa de tomar 
nota cerca de 25% mais rápido do que aqueles que  
usaram tablets ou  smartphones. Embora os voluntários  
tenham escrito à mão com caneta tanto no papel 
quanto no tablet, os pesquisadores afirmam que os 
cadernos contêm informações espaciais mais com-
plexas do que o meio digital. O papel permite uma 
permanência tangível, traços irregulares e formas  
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desiguais, como cantos dobrados. Em contraste, a  
mídia digital é uniforme, não tem uma posição fixa 
ao rolar e desaparece quando você fecha o aplicativo.
Participaram do estudo 48 voluntários, todos entre 

18 e 29 anos. Eles leram uma conversa fictícia entre 
personagens discutindo seus planos para dois meses. 
Os voluntários então anotaram a programação usan-
do uma agenda de papel e caneta, um aplicativo de 
 calendário em um tablet digital e um aplicativo de 
calendário em um smartphone. Não havia limite de 
tempo e solicitava-se aos participantes que registras-
sem os eventos fictícios da mesma forma que fariam 
em suas programações da vida real, sem perder tem-
po extra para memorizar a programação.
Depois de uma hora, incluindo um intervalo e uma 

tarefa de interferência para distraí-los, os voluntá-
rios responderam a uma variedade de perguntas de 
múltipla escolha para testar sua memória. Enquanto 
completavam o teste, os voluntários estavam dentro 
de um scanner de ressonância magnética (MRI), que 
mede o fluxo sanguíneo no do cérebro. Os jovens que 
usaram uma agenda de papel preencheram o calen-
dário em cerca de 11 minutos. Os usuários de tablets 
levaram 14 minutos, e os de smartphones, cerca de 
16 minutos. 
Aqueles que usavam papel tiveram mais atividade 

cerebral em áreas associadas à linguagem, visualiza-
ção imaginária e no hipocampo. Essa região cerebral 
é conhecida por ser importante para a memória e a 
navegação. Segundo os pesquisadores, a ativação do 
hipocampo indica que os métodos analógicos contêm 
detalhes espaciais mais ricos que podem ser lembra-
dos e navegados com o “olho” da mente.

Fontes:
Escrever em papel ativa mais o cérebro do que em tablet ou smartphone; Planeta (revista-
planeta.com.br) https://www.revistaplaneta.com.br/escrever-em-papel-ativa-mais-o-cere-
bro-do-que-em-tablet-ou-smartphone/#

Frontiers | Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain Activation Differences During Me-
mory Retrieval | Behavioral Neuroscience (frontiersin.org); https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full

imagem: freepik
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MAIS PAPEL, MAIS ÁRVORES
“Todo o papel fabricado no Brasil vem de árvores 

cultivadas. Mais papel, mais árvores!” Esta e outras 
frases, a partir de agora, estarão impressas no verso 
das bobinas de papel comercializadas pela Regispel 
junto ao mercado varejista. A ação, desenvolvida em 
conjunto com Two Sides Brasil, visa conscientizar o 
consumidor de que o papel é produzido a partir de 
matéria-prima renovável.

Para completar o aspecto socioambiental do  
produto, a bobina contará também com a chamada do 
Cupom Solidário, uma campanha pela  qual  parte da 
receita da venda das bobinas é revertida ao Instituto 
Ayrton Senna.
“O projeto de personalização das bobinas com  

chamadas de proteção ao meio ambiente e divulgação 
de causas sociais visa acrescentar um novo valor ao 
cupom que o consumidor recebe no ponto de venda”, 
afirma Giancarlo Pizzutto, gerente de marketing, ide-
alizador do projeto Cupom Solidário. “Diariamente 
são entregues milhões de cupons e dessa forma po-
demos informar e conscientizar as pessoas de que o  
papel utilizado para esse fim não agride o meio  
ambiente, além de colaborar com o Instituto Ayrton 
Senna”, complementa Giancarlo.
A Regispel, fundada em 1981, se destaca na produção 

de bobinas de papel para o mercado de automação 
comercial e bancário, contas de consumo, tickets de 
estacionamento, ingressos para eventos culturais 
e esportivos, tags, etiquetas autoadesivas, rótulos,  
etiquetas não adesivas e one cupons.

TWO SIDES E ABIHPEC COMBATEM 
DESINFORMAÇÃO SOBRE PAPÉIS SANITÁRIOS
Como resposta às ações de Two Sides, tem au-

mentado a percepção dos consumidores de que todo 
o papel é produzido a partir de florestas plantadas 
ou proveniente de papéis reciclados. No entanto,  
ainda há muito desconhecimento em relação à sus-
tentabilidade da cadeia produtiva do papel. Por isso,  
a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos, Abihpec, se uniu a 
Two Sides para fortalecer a imagem do segmento de 
tissue no Brasil. Os associados da entidade represen-
tam cerca de 80% desse segmento no país. 
De acordo com João Carlos Basilio, presidente-exe-

cutivo da Abihpec, “nunca houve uma preocupação tão 
disseminada como agora sobre as credenciais am-
bientais dos produtos e materiais de consumo. As 
discussões sobre uso de secadores de mão, por exem-
plo, funcionaram como um desserviço à sociedade brasi-
leira, sobre a sustentabilidade dos produtos do segmento 
de tissue e a indústria precisa trabalhar na correta pro-
moção das informações sobre os produtos desse setor.”

