
Pronto para combater alguns mitos?
Papel, cartão e papelão: uma ótima história ambiental para contar!

1. Todos os dias no Brasil é 
plantado, em média, o

equivalente a cerca de 500 
campos de futebol de

árvores para a produção de 
papel e outros produtos.

(Ibá, 2018)

2. No Brasil, celulose é feita 
exclusivamente de árvores cultivadas. 

São 3,2 milhões de hectares de 
plantações de árvores.

(Relatório Ibá, 2020)

3. No Brasil, 70% do papel 
e 83% das embalagens 

de papelão são reciclados.
(Relatório Anual ANAP, 2020)

4. No Brasil, as indústrias 
de base florestal gera-
ram mais de 2 milhões 
de empregos, diretos e 

indiretos, em 2020. 
(Relatório Ibá, 2021)

5. A matriz energética do setor é formada 
principalmente de energia renovável. As 
fábricas mais modernas, que integram a 
extração de celulose com a fabricação de 
papel, chegam a produzir excedentes de 

energia que são disponibilizados 
para a rede pública. 

(Relatório Ibá, 2021)

6. Greenwashing: ato de se 
utilizar argumentos falsos com 
relação às práticas ambientais 

de uma empresa ou aos 
benefícios ambientais de um 

produto ou serviço.

7. Considerando a crescente utilização de informações e 
indicativos ambientais na publicidade institucional e de 

produtos e serviços, o CONAR define que a responsabilidade 
do anunciante para com o meio ambiente e a 

sustentabilidade deve levar em conta os seguintes princípios:

 

(Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, CONAR)8. O impacto ambiental 
dos produtos e serviços 

eletrônicos que substituem 
o papel é significativo e 
não deve ser ignorado.

9. 49% dos consumidores brasileiros 
acreditam que a principal razão pela 
qual as empresas desejam que seus 

clientes optem pela fatura eletrônica é 
economizar dinheiro, e não ser 
ambientalmente responsável.
(Pesquisa Toluna e Two Sides Brasil, 2019)
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