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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, estimula 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.
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Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

chama-se
green
washing

O greenwashing é uma informação enganosa, por isso, deve ser combatido. Entre em contato com Two Sides 
se alguma mensagem sobre os impactos ambientais de papel, cartão e papelão parecer equivocada: 

twosides@twosides.org.br

NÃO IMPRIMA E 
SALVE O PLANETA.

FATURA DIGITAL 
é mais sustentável.

1. Você pode secar
suas mãos com
toalhas de papel 
É um engano afirmar que o

consumo de papel toalha
é responsável por

desmatamento.
Pelo contrário,
além de cultivar
árvores, as

indústrias de
papel e celulose

contribuem com a preservação
de florestas nativas.

2. Escolha sua 
correpondência impressa
Não existe nenhum estudo
conclusivo sobre as
opções eletrônicas serem
mais benéficas para o
meio ambiente do que as
impressas. O lixo eletrônico
é um dos resíduos que mais
crescem no mundo*, enquanto o papel é
um dos materiais mais reciclados. As
comunicações eletrônicas são responsáveis
por uma grande emissão de carbono. 

poupe árvores! 
seque as mãos aqui.

4. O papel e as 
embalagens de papel, 
estão entre os 
materiais mais 
reciclados do mundo
A reciclagem de papel garante 
a subsistência de catadores e 
recicladores, pessoas 
fundamentais para 
melhorar o meio 
ambiente: 69% 
dos papéis e 83% 
do papel, cartão 
e papelão usados 
para embalagem 
foram reciclados em 
2020. 

3. As florestas cultivadas 
seguem um plano de 
manejo sustentável
Não é verdade que plantações de 
eucalipto secam o solo, 
desde que sejam 
manejadas 
adequadamente, 
como é a prática 
dos produtores 
de celulose.  

5. As indústrias de papel 
tratam e devolvem a 
maior parte da água 
utilizada na fabricação
A indústria de celulose retém, em
seus produtos, apenas 0,3% da
água utilizada. Outros 19,7%
voltam à atmosfera na forma de
vapor. E do restante, 80%
retornam às fontes de onde 

foram captados, 
após tratamento 

de acordo com 
os padrões de 
qualidade
estabelecidos

pelos órgãos de
controle.
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Greenwashing é a prática de se promover um produto ou serviço utilizando falsos 
argumentos ambientais ou mesmo mascarando ações que prejudicam o meio ambiente.