Para o presidente da Abihpec, debates como esse 
vêm levando cada vez mais pessoas a entenderem 
que toalhas de papel e lenços descartáveis, além do 
papel higiênico, podem ser escolhas ambientalmente 
corretas para a higiene e a saúde, mas ainda existe 
muito desconhecimento sobre quão sustentáveis são 
os itens de tissue.
As campanhas realizadas por Two Sides vêm aju-

dando a mudar a percepção do público em geral sobre 
essas questões. “A adesão da Abihpec a Two Sides 
Brasil fortalece nossas ações como a mais importante 
iniciativa mundial pelo esclarecimento sobre os im-
pactos ambientais do papel em suas diversas formas, 
que vem de florestas plantadas, é biodegradável e in-
dispensável à higiene, ao lazer, saúde, cultura e edu-
cação”, destaca Fabio Arruda Mortara, CEO de Two 
Sides Brasil. “Essas informações são extremamente 
relevantes para todos, pois o papel tissue é importante 
em vários momentos do nosso dia a dia e tem uma 
função essencial na promoção de hábitos de higiene 
da população, que objetivam a manutenção da saúde 
do brasileiro.”

imagem: regispel
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Na luta contra o 
greenwashing, no 
Brasil e América 
Latina
No Brasil, uma importante entidade 

empresarial de São Paulo promovia o 
desuso do papel tanto na home page de 
seu site, quanto em materiais em PDF, 
utilizando afirmações equivocadas so-
bre a sustentabilidade. Após Two Sides  
enviar a primeira notificação, foram rea-
lizadas duas reuniões com representantes 
do sindicato para apresentação de dados 
e esclarecimento dos fatos. No início de 
maio as mensagens foram alteradas. 

Com o início dos trabalhos de 
Two Sides América Latina surgem 
os primeiros casos da campanha 
no combate ao chamado greenwa-
shing, como são conhecidas as 
alegações infundadas ou enganosas 
sobre os benefícios ambientais de 
um produto, serviço ou tecnologia 
de uma organização.
A primeira abordagem envolveu 

uma grande companhia argentina 
de fornecimento de água.  A em-
presa incentivava o fim da comu-
nicação impressa usando falsos 
argumentos sobre sustentabilidade. 
Two Sides está em processo de 
notificação e acompanhamento do 
caso. O trabalho continua!

AHLSTROM-MUNKSJÖ É “SUSTENTÁVEL POR 
PROPÓSITO” COM EMBALAGENS FLEXÍVEIS DE 
PAPEL
Como parte de um esforço 

global da Ahlstrom-Munksjö 
para se consolidar no mercado 
de embalagens como referên-
cia em sustentabilidade, a em-
presa está lançando no Brasil 
a campanha “Sustentável por 
Propósito”.
A plataforma visa conscien-

tizar o mercado brasileiro e 
apresentar as possibilidades de embalagens reciclá-
veis e/ou compostáveis, incentivando a cadeia de va-
lor do segmento de embalagens a repensar o papel 
especial na transição de materiais não renováveis 
para materiais baseados em fibras renováveis em um 
momento de grande cobrança da sociedade por mais  
sustentabilidade.

“Existem muitas soluções e tecnologias de unidades 
no exterior que podem ser muito interessantes para 

apresentarmos no Brasil. 
Conhecemos bem as parti-
cularidades dos parceiros e 
negócios locais, que muitas 
vezes se apresentam mais  
flexíveis e adaptáveis a  
soluções inovadoras”, comen-
ta Rafael Yamamoto, Head 
of Marketing and Business  
Development.
A campanha “Sustentável 

por Propósito” iniciará com dois webinars nos dias 14 
e 28 de julho apresentando as soluções globais para 
o segmento de embalagem flexível da empresa, além 
de futuros lançamentos de produtos focados em ino-
vação e sustentabilidade, e Innovation Days.
*https://www.ahlstrom-munksjo.com/pt-br/campaigns/sustentavel-por-proposito/

 Histórico até  
junho de 2021

EMPRESAS 
NOTIFICADAS

191
CASOS DE 
SUCESSO 

70
TAXA DE
SUCESSO 

37%

Ajude Two Sides na batalha contra a desinformação. Se vir qualquer mensagem contra a comunicação impressa ou o papel que 
pareça conter afirmações equivocadas, envie uma foto, digitalização ou cópia da alegação para twosides@twosides.org.br. Two 
Sides analisará a questão e abordará a empresa no sentido de esclarecer os fatos e pedir a mudança ou exclusão da comunicação. 

Sua participação é muito importante.
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IBEMA FAZ LOGÍSTICA REVERSA NA PRÁTICA E 
DE VERDADE
Em parceria com a startup Green Mining, coleta é 
feita em 720 pontos de São Paulo e materiais são  
reutilizados na fábrica de Embu das Artes.
Falar é fácil, mas como seria um sistema de  logística 

reversa na cadeia do papel que funcione de verdade? 
Com apoio da Green Mining, a Ibema hoje efetiva-
mente traz de volta para sua unidade de Embu das 
Artes (SP) papelcartão utilizado, e reinsere o material 
em sua cadeia produtiva. 

“Sempre tivemos a sustenta-
bilidade como um pilar forte 
em nosso propósito e, agora, 
encontramos ferramentas para 
potencializar isso e fechar o  
ciclo”, explica o Gerente de 
Estratégia e Marketing da Ibe-
ma, Diego Gracia. O resultado 
é o Ibema Ritagli, primeiro 

papelcartão tríplex pós-consumo do mercado brasi-
leiro com rigidez competitiva. O produto tem 50% 
de fibras recicladas em sua composição, sendo 30% 
vindas de pós-consumo.
Na opinião do presidente da Green Mining, Rodrigo 

Oliveira, em matéria de logística reversa, não exis-
tem atalhos: é preciso comprovar que o material que 
retorna para ser reciclado vem do pós-consumo. “A 
Ibema cumpre a logística reversa de verdade porque 
conseguimos garantir que o material coletado são   
embalagens efetivamente utilizadas por consumido-
res. Isso é fundamental para quem deseja cumprir o 
que está na Política Nacional de Resíduos sólidos”, 
afirma.
A Green Mining conta com 24 funcionários regis-

trados, entre ex-cooperados ou ex-catadores de rua 
que, agora formalizados, coletam papelão e papel-
cartão na cidade de São Paulo. Eles utilizam triciclos  
de carga  –  bicicletas adaptadas para transporte que evita o  
trânsito e as emissões de CO₂ – e com elas fazem a 
coleta de materiais recicláveis em 720 bares, restau-
rantes e condomínios da capital paulista. 
Esses pontos de coleta recebem o serviço da Green 

Mining sem custos. Quem financia o sistema são em-
presas como a Ibema, que assumiram a responsabili-

dade de colocar em prática o que a lei manda, ou seja, 
uma coleta independente do poder público. “O tema 
do lixo e da reciclabilidade passa a fazer parte do dia 
a dia das empresas por meio da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Na ausência de um sistema e de 
infraestrutura pública que garanta a logística reversa, 
cabe a nós contribuirmos para a solução do problema. 
Como recicladores, queremos ajudar o brand owner”, 
conta Gracia.
Nos estabelecimentos do setor de alimentação, são 

coletadas muitas caixas de ingredientes para cozinha 
e de bebidas. Já nos condomínios residenciais, existe 
o descarte desde papel sulfite limpinho até embala-
gens sujas – e aí entra o treinamento realizado com 
moradores e agentes de limpeza que segregam esses 
materiais recicláveis.
Após a coleta, o material é levado para hubs, onde é 

prensado e devolvido às indústrias que apostam nesse 
serviço.

