Embalagem de Papel

A Escolha Natural

A conscientização sobre os impactos ambientais de nossas escolhas nunca foi tão
grande. Consumidores, empresas e governos têm assumido compromissos para sua
redução.
Uma série de eventos recentes tem
demandado ações ambientais mais efetivas.
Em 2016, entrou em vigor o Acordo de Paris.
Assinado por 195 países, trata-se de um
acordo vinculante que une todas as nações
signatárias em uma causa comum combater as mudanças climáticas.

Para muitos, a pandemia trouxe uma nova
percepção da interconectividade do mundo,
reacendendo o interesse pelo meio ambiente
e o foco global em como consumimos os
recursos do planeta.

Com certeza a jornada para um futuro mais
sustentável vai muito além de nossas
escolhas de embalagem. Mas, como a
Sir David Attenborough, em seu documentário embalagem é muitas vezes a primeira
Blue Planet, 2017, destaca o impacto
interação entre consumidores e empresas,
devastador que nossos hábitos de consumo
torna-se um elemento crítico que, se mal
estão tendo nos oceanos do mundo e na sua projetado, pode ter um efeito duradouro tanto
vida selvagem. Esse documentário foi um
na percepção do consumidor quanto no meio
grande catalisador do esforço global que
ambiente.
logo se seguiu para combater a poluição por
A embalagem de papel tem fibras vegetais
plásticos.
renováveis e biodegradáveis e, portanto, é
Em 2020, a pandemia de Covid-19 mudou
um componente essencial da economia
drasticamente a forma como vivemos,
circular
trabalhamos e compramos. Um boom no
Esta publicação demonstra oito razões pelas
e-commerce destacou os crescentes
quais a embalagem de papel é a escolha
impactos das embalagens desperdiçadas,
natural para proprietários de marcas,
enquanto a escassez de alimentos e
varejistas e consumidores.
matérias-primas serviu como um poderoso
lembrete da natureza complexa e frágil das
cadeias de suprimentos em todo o mundo.
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A embalagem de papel ajuda a
minimizar impactos ambientais

1

Embalagens bem projetadas, produzidas eficientemente, adequadamente utilizadas e recicladas, proporcionam múltiplos benefícios. São
essenciais para prevenir danos ao produto e podem ajudar a prolongar sua vida útil. Ajudam a melhorar a eficiência na cadeia de
suprimentos e fornecem acesso seguro e conveniente às mercadorias. A embalagem comunica informações vitais ao cliente,
proporcionando uma ótima “experiência de unboxing” para aqueles que recebem presentes ou itens de luxo. No entanto, escolher
materiais ruins é prejudicial tanto para as marcas quanto para o planeta.
O impacto no meio ambiente causado por
materiais descartados feitos pelo homem
atingiu níveis críticos.
A embalagem é responsável por uma alta
proporção de resíduos que, quando
descartados descuidadamente, acabam
no lugar errado.1
World Economic Forum, 2020

À medida que os consumidores se tornam mais
conscientes quanto às questões ambientais e
cobram atitudes responsáveis do mercado, a
expectativa é que haja uma tendência cada vez
maior para que as empresas sejam
incentivadas a produzir e embalar de forma
mais responsável.2
Atualmente, é cada vez maior a necessidade de
que as embalagens sejam sustentáveis ao
longo de seu ciclo de vida. Elas devem
incorporar o design circular em seu início, usar
matérias-primas de origem responsável e serem
fabricadas utilizando processos eficientes,
movidos por energia renovável.

As embalagens devem ser reutilizadas ou
recicladas sempre que possível, e, quando não,
enviadas para a destinação mais adequada,
como incineração para geração de energia ou
compostagem.
Indivíduos, empresas, governos, órgãos
públicos e organizações não
governamentais precisam trabalhar
juntos na busca de soluções inovadoras
para atender à necessidade crescente por
embalagens sustentáveis.3
The Soil Association, 20203

A embalagem de papel é parte da solução por
ser manufaturada com fibras celulósicas
procedentes de madeira, um recurso renovável
que se origina de florestas gerenciadas de forma
sustentável. No Brasil, toda a celulose é obtida de
árvores cultivadas especialmente para essa
finalidade.

