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É inegável que o uso de papel é essencial para as atividades diárias da população, entretanto a 
manufatura de papel é um dos principais motivos de desmatamento no mundo, uma vez que, para fabricar uma 
tonelada de papel, é necessário derrubar cerca de 11 árvores. Além disso, a produção industrial de papel utiliza 
recursos indispensáveis como a água e a energia elétrica.
            O consumo consciente deste material evita o seu desperdício, o que reduz não só a derrubada de árvores, mas 
também o consumo de energia elétrica e água. Abaixo destacamos algumas sugestões para reduzir o consumo de 
papel. Lembre-se, economizar papel significa poluir menos e consumir menos recursos naturais.
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ECONOMIZAR PAPEL

Sua colaboração é fundamental para conservarmos o meio ambiente e garantirmos qualidade 
de vida para nós e nossas futuras gerações.

Para imprimir somente uma parte do texto, selecione-a com o mouse, e vá à caixa 
de impressão e escolha "imprimir seleção". Assim é possível evitar o desperdício de 
papel e tinta com a impressão de elementos desnecessários.

Quando existir a possibilidade, envie por e-mail documentos e mensagens 
que antes seriam impressos.
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Dê preferência à "Impressão múltipla" - Este recurso, oferecido em alguns 
modelos de impressoras, pode reduzir o tamanho das páginas a serem 
impressas, e colocá-las em uma única folha, em um formato menor.

Digitalize a informação, diminuindo assim a necessidade de impressão 
ou de envio de documentos por fax.

Não estoque papel desnecessariamente e em local inapropriado. 
O armazenamento incorreto, e por período prolongado, pode ocasionar a 
perda de validade ou de qualidade do material.
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