Fonte: Ibema

EMBALAGEM DO BEM QUE VIRA BRINQUEDO
É por meio de suas embalagens que a WestRock  

conecta pessoas a produtos. A empresa acredita que  
somente juntos podemos combater o avanço da  
Covid-19 e está focada em apoiar iniciativas que  
minimizem os impactos da doença no Brasil. Por 
isso, não pensou duas vezes em apoiar a ação de seu 
cliente Ovos Mantiqueira, juntamente com a família 
Abílio Diniz. 
A doação, realizada em junho de 2020, é parte de 

uma corrente do bem, que consiste em fazer chegar, 
com qualidade e segurança, 12 milhões de ovos para 
comunidades em vulnerabilidade social em diversas 
cidades do país. Isso significa beneficiar mais de um 
milhão de famílias. 

A ação contou com 
a criação de uma em-
balagem desenvolvida 
pela WestRock: além de  
transportar os ovos, ela 
leva alegria para essas 
famílias. A empresa re-
pensou as embalagens 



tradicionais para ovos e as transformou em uma 
caixa que pode ser reutilizada como um brinquedo 
lúdico e criativo. A embalagem que se transforma em 
uma “casinha” foi produzida por meio da tecnologia 
de impressão fl exográfi ca HyGraphics WestRock, 
que permite a reprodução de cores em alta resolução 
sem reduzir a resistência estrutural das embalagens 
de papelão.
A embalagem foi destaque no Prêmio Grandes 

Cases de Embalagem 2020, por ser inovadora ao 
adotar dois dos 5Rs de Sustentabilidade WestRock – 
repensar e reutilizar.
 Fonte: WestRock

ABPO AGORA É EMPAPEL
A Associação Brasileira do Papelão Ondulado, 

ABPO, que desde 1974 representa o segmento,  
modernizou-se e agora é a Associação Brasileira de 
Embalagens em Papel, Empapel.
O propósito da nova entidade é representar o 

segmento e assumir outros setores do mercado de em-
balagens em papel e papelão, visando uma atuação 
ampliada. A Empapel nasceu no fi m de 2020 com a 
missão de  explorar todo o potencial do mercado de 
papel para embalagem.
O lançamento acontece no momento em que os 

consumidores estão cada vez mais conscientes e  com-
prometidos com a economia circular. E a meta inicial 
da entidade é crescer 3% nos próximos cinco anos.
Fonte: Empapel

OJI PAPÉIS ESPECIAIS
No ano em que celebra seu 10º aniversário, a OJI 

PAPÉIS ESPECIAIS, líder na produção de papéis 
térmicos e autocopiativos na América Latina, lança 
seu novo website, desenvolvido a partir do que há de 
mais moderno no segmento e totalmente alinhado à 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 
A página www.ojipapeis.com.br revela todo o dife-

rencial da empresa no desenvolvimento de soluções 
em papéis especiais, através de uma linguagem mais 
objetiva e conteúdos assertivos.
 Também, este ano, foi lançado o selo comemo-

rativo dos 10 anos da Oji Papéis, acompanhado da 
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hashtag #SemprePresente, que estamparão os 
trabalhos da empresa reforçando sua presença no dia 
a dia de milhares de pessoas.
Fonte: Oji Papéis Especiais

PAPIRUS ENTRA NO MERCADO DE CRÉDITOS 
DE RECICLAGEM
A Papirus anunciou em abril sua adesão à platafor-

ma da cleantech Pólen, visando certifi car e catalogar 
informações referentes à rastreabilidade e origem 
dos materiais reciclados recebidos das cooperativas 
e de outras fontes e transformá-los em créditos de  
reciclagem. Esses créditos serão transferidos para os 
fabricantes de grandes marcas de consumo, que assim 
poderão atestar seu compromisso com a sustentabi-
lidade e a destinação correta das embalagens, como 
determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
A Papirus será a primeira empresa do setor de 

 papelcartão a integrar a plataforma da Pólen, 
cleantech especializada em solução e valoração 
de resíduos. Com isso, a companhia fortalece sua 
estratégia de reciclagem, que já inclui a utilização de 
fi bras recicladas pós-industriais e pós-consumo na 
fabricação da sua linha Vita. 

Segundo Amando Varella, co-CEO e diretor 
 comercial e de marketing da Papirus, a necessidade 
crescente por mais transparência nas práticas susten-
táveis das empresas, tem provocado o aumento na 
procura por papelcartão reciclado, como o Vitacycle, 
que tem 30% de fi bras pós-consumo. 
O impacto positivo chega também ao consumidor 

fi nal, graças ao selo da Pólen, que poderá ser inserido 
nas embalagens produzidas. O selo traz um QR Code 
que dá acesso aos índices de uso de material reciclado 
da cooperativa, entre outras informações. 
Fonte: Papirus

Amando Varella, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papirus



MÊS DO MEIO AMBIENTE NA BO PAPER
A BO Paper lançou no início de junho/21 sua 

Campanha Anual Ambiental, em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com o slogan 
“Alguns papéis a gente fabrica. Outros, a gente 
assume!”
Respeitar o meio-ambiente, preservar os recursos 

naturais e buscar soluções responsáveis que possam 
contribuir para o futuro do planeta são os compromissos 
da BO Paper que, além de fortalecer essa conscien-
tização interna, estendeu a ação para as comunidades 
onde suas plantas estão inseridas, promovendo e 
incentivando a sustentabilidade ambiental no setor de 
fi bras e papel.