Acrescenta-se a isso o fato de a embalagem de
papel, cartão e papelão ter frequentemente na
sua composição quantidade significativa de
fibras celulósicas recicladas, garantindo um
ciclo contínuo e regenerativo.
Pelo exposto, é possível observar que a
embalagem de papel de origem sustentável
também está bem alinhada com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
Estamos determinados a proteger o
planeta da degradação por meio da
produção e consumo sustentáveis,
gerindo de forma sustentável seus
recursos naturais e tomando medidas
urgentes sobre as mudanças climáticas,
a fim de suportar as necessidades das
gerações atuais e futuras.5
United Nations,
The 2030 Agenda for Sustainable Development

No Brasil, a matriz energética das indústrias de
base florestal, que inclui o segmento de
celulose e papel, tem 89% de energia
renovável.4

2

A embalagem de papel é um
dos materiais mais reciclados

3

A demanda por embalagens sustentáveis nunca foi tão grande. A embalagem de papel não é apenas um dos materiais mais reciclados
no Brasil, mas também utiliza uma quantidade excepcionalmente alta de material reciclado em sua produção.
Os fornecedores e a indústria de embalagens
em geral estão trabalhando para desenvolver
soluções que prolonguem o ciclo de vida dos
materiais, ajudando a eliminar o uso de
embalagens não recicláveis e de uso único.
Em 2020, a taxa brasileira de reciclagem de
embalagens de papel, cartão e papelão foi
de 80%6 – perdendo apenas para as latas de
alumínio e superando plásticos, latas de aço e
vidro.
Graças a sua alta taxa de reciclagem, a
produção de embalagens de papel no Brasil
utiliza uma quantidade excepcional de
conteúdo reciclado.

As fibras de papel são recicladas e
reutilizadas 3,8 vezes em média.8 No entanto,
experimentos laboratoriais mostraram que as
fibras podem ser recicladas significativamente
mais, até 25 vezes.9 Portanto, é possível
melhorar ainda mais o ciclo sustentável das
embalagens feitas a partir de celulose.

Na Europa, a meta é alcançar uma taxa
de reciclagem de embalagens de
papel, cartão e papelão da ordem de
90%.
4evergreen, 202110

67% da embalagens de papelão
ondulado brasileiras são produzidas
com matéria-prima reciclada.
Empapel, 20207
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A embalagem de papel pode oferecer
uma excelente proteção aos produtos

5

A embalagem desempenha uma função essencial na minimização dos danos e na extensão da vida útil de um produto. Sem a
embalagem adequada, haveria um risco maior de desperdício dos recursos utilizados para fazer o produto.
Em média, dez vezes mais recursos
(materiais, energia e água) são
investidos em produtos em
comparação com os recursos utilizados
para a produção de suas embalagens.
Federação de Alimentos e Bebidas, 201711

A indústria de embalagens de papel tem
avançado no desenvolvimento de soluções
que otimizem a proteção do produto,
minimizando os impactos ambientais da
própria embalagem.
O papel é um material incrivelmente versátil,
que pode ser formulado de várias maneiras
para adequar sua resistência e para atender
aos requisitos das aplicações de embalagem
mais exigentes. Há uma série de ótimos
exemplos de aplicações inovadoras de
embalagem de papel que não comprometem
a proteção do produto.
Na Europa, 62% das embalagens
cartonadas são usados para embalar
alimentos.
Pro Carton, 202112