Os profi ssionais da BO Paper receberam mudas de 
árvores com a mensagem de incentivo à sustentabi-
lidade através do plantio de árvores e participaram 
de palestras interativas online, parceria com a Two 
Sides, sobre a importância do papel como recurso 
sustentável.
 Nas comunidades, outdoors ilustraram locais públicos 

com temas de conscientização e proteção ao meio 
ambiente.

Espaço do membro_09

RAÍZES DO MOGI GUAÇU PLANTA 
MAIS DE 21 MIL MUDAS
Restaurar, no mínimo, 200 hectares de fl orestas 

nativas em uma região com baixa cobertura fl orestal 
e alto risco de escassez hídrica. Com esse objetivo, a 
International Paper e o WWF Brasil fecharam uma 
parceria de quatro anos para identifi car, recuperar e 
restaurar nascentes e áreas ripárias de Mata Atlântica, 
na bacia do rio Mogi Guaçu, para aumento da resili-
ência hídrica na região.
Por meio do Programa Raízes do Mogi Guaçu, a IP 

e o WWF Brasil promovem o diálogo entre diferentes 
setores e atores locais, com objetivo de construir uma 
rede de proteção de nascentes e restauração ecológica 
na bacia hidrográfi ca.
Em 2019 foram promovidas ofi cinas presenciais em 

Mogi Guaçu e Socorro para apresentar os resultados 
do diagnóstico inicial, bem como construir um processo 
colaborativo para os próximos anos. Participaram 
ONGs, empresas, prefeituras, institutos de pesquisa, 
entre outros. Em 2020 foram promovidas rodadas 
virtuais de conversas para diálogo sobre tema  impor-
tante para a restauração e a produção no campo.
Fonte: Internacional Paper

Resultados até setembro de 2020

21.300 mudas plantadas

12,46 hectares em processo de restauração

13 nascentes protegidas

1,3 km de margens de córregos protegidos

1.876 metros de cerca instalados

6 proprietários parceiros
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2050, rumo ao 
carbono zero
Two Sides é apoiador oficial da campanha Race 
To Zero Brasil, encabeçada pela Klabin, que visa  
estimular empresas e sociedade a reduzirem, nos pró-
ximos 30 anos, suas emissões e se tornarem carbono 
neutro.
A pandemia da covid-19 vem acelerando inúmeros 

processos e ressaltando demandas. Entre elas, uma 
das mais fortes é a busca pela sustentabilidade.  
Dentro do segmento de celulose, papel e comunicação  
impressa, a dedicação ao tema é questão estratégica há 
muito tempo. Na maioria das empresas, não há 
como dissociar a atuação delas de ações nesse  
sentido. 
Um exemplo disso é a Klabin, que anunciou em 

março a sua adesão ao movimento global da ONU 
Race To Zero, com o compromisso de reduzir  
e neutralizar suas emissões de carbono até 2050. O 

foco da campanha, lançada em 2020, é reunir líderes, 
empresas, cidades e investidores para a criação de 
uma economia mais sustentável, inclusiva e resiliente.
A Race To Zero busca reduzir pela metade as emis-

sões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar as 
emissões líquidas de carbono até 2050 para evitar 
o impacto das mudanças climáticas no planeta. A  
campanha visa ainda impulsionar a mudança em  
torno de uma economia com emissões reduzidas 
de carbono antes da COP26 (26ª Conferência das  
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que está 
marcada para novembro de 2021 e na qual os gover-
nos têm o objetivo de fortalecer suas contribuições ao 
Acordo de Paris.
O Acordo é um compromisso firmado entre 195  

países desde 5 de junho de 2015, incluindo o Brasil, 
que tem como meta diminuir a emissão de gases do 
efeito estufa. Além do compromisso ambiental, ao 
engajar-se à campanha a Klabin assume a responsa-
bilidade de atrair outras empresas a participarem com 
metas de redução de carbono, como afirmou Cristiano 
Teixeira, diretor-geral da Klabin em carta aberta aos 

crédito: klabin - Telêmaco Borba



Como participar do Race To Zero

Grandes empresas: ingresso pelo Science Based 
Target Initiative, projeto voltado a buscar esforços 
para limitar o aquecimento global a 1,5ºC.

Pequenas e médias empresas (PMEs): ingresso 
pelo SME Climate Hub, que dispõe de ferramentas 
para transformar negócios em iniciativas mais 
sustentáveis.

Pessoas físicas: compartilhando a ideia e conec-
tando-se com outras pessoas comprometidas 
com o futuro do planeta.
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membros de Two Sides Brasil. “Para que tenhamos 
avanços significativos no enfrentamento das mudan-
ças climáticas, precisamos unir esforços.”
Como detalha a Klabin no site Race To Zero  

Brasil, ao fazer parte do movimento, as empresas 
terão acesso a ferramentas e recursos para medir as 
emissões de carbono e desenvolver estratégias cli-
máticas positivas. Afora a posição de destaque na re-
dução de impactos climáticos e danos irreversíveis à 
sociedade, economia e natureza, as organizações que 
aderirem à campanha terão maior visibilidade junto 
à comunidade e clientes, fornecedores e parceiros, 
maior vantagem competitiva, melhor gerenciamento 
de risco, bem como uma operação mais sustentável e 
a consequente redução de custos operacionais.
Hoje, a Race to Zero mobiliza 1.397 empresas, 569 

universidades, 454 cidades pelo mundo e 74 dos 
maiores investidores globais. Todos esses atores es-
tão espalhados em 120 nações comprometidas em 
atingir o sonhado carbono zero até 2050. Juntos, es-
ses agentes são responsáveis por 25% das emissões 
globais de CO2 e 50% do PIB mundial.