As embalagens cartonadas agregam valor
aos produtos, aumentando a sua eficiência
geral no uso de recursos pela redução da
perda de alimentos. Ao proteger os alimentos
e reduzir seu desperdício, embalagens
cartonadas contribuem para um consumo
mais sustentável e beneficiam a sociedade,
tornando possível nossos estilos de vida
modernos e orientados à conveniência.
Embalagens de bebidas, feitas a partir de
75% de material renovável, podem substituir
diretamente garrafas plásticas e garrafas de
vidro, oferecendo uma solução de baixo
carbono.
O aumento dramático do comércio eletrônico
em meio às restrições de movimento
induzidas pelo Covid-19 aumentou a
participação das vendas no varejo online de
16% para 19% em 2020.13

as caixas também oferecem excelente
isolamento térmico14, ao mesmo tempo em
que reduzem os custos de produção e
transporte em relação a outros materiais
rígidos.
Uma inovação que está ganhando força no
e-commerce são as sacolas de papel. Esses
sacos robustos, leves e resistentes a rasgos
são uma alternativa aos sacos plásticos.
Sacos de e-commerce de papel oferecem
funcionalidade comparável ao plástico e são
fáceis de reciclar por meio de sistemas de
coleta domiciliar e, segundo estudos, podem
ter uma pegada de carbono menor do que
sacos de PE (polietileno) reciclados.15

Caixas de papelão ondulado usadas em
transporte têm uma ótima história para
contar. A sua natureza rígida, mas leve, ajuda
a tornar o material altamente resistente à
compressão vertical, fornecendo uma relação
força-peso totalmente única. Além dessa
estrutura engenhosa, que proporciona
qualidades notáveis de absorção de choque,
6

A embalagem de papel conserva
as florestas saudáveis

7

A embalagem de papel utiliza uma quantidade excepcional de material reciclado, mas as fibras não podem ser recicladas
indefinidamente, de modo que um fluxo constante de novas fibras provenientes de manejo florestal sustentável sempre será
necessário.
As florestas são um dos recursos mais valiosos
do mundo e abrigam mais da metade das
espécies de animais e plantas terrestres do
mundo.16

alarmantes. Desde 1990, estima-se que cerca
de 420 milhões de hectares de florestas foram
perdidos através da conversão para outros
usos da terra.19

Nas últimas quatro décadas, elas moderaram
o aquecimento global, absorvendo cerca de
um quarto do dióxido de carbono emitido pelas
atividades humanas. O sequestro de carbono
nas florestas reduz a taxa em que o carbono
se acumula na atmosfera e, portanto, reduz a
taxa em que ocorrem as mudanças
climáticas.17

A pecuária e a agricultura (principalmente o
cultivo de soja e dendê) são responsáveis por
73% do desmatamento tropical.20

As florestas cobrem 31% da área total de terras
do planeta e contêm a maior parte da
biodiversidade terrestre do mundo. As florestas
fornecem habitats para 80% das espécies
anfíbias, 75% das espécies de aves e 68% das
espécies de mamíferos.18
As florestas fornecem mais de 86 milhões de
empregos globalmente e apoiam os meios de
subsistência de muito mais pessoas. São vitais
para a conservação da biodiversidade, do
fornecimento de energia e da proteção do solo
e da água.19
O desmatamento e a degradação florestal
mundial continuam a ocorrer a taxas

A embalagem de papel utiliza uma quantidade
excepcional de material reciclado (ver p.4), mas
as fibras de papel não podem ser recicladas
indefinidamente, por isso sempre haverá a
necessidade de fibra virgem, de fontes
sustentáveis, para entrar no ciclo.
A certificação é importante para comunicar e
demonstrar aos stakeholders e consumidores
finais de produtos de madeira a
sustentabilidade do manejo florestal e seus
produtos.