OS 23 PASSOS DA KLABIN
A associação à campanha Race To Zero é uma das 

várias iniciativas da Klabin na seara da sustentabi-
lidade. Ela integra o KODS, Objetivos Klabin para 
o Desenvolvimento Sustentável, agenda estratégi-
ca lançada no final do ano passado. Como explica  
Júlio Nogueira, gerente de Sustentabilidade e Meio 
Ambiente, trata-se de um programa robusto que 
traz compromissos de curto, médio e longo prazos  
relacionados aos 23 temas mais relevantes para o  
desenvolvimento da Klabin. “Falamos em condu-
ta ética e integridade, desenvolvimento de capital 
humano, impacto nas comunidades, mudanças do  
clima, biodiversidade, diversidade, entre outros. Cada 
um deles traz nossa ambição de futuro para a gestão 
do tema e o impacto positivo que propomos oferecer 
à sociedade do amanhã”, afirma Júlio.
De acordo com o gerente, todos os 23 temas  priori-

tários estão dentro da expectativa esperada para esse 
estágio inicial. Com relação às metas de redução de 
emissões atmosféricas envolvidas na campanha Race 
To Zero, a Klabin entregará neste ano os objetivos 
aprovados pela iniciativa global América Latina_13, 
instituição responsável pelo desenvolvimento de me-
todologias para redução de carbono baseada na ciên-
cia. “A agenda climática é um dos principais desafios 
da nossa geração. Temos um roadmap de tecnologias, 
com análise econômica e ambiental, que serão imple-
mentadas para alcançarmos as metas de redução de 
carbono”, comenta Júlio. “Isso é muito relevante, pois 
leva a conciliar as projeções de crescimento e produ-
ção da Klabin com a implantação de tecnologias de 
baixo carbono no curto e médio prazo.”

Júlio Nogueira, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da klabin
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“Two Sides é hoje 
organismo-chave para 
a indústria mundial de 
papel”
A campanha já recebe apoio de entidades e compa-
nhias de oito países latino-americanos, entre eles o 
México, sede da Bio Pappel, o mais novo membro de 
Two Sides América Latina. 

Em julho de 2020, a equipe de Two Sides Brasil 
assumiu a coordenação das ações do organismo na 
América Latina, expandindo suas atividades para 
muitos países da região. Desde então, conquistou o 
apoio de mais de uma dezena de entidades e empre-
sas, reativou e incrementou o site regional, dissemi-
nou a campanha Love Paper e intensificou o combate 
ao greenwashing.
Entre os membros patrocinadores, a adesão mais 

recente vem do México, com o engajamento da Bio 
Pappel. Trata-se do maior fabricante de papel daquele 
país e um dos maiores da América Latina, produ-
zindo mais de 1,5 milhões de toneladas de papel por 
ano e 1,2 milhões de toneladas de produtos de papel 
e embalagem de papelão ondulado. A empresa conta 
com 36 plantas industriais, 14 centros de apoio e seis 
unidades na fase de projeto, espalhados pelo México, 
Estados Unidos e Colômbia.
De acordo com Martín Rincón, diretor de sustenta-

bilidade da Bio Pappel, a necessidade de criar pontes 

com os principais agentes da indústria de papel para 
continuar expandindo sua visão em relação à susten-
tabilidade motivou a aproximação da companhia a 
Two Sides. 
Na visão do executivo, Two Sides tornou-se um  

órgão essencial para o setor em todo o mundo em fun-
ção de seu trabalho em prol do esclarecimento sobre 
os impactos ambientais do papel, da embalagem e da 
comunicação impressa. “Existem muitos mitos em 
torno do uso do papel e das embalagens de papelão. 
Por isso trabalharemos com Two Sides para derrubar 
esses equívocos”, afirma Martín Rincón. A parceria 
também reflete o compromisso social da Bio Pappel 
em promover uma cultura de reciclagem na América 
Latina. “Com esse objetivo nos envolvemos com  
organismos e protagonistas sociais, que nos ajudam a 
estar em contato com as pessoas.”
O diretor de sustentabilidade afirma que a indústria 

papeleira mundial está comprometida com a susten-
tabilidade e a contenção das mudanças climáticas. 
Nesse sentido, a promoção de modelos de economia 
circular fortalece ações para proteger as reservas flo-
restais em todo o mundo e muda a percepção dos con-
sumidores sobre o uso de papel e papelão. Tal modelo 
de negócio permeia toda a operação da Bio Pappel, 
reduzindo a pegada de carbono e o consumo de água 
em seus processos e ajudando a cumprir as normas 
e certificações internacionais. “Além disso, estamos 
num momento especial na economia global em função 
da pandemia. O e-commerce, no qual a embalagem é 
insumo essencial, foi potencializado, intensificando a 
importância de promover seu uso na América Lati-
na, trabalho que vamos fortalecer em parceria com 

sede da bio pappel no méxico

MARTÍN RINCÓN, diretor de susentabilidade da bio pappel
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Two Sides.” A Bio Pappel planeja realizar junto com 
Two Sides campanhas de esclarecimento com relação 
ao uso do papel, derrubando mitos e combatendo o 
greenwashing, disseminando em toda a sociedade a 
cultura da reciclagem, incrementando o consumo de 
produtos de papel e cartão reciclados.  

A BIO PAPPEL E A SUSTENTABILIDADE
A questão ambiental é ponto central no modelo 

de negócio da Bio Pappel. Em 2020, a companhia  
reciclou 1,34 milhões de papel e cartão e capturou 
5,36 milhões de toneladas de CO2. A empresa é a 
maior recicladora de papel da América Latina graças 
ao seu modelo de economia circular, que permitiu à  
empresa usar 91% do material coletado na fabricação  
de papel de embalagem e os 9% restantes em papel para  
imprimir e escrever. 
Para alcançar uma operação completamente   

sustentável, a companhia desenvolveu um sistema 
de tratamento de água e efluentes que permitiu reci-
clar 68,17% da água utilizada em seus processos em 
2020. A Bio Pappel conta, também, com um sistema 
para aproveitar o vapor resultante dos processos de 
 produção para a geração de energia verde, alcançan-
do a autossuficiência energética.
No âmbito social, a companhia desenvolve  progra-

mas como o Escolas Verdes Bio Pappel,  permitindo 
que alunos, professores e pais incorporem estratégias 
de alto impacto ambiental dentro da  instituição, fo-
mentando a cultura de reciclagem nas novas gerações.

fábrica da bio pappel no méxico

MEMBROS NA 
AMÉRICA LATINA

PATROCINADORES
• AFCP – Asociación de Fabricantes de 
   Celulosa y Papel - Argentina
• Bio Pappel – México
• CMPC  – Chile
• Smurfit Kappa

INSTITUCIONAIS
• Acotepac - Asociación Colombiana de 
   Técnicos de la Industria de Pulpa, Papel 
   y Cartón
• Adepa - Asociación de Entidades 
   Periodísticas Argentinas
• Agudi - Asociación Peruana de Medios 
   de Impresión 
• AIGP - Asociación de Industriales Gráficos 
   del Paraguay
• AIGU - Asociación de Industriales Gráficos 
   del Uruguay
• Ami - Asociación Colombiana de Medios 
   de Información
• Asimpres - Asociación Gremial de Industriales 
   Gráficos (Chile)
• Asoingraf - Asociación de la Industria Gráfica 
   Costarricense 
• Canagraf - Cámara Nacional de la Industria 
   de Artes Gráficas (México) 
• Conlatingraf - Confederación 
   Latino-americana da Indústria Gráfica
• Ecolana - México 
• Faiga - Federación Argentina de la Industria 
   Gráfica y Afines 
• Fundación Gutenberg - Argentina
• PEFC - Chile

Apoie este projeto mundial, 
solicite proposta: 

twosides@twosides.org.br
WhatsApp: +55 11 994 642 969
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Estudo mostra que 
consumidor ainda tem 
percepção equivocada 
sobre a indústria de 
papel 
“Cada vez mais consumidores estão levando 

em consideração os impactos ambientais em suas 
decisões de compra, mas muitas vezes essas decisões 
são baseadas em mitos e não em fatos”, disse Kathi 
Rowzie, presidente de Two Sides América do Norte 
ao comentar os resultados da pesquisa “O lugar do 
papel em um mundo pós-pandêmico”, encomendada 
por Two Sides e conduzida pela empresa de pesquisa 
global Toluna  “À medida que as atenções se voltam 
para o desenvolvimento de uma economia circular 
mais sustentável, a indústria de papel e embalagens 
de papel e papelão tem uma grande história ambiental 
baseada em fatos para contar: o papel é um dos pou-
cos produtos que já podem alegar ter um ciclo de vida 
verdadeiramente circular.”
O estudo constatou que 81% os consumidores acre-

ditam que as fl orestas plantadas são boas para o meio 

ambiente, porém boa parte deles (68%) acredita que 
papel e as embalagens de papel são prejudiciais. Ainda 
há uma diferença signifi cativa entre a crença do con-
sumidor no desempenho da reciclagem dos produtos 
feitos de papel e a realidade. Apenas 32% acreditam 
que a taxa de reciclagem de papel exceda os 60%.

PAPEL VERSUS COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 
O último ano acelerou o crescimento da comuni-

cação eletrônica, com reuniões, eventos e negócios 
sendo realizados de forma remota, com o emprego de 
tecnologias online, antes totalmente desconhecidas 
de muitos dos consumidores. Embora a conveniência 
e a capacidade das pessoas trabalharem em casa se-
jam, sem dúvida, os principais fatores nessa mudan-
ça, o impacto ambiental das comunicações digitais 
é muitas vezes negligenciado. No Brasil, por exem-
plo, 85% dos respondentes pesquisados acham que 
a comunicação eletrônica é mais amigável ao meio 
ambiente do que a comunicação em papel.
“Há ainda equívocos ambientais em torno de produtos 

impressos e de papel”, diz Jonathan Tame, diretor 
executivo de Two Sides Europa.” Muitos consumido-
res acreditam que a produção de papel e de produtos 
fabricados com ele causam desmatamento e outros 
danos, não entendendo, portanto, a sua natureza sus-
tentável. “Essas contradições e mal-entendidos tor-
nam o trabalho que fazemos com Two Sides e Love 
Paper ainda mais vital.” complementa Fabio Arruda 
Mortara, CEO de Two Sides Brasil e América Latina.

SOBRE A PESQUISA 
A pesquisa “O lugar do papel em um mundo 

pós-pandêmico” foi realizada em janeiro de 2021, 
envolvendo 8.800 consumidores: Brasil (1.000), 
Estados Unidos (1.000), Áustria (500), Bélgica (600), 
Dinamarca (500), Finlândia (350), França (1.000), 
Alemanha (1.000), Itália (1.000), Noruega (350), 
Suécia (500) e Reino Unido (1.000). A ideia é que 
o levantamento seja realizado a cada dois anos para 
explorar e entender as preferências, percepções e 
atitudes dos consumidores em relação à impressão, o 
papel e à embalagem de papel, cartão e papelão. 
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Two Sides iniciou 2021 atingindo a significativa 
marca de 100 membros com a entrada da Irani, uma 
das principais indústrias brasileiras de papel para 
 embalagem. Mais do que um número, o feito mostra 
a consolidação da iniciativa no Brasil e a crescente  
representatividade da campanha. 
Para Andrea Quintana, gerente de marketing e  

inovação, a decisão alinha-se ao propósito da Irani 
como promotora da sustentabilidade em toda a cadeia 
de suprimentos da comunicação gráfica e de embala-
gens celulósicas na América Latina e no mundo. “A 
nossa parceria com Two Sides Brasil é mais um passo 
neste sentido e ficamos felizes em ser a 100ª empresa 
a apoiar a campanha”, diz a executiva. 