No Brasil, todas as árvores usadas para
extração de celulose são cultivadas
especificamente para essa finalidade. As duas
espécies utilizadas – eucalipto e pinus – são
exóticas, portanto, somente estarão disponíveis Os regimes de certificação florestal mais
comuns no mundo são o FSC® (Forest
para uso industrial se forem continuamente
Stewardship Council) e o PEFC™
plantadas.
(Programme for the Endorsement of
As empresas que cultivam árvores para
Forest Certification). Essas certificações
extração de celulose também conservam
garantem o manejo correto dos cultivos
extensas áreas de matas nativas. Na maioria
e das áreas conservadas, sob os aspectos
das vezes, as áreas preservadas são maiores
ambiental e social.
do que o exigido pelo Código Florestal
Brasileiro.
Todos os produtores de celulose e papel,
membros de Two Sides, têm
Desse modo, a produção brasileira de celulose
certificações FSC, PEFC ou ambas.
e seus derivados ajuda a manter as florestas
nativas e sua biodiversidade.
Two Sides, 2022
As indústrias de base florestal brasileiras
conservam, em média, 0,6 hectare de matas
nativas para cada hectare cultivado.21
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A embalagem de papel ajuda a
combater as mudanças climáticas

9

A indústria baseada no cultivo de árvores desempenha um papel fundamental na mitigação dos impactos das mudanças climáticas e
na redução das emissões de gases de efeito estufa graças ao sequestro de carbono da atmosfera promovido pelas árvores em
crescimento.

Os 9 milhões de hectares de árvores
cultivadas para uso industrial no
Brasil, mais os 5,9 milhões de hectares
de florestas conservados pelas
indústrias de base florestal, são
responsáveis pelo estoque de 4,5
bilhões de toneladas de carbono
equivalente (tCO2eq).
Ibá, 202115

O carbono é sequestrado e transformado em
biomassa através do crescimento das
árvores. Como resultado, as florestas contêm
grandes estoques de carbono em biomassa,
matéria orgânica morta e solo, que podem
aumentar ou diminuir dependendo das
práticas de manejo florestal e da frequência e
gravidade dos distúrbios naturais.

Quando uma árvore é colhida, o
carbono não é mais armazenado na
floresta, mas permanece nos produtos
produzidos a partir da madeira, como
papel, papelão e madeira.
FAO, 202123

A reciclagem de papel ajuda a prolongar o
período durante o qual o carbono é
bloqueado. As fibras de madeira contidas na
embalagem de papel podem ser utilizadas
ao longo de vários ciclos de vida do produto.
Quando as fibras não podem mais ser
processadas, elas podem ser usadas como
biocombustível na produção de energia
verde.

As florestas desempenham um papel
fundamental na mitigação dos níveis de CO2,
mas a redução das emissões dos processos
de fabricação é tão essencial quanto proteger
os recursos florestais.
As indústrias brasileiras de base
florestal, dentre elas as de celulose e
papel, produzem a maior parte da
energia que utilizam, sendo que 89%
da sua matriz energética é proveniente
de fontes renováveis.
Ibá, 202124

Para efeito de comparação, em 2020 o Brasil
emitiu 2,2 bilhões de tCO2eq.22
A demanda por produtos de madeira
produzidos de forma responsável, como
papel e embalagens de papel, garante o
crescimento a longo prazo da quantidade de
árvores cultivadas.
10

A embalagem de papel é
atraente e impactante

12

11

A embalagem de papel é versátil e extremamente eficaz, seja para armazenamento, transporte, exibição no ponto de venda ou usada
em casa. Para muitas marcas, a embalagem faz parte do produto, e as credenciais de design e sustentabilidade da embalagem são de
grande importância.
Em todos os ambientes de varejo, apelar
emocionalmente aos consumidores é um
desafio dos tempos atuais. Embalagens que
se comunicam em nível multissensorial
oferecem às marcas a oportunidade de se
destacar e inspirar outras. As embalagens
não só informam as vantagens do produto,
mas também podem contar histórias que
criam uma plataforma para a marca brilhar.25
Como um produto que os consumidores
tocam, usam e descartam, a
embalagem agora é um meio-chave
para transmitir as credenciais verdes
de uma marca.
Smithers, 202026

Demonstrar as credenciais ambientais da
embalagem de papel é uma maneira pela
qual os proprietários de marcas e varejistas
podem se conectar com os consumidores. No
entanto, a sustentabilidade é apenas um dos
aspectos em que a embalagem de papel se
destaca. A embalagem também busca
chamar a atenção das pessoas, comunicar e
estabelecer com elas uma conexão – de
modo muito semelhante à arte. Essa pode
ser a razão pela qual uma tendência das

embalagens em 2021 levou designers a
buscarem inspiração no mundo da arte.27
O impacto prático que a embalagem de papel
pode causar aos consumidores é melhor
percebido no nível do produto.
As caixas de papel, cartão e papelão são
ideais para incorporarem a mais recente
tecnologia digital e ajudar os proprietários de
marcas e varejistas a se comunicarem com os
clientes. Essa tecnologia inclui códigos QR,
interação via realidade aumentada e
etiquetas RFID. O design também abre o
caminho para a inovação e promoção de
marcas, especialmente para produtos de
prestígio e premium. A capacidade de inovar
continuamente faz das caixas de papelão a
escolha sustentável para hoje e para o
futuro.28

Novas técnicas de impressão também estão
sendo usadas para satisfazer os mais
sofisticados requisitos de design gráfico e a
introdução de novas tecnologias tem tido um
grande impacto no design das embalagens.
As técnicas de impressão digital agora
permitem a produção econômica de
protótipos, amostras de vendas e execuções
limitadas de produção para mercados de
teste, resultando em um notável aumento na
velocidade de lançamento de novos
produtos.
A embalagem de papel sustentável é uma
ótima maneira de os proprietários de marcas
e varejistas se comunicarem e se envolverem
com os consumidores.

As embalagens para transporte também
podem ser usadas criativamente para exibir e
promover produtos. A “embalagem pronta
para prateleira”, que usa papelão ondulado
impresso, permite que os proprietários de
marca transportem suas mercadorias com
segurança e as exibam com destaque na loja
usando a mesma embalagem.
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A embalagem de papel é
preferida pelos consumidores
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A embalagem é muitas vezes a primeira interação física entre uma marca e seus clientes. À medida que a demanda dos consumidores
por embalagens sustentáveis cresce, as empresas têm uma oportunidade única de melhorar a percepção de suas marcas através de
suas escolhas de embalagem.
O uso de embalagens sustentáveis ajuda as
marcas a se conectarem positivamente com
os consumidores.
A sustentabilidade está na vanguarda nas
mentes dos consumidores e dos reguladores,
e o desafio para as marcas de consumo
tornou-se claro. Não se discute mais se as
marcas devem mudar para embalagens
mais sustentáveis, mas como isso deve ser
feito.
67% dos consumidores agora se
identificam como ambientalmente
conscientes. Na Europa, 74% dos
consumidores consideram as
embalagens ecológicas importantes.
Trivium Packaging & Boston Consulting Group, 202029

Nos últimos cinco anos, as forças que
impulsionam a sustentabilidade têm se
fortalecido em todo o mundo. Empresas do
setor de consumo e varejistas vêm
assumindo compromissos ousados,
respondendo às preocupações públicas
sobre o desperdício de embalagens de uso
único. Mais recentemente, a pandemia de
Covid-19 remodelou ainda mais o sentimento
de sustentabilidade.
Uma forte pressão está sendo dirigida pelos
consumidores aos proprietários de marcas. A
poluição dos oceanos por materiais não
biodegradáveis tornou-se amplamente
conhecida graças à atenção que a mídia tem
dado ao tema.30 Os consumidores estão
exigindo produtos que usem embalagens
cuja matéria-prima foi obtida de forma
responsável, produzidas de forma eficiente e
totalmente recicláveis.