Andrea afirma que organiza-
ções como Two Sides são de 
extrema importância ao ajudar 
as companhias a promoverem 
as mudanças necessárias para o 
bem do planeta e da sociedade.  
Assim como a organização, 
a Irani acredita na relevância 
da economia circular para o 
setor e na disseminação desse 

conceito junto aos seus parceiros e até aos consumi-
dores finais.
Abordando as ações de Two Sides no sentido de di-

vulgar informações críveis e baseadas em pesquisas, a 
gerente enfatizou os 80 anos de atuação da Irani: “Em 
nossa trajetória valorizamos a transparência em todos 
os âmbitos do nosso trabalho e, sobretudo, frente à 
comunicação das nossas iniciativas e projetos, tanto 
que há 14 anos divulgamos nosso Relatório de Sus-
tentabilidade auditado. Para nós, a divulgação de in-
formações confiáveis é fundamental, além de apoiar 
continuamente o setor em suas tomadas de decisões.” 
E ela completa: “Apoiamos todas as iniciativas que 
fomentam o setor de papel e embalagens, assim como 
a sustentabilidade e o uso consciente e eficaz dos nos-
sos produtos”. 

Irani Papel e Embalagem, centésima parceira de 
Two Sides

Fundada em 1941 e controlada desde 1994 pelo 
Grupo Habitasul, tradicional grupo empresarial da 
região sul do país, a Irani Papel e Embalagem é hoje 
uma das líderes do setor de papelão ondulado no 
Brasil, além de ser referência para embalagens (rí-
gidas e flexíveis). Com produção integrada, florestas 
próprias, energia autogerada e máquinas e equipa-
mentos constantemente atualizados, a Irani produz 
papéis para embalagens, chapas e caixas de papelão 
ondulado, resinas de pinus, breu e terebintina, asse-
gurando o fornecimento de produtos de matéria-pri-
ma renovável com alta qualidade e competitividade.  
A companhia possui cinco unidades produtivas: duas 
em Vargem Bonita (SC), uma em Santa Luzia (MG), 
uma em Indaiatuba (SP) e uma em Balneário Pinhal 
(RS), além de florestas em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul, e escritórios em Porto Alegre (RS) e 
Joaçaba (SC).

Andrea Quintana, 
gerente de marketing e inovação da irani

Irani - Indaiatuba

Irani - Indaiatuba



Suzano aposta na nanotecnologia
Em entrevista a The Page, Fernando Bertolucci, diretor executivo de Tecnologia e  
Inovação da Suzano, fala sobre os produtos que estão sendo desenvolvidos pela  
companhia e as aplicações da nanocelulose.

NO WEBINÁRIO O FUTURO ESTÁ NAS ÁRVORES 
CULTIVADAS, PROMOVIDO RECENTEMENTE PELA 
IBÁ, O SENHOR AFIRMA QUE A SUZANO TEM 
USADO O TERMO INOVABILIDADE. QUAL  
MENSAGEM ELE CARREGA?
A inovabilidade sintetiza a maneira como pensa-

mos que a inovação deve ser aplicada em favor da  
sustentabilidade. Ela está associada à nossa capacida-
de de geração de valor para todos os stakeholders, in-
cluindo a sociedade de modo geral, e está diretamente 
conectada ao propósito organizacional da Suzano, de 
“renovar a vida a partir da árvore”.
O conceito de inovabilidade nos obriga a pensar 

fora da caixa e a enxergar mais longe, a fim de lidar 
com os desafios do século 21, criando soluções reno-
váveis para uma sociedade cada vez mais conscien-
te em relação ao futuro que queremos construir para 
as próximas gerações. A inovabilidade está inserida, 
portanto, em todas as tomadas de decisão da Suzano 
e no dia a dia da empresa, aplicada desde as ativi-
dades de plantio até os nossos produtos finais, para 
que possamos sempre produzir mais com menor uso 
dos recursos naturais, e descobrindo novas aplicações 
para as árvores plantadas que atendam as demandas 
da sociedade.

QUAIS PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE CELULOSE 
E PAPEL SE ENCAIXAM NESSA CATEGORIA?
Antes de falar de produtos, é importante ressaltar 

que a inovabilidade está no DNA da Suzano e temos 
apostado cada vez mais no uso intensivo de tecno-
logias avançadas, como ferramentas digitais e de  
biotecnologia florestal, para conseguirmos aumentar 
a nossa produtividade florestal de maneira sustentável. 
Essa etapa, talvez menos perceptível para o público 
em geral, é essencial para desenvolvermos os produ-
tos do futuro.
Os atuais produtos da nossa indústria já se enquadram 

no conceito de inovabilidade por serem produtos 
renováveis, recicláveis e biodegradáveis. Mas nós 
queremos ir muito além, e por isso uma das nossas 
metas de longo prazo é oferecer 10 milhões de tone-
ladas de produtos de origem renovável até 2030, para 
substituir produtos fabricados a partir de matéria-prima 
de origem fóssil. Essa é uma jornada de transfor-
mação, porém já temos importantes resultados para  
celebrar.  
Posso citar como exemplo o anúncio, em fevereiro 

deste ano, da criação de uma joint venture entre a  
Suzano e a startup finlandesa Spinnova para a produ-
ção em escala pré-comercial da primeira fibra têxtil 
sustentável do mundo a partir da celulose microfibri-
lar (MFC) de madeira, que poderá substituir fibras 
como o algodão e a viscose. Também já possuímos 
uma fábrica em Limeira (SP) para a produção de  
lignina, um produto da árvore que pode ser utilizado 
como adjuvante ou como substituto de derivados 
do petróleo em diversos produtos como borrachas e  
resinas fenólicas utilizadas para produção de painéis 
de madeira.
Ainda na linha de substituição de produtos de ori-

gem fóssil, destaco que a Suzano possui uma fatia da 
canadense Ensyn, que desenvolveu uma tecnologia 
de produção de bio-óleo a partir da biomassa. E, em 
outra frente, já possuímos tecnologia que possibilita a 
produção de biocompósitos, composta por uma mis-
tura de até 60% de celulose e resinas plásticas como 
polipropileno (PP) e polietileno (PE). 