o uso de embalagens de papelão. Mais da
metade (58%) dos consumidores até evitaria
varejistas que não estão ativamente tentando
reduzir o uso de embalagens não recicláveis.
Ainda, 54% se dizem dispostos a pagar mais
por um produto se ele fosse embalado com
materiais sustentáveis.31
A embalagem de papel é preferida
pelos consumidores por muitos
atributos ambientais e práticos,
incluindo:
• Compostável, 68%
• Melhor para o meio ambiente, 54%
• Mais fácil de reciclar, 57%
• Mais leve, 59%
Two Sides & Toluna, 202031

Uma pesquisa de 2020 constatou que os
consumidores estão adaptando seus
comportamentos de compra refletindo a
mudança das preferências ambientais. No
Brasil, 45% dos consumidores dizem estar
ativamente tomando medidas para aumentar
14

A embalagem de papel é
parte da economia circular

15

A embalagem de papel se encaixa perfeitamente no modelo de economia circular. Sua matéria-prima, a fibra de madeira, é um recurso
renovável e sustentável. A embalagem de papel é facilmente coletada e reciclada, garantindo que essas fibras valiosas sejam usadas
várias vezes.

A economia circular é uma abordagem
sistêmica do desenvolvimento
econômico projetada para beneficiar
as empresas, a sociedade e o meio
ambiente. Em contraste com o modelo
linear “extrair-produzir-descartar”, a
economia circular é regenerativa desde
o projeto e visa gradualmente
desacoplar o crescimento do consumo
de recursos finitos.
Ellen MacArthur Foundation32

A indústria de papel vem trabalhando há
décadas no aproveitamento e na redução de
resíduos, tornando-se uma das indústrias
mais sustentáveis. Está baseada no uso de
matéria-prima (celulose) extraída de árvores
cultivadas e manejadas de forma sustentável.

A colaboração em toda a cadeia de
suprimentos é fundamental para o sucesso
da economia circular do futuro.

O papel é reciclado a uma taxa de 70%
(2020) no Brasil33, próxima à maior taxa de
reciclagem do mundo, a europeia, com 74%.
A embalagem de papel, cartão e papelão
tem uma taxa de reciclagem ainda maior, de
80% (2019). A indústria de papel se esforça
para aumentar ainda mais a reciclagem e o
uso de resíduos de reciclagem através do
compartilhamento de melhores práticas e do
desenvolvimento de alianças intersetoriais.34
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Glossário
Aquecimento global: Aumento gradual da
temperatura do planeta decorrente do acúmulo de
gases do efeito estufa na atmosfera.
Biocombustíveis: Combustíveis produzidos a partir
de matéria orgânica, especialmente de vegetais ou
de resíduos orgânicos.
Biomassa: Fração biodegradável de produtos, lixo
e resíduos de origem biológica provenientes da
agricultura (incluindo substâncias vegetais e
animais), indústrias florestais e afins, incluindo
pesca e aquicultura, bem como a fração
biodegradável de resíduos industriais e municipais.
Bioeconomia: Inclui a produção primária, como
agricultura, silvicultura, pesca e aquicultura, e
indústrias que utilizam/processam recursos
biológicos, como as indústrias de alimentos, de
celulose e papel, e de partes das indústrias
química, biotecnológica e energética.
Bioenergia: Energia renovável produzida a partir de
biomassa ou biocombustível.
Certificação florestal: Um sistema para verificar se
uma floresta está sendo gerenciada de forma
sustentável de acordo com as exigências de um
padrão de manejo florestal.
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Combustíveis fósseis: Um combustível formado por
processos naturais, como a decomposição de
organismos mortos enterrados, contendo
moléculas orgânicas originárias de fotossínteses
antigas que liberam energia em combustão. Os
combustíveis fósseis contêm altas porcentagens de
carbono e incluem petróleo, carvão e gás natural.

Gases de efeito estufa (GEE): Gases naturalmente
formados ou resultante das ações humanas,
presentes na atmosfera, que causam o aumento
gradativo da temperatura do planeta. Vapor de
água (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso
(N2O), metano (CH4) e ozônio (O3) são os principais
gases de efeito estufa.

Design circular: Metodologia de projeto de
produtos que sejam ambientalmente responsáveis
em todos os seus estágios, desde a escolha das
matérias-primas e insumos, processos de
produção, distribuição, consumo e destinação após
uso. Os produtos e suas embalagens devem ser
projetados para serem reutilizados no todo ou em
partes ou, pelo menos, reciclados, de modo que
nunca se transformem em lixo.

Manejo florestal sustentável: A administração e o
uso de florestas e terras florestais de forma
sustentável e a um ritmo que mantém sua
biodiversidade, produtividade, capacidade de
regeneração, vitalidade e seu potencial de cumprir,
agora e no futuro, funções ecológicas, econômicas
e sociais relevantes, a níveis locais, nacionais e
globais, e que não causem danos a outros
ecossistemas.

Dióxido de carbono (CO2): Um gás natural,
também resultante da queima de combustíveis
fósseis como petróleo, gás e carvão, da queima da
biomassa, de mudanças de uso da terra e de
processos industriais (por exemplo, produção de
cimento). É considerado o principal gás do efeito
estufa.

Mudanças climáticas: Mudança significativa a
longo prazo nos padrões esperados de clima
médio de uma região específica durante um
período de tempo apropriadamente significativo.

Fibras: Derivadas de madeira, ou provenientes de
outras fontes vegetais, como culturas de palha,
bambu, bagaço ou, alternativamente, papel para
reciclagem, através de um processo de reciclagem.

Papelcartão: Formado por uma ou diversas
camadas, revestido ou não revestido. É feito de
fibras virgens e/ou recuperadas. É usado
principalmente em caixas para produtos de
consumo, como alimentos congelados, cosméticos
e para recipientes líquidos.

Referências
Pegada de carbono: A quantidade de dióxido de
carbono liberada na atmosfera como resultado das
atividades de um determinado indivíduo,
organização ou comunidade.
Polpa virgem/polpa primária: Polpa composta por
fibras celulósicas que nunca passaram por uma
máquina de papel. Não contém fibras secundárias
ou recicladas, ou seja, fibras que já tenham
passado pelo menos uma vez por uma máquina
de papel.
Produtos de base biológica: Material de origem
biológica excluindo materiais encontrados em
formações geológicas e/ou fossilizados.
Sequestro de carbono: Um processo natural ou
artificial pelo qual o dióxido de carbono é removido
da atmosfera e mantido em forma sólida ou
líquida.
Taxa de reciclagem: A razão entre a quantidade
de materiais pós-consumo reaproveitados como
matérias-primas para a fabricação de novos
produtos e a quantidade desses mesmos materiais
consumidos.
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Nunca houve um impulso global como o que estamos assistindo agora em
busca de um futuro mais sustentável por meio de uma economia circular.
Para evitar atingir níveis críticos de mudanças climáticas, empresas,
legisladores e consumidores precisarão tomar decisões de longo alcance
sobre como produzimos, consumimos e descartamos os recursos
mundiais.
A embalagem de papel é renovável, altamente reciclada e a escolha
preferida dos consumidores. Inovações contínuas, metas ambiciosas
e alianças intersetoriais garantirão que o papel, o cartão e o papelão
continuem sendo a escolha natural para embalagens e muitas outras
aplicações circulares.
Para obter mais informações sobre a sustentabilidade, versatilidade e importância
das embalagens de papel, visite: www.twosides.org.br
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Anotações
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iniciativa global,
sem fins lucrativos,
que promove os
comprovados
atributos de
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e eficiência da
comunicação
impressa e das
embalagens de
papel, cartão e
papelão.
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