O QUÃO DISTANTE ESTAMOS DE CUSTOS 
COMPETITIVOS PARA PAPÉIS COM BARREIRA 
100% BIODEGRADÁVEL PARA CONTATO COM 
ALIMENTO, TANTO PARA ITENS DESCARTÁVEIS, 
COMO CANUDOS E COPOS, QUANTO PARA 
EMBALAGENS FLEXÍVEIS?
Não estamos distantes. O papel com barreira 100% 
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biodegradável e 100% reciclável já é uma realidade. 
Temos parcerias com grandes empresas do setor  
alimentício para o fornecimento de embalagens sus-
tentáveis, ou seja, nossos produtos inovadores e com 
redução da pegada de carbono estarão cada vez mais 
presentes na rotina dos brasileiros.
A tendência é de que muitas embalagens de produtos 

que consumimos hoje sejam substituídas por papéis 
com barreiras de menor pegada ambiental, auxiliando 
no desenvolvimento do nosso planeta na direção que 
todos precisamos. Para exemplificar, cito os papéis 
desenvolvidos pela Suzano e usados para a produ-
ção de copos (Bluecup e Bluecup Bio) e canudos de  
papel (Loop), em contato direto com líquidos e com as  
características necessárias para que o uso seja agradá-
vel ao consumidor.

COMO ESTÃO CAMINHANDO AS PESQUISAS 
EM RELAÇÃO À NANOCELULOSE? DURANTE O 
WEBINÁRIO, O SENHOR CITA O USO DA  
CELULOSE MICROFIBRILAR NA SUPERFÍCIE 
DO PAPEL PARA A MELHORIA DA QUALIDADE 
DE IMPRESSÃO. O QUE A INDÚSTRIA GRÁFICA 
PODE ESPERAR NESSE SENTIDO?
A pesquisa em nanocelulose, ou celulose microfi-

brilar (MFC), visa desenvolver matérias-primas que  
poderão ser inseridas em cadeias de valor e gerar  
novos produtos, na maioria das vezes reduzindo a  
pegada de carbono das cadeias existentes.
Ela pode substituir espessantes de origem fóssil 

como poliacrilatos em formulações como tintas, cos-
méticos e produtos de limpeza. Por suas propriedades 
físico-mecânicas, a nanocelulose também acaba con-
ferindo resistência a materiais como papel e fibroci-
mento. No papel, outro produto de nossa cadeia, a  
nanocelulose atua em sua superfície possibilitando 
uma melhoria na qualidade de impressão. E ela tam-
bém pode ser transformada em fios têxteis, como na 
nossa parceria com a Spinnova.

HÁ ALGUMA OUTRA LINHA DE PESQUISA DA 
SUZANO QUE PODE TRAZER GANHOS PARA A 
INDÚSTRIA DE EMBALAGEM? 
Conforme já mencionado, nos últimos anos  

disponibilizamos ao mercado papéis para a produção 
de copos e canudos de papel. Esses produtos eviden-
ciam a trajetória de revolução que estamos trilhan-
do a partir da aplicação da fibra curta de eucalipto. 
Além das rotas já citadas, temos outros produtos em 
desenvolvimento para a indústria de embalagens, que 
se tornarão públicos à medida que avançarmos na sua 
maturidade tecnológica.  Fonte: Suzano
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AQUALINE: CONCEITO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DE ÁGUA DA VOITH PARA A FABRICAÇÃO DE 
PAPEL
A redução sustentável do consumo de água é um dos 

principais desafios no desenvolvimento e operação 
de instalações industriais. Com as soluções de ges-
tão de água AquaLine Flex e AquaLine Zero, a Voith 
apresenta dois conceitos que não apenas minimizam 
o consumo de água, mas permitem até mesmo fechar 
os circuitos de água (sistema AquaLine Zero) de má-
quinas de papel. 
A Voith desenvolveu o seu conceito AquaLine para 

equipar fábricas de papel com sistemas de gestão sus-
tentável de água. A base desse conceito é uma estação 
de tratamento de água com tecnologias de tratamento 
de última geração que realizam o tratamento bioló-
gico (aeróbico e anaeróbico) da água de processo de 
papeleiras. Essa tecnologia permite reduzir o con-
sumo de água para 5,5 a 7 litros para cada quilo de  
papel embalagem produzido. Já a estação de trata-
mento biológico descarta (como efluentes) entre 4 e 
5,5 litros de água de processo purificada por quilo de 
papel produzido. 
 Com o conceito AquaLine Flex, a Voith melhora 

esse resultado ainda mais. A integração de uma série 
de sistemas adicionais de filtragem permite devolver 
a água de processo ao circuito da máquina de papel, 
o que também contribui para a redução do consumo 
de água das papeleiras. Ao combinar uma estação 
de tratamento biológico com sistemas de filtragem, 
o sistema AquaLine Flex da Voith permite limitar o 
consumo de água e o volume de efluentes, respecti-
vamente, a menos de 5,5 e 4 litros para cada quilo de 
papel produzido.
Fonte: Voith
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RAZÕES PARA AMAR PAPEL
Há dois mil anos, o papel e os impressos têm sido os meios de comunicação
preferidos da humanidade. Num mundo multimídia, continuam a ser muito eficazes e
atrativos, e se usados de forma consciente, são sustentáveis.
 
Two Sides encoraja um melhor entendimento das questões ambientais da indústria da
comunicação impressa e do papel, desfazendo mitos sobre seus impactos e mostrando 
fatos.

escolha o papel
Embalagens de papel, papelcartão e papelão 
protegem as mercadorias, reduzem o desperdício e 
são recicláveis. No Brasil, 67% do papel utilizado 
em 2019 foi reciclado.2

+ papel + árvores
No Brasil, o papel é feito exclusivamente de 
árvores cultivadas que removem o CO2 da 
atmosfera e reduzem as mudanças climáticas. 
Papel não é lixo! Recicle!3

amar papel é fácil
Porque é eficiente no aprendizado e retenção de 
conteúdo, além de ser agradável, relaxante 
e prático. 60% dos brasileiros entendem melhor o 
que é impresso!1
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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, cartão e papelão são 
provenientes de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

comunicação impressa e do papel, desfazendo mitos sobre seus impactos e mostrando 
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