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A questão da sustentabilidade socioambiental 

refletiu-se na arquitetura por meio do interesse pela 

reciclagem e reuso de materiais. Sendo um mate-

rial bastante acessível e versátil, o papel tornou-se 

uma opção que pode vir a ser trabalhada de forma 

sustentável. Assim, pretendeu-se fazer um estudo 

científico sobre o emprego possível do papel 

reciclado na arquitetura e design contemporâneo. 

De caráter teórico-conceitual e cunho exploratório, 

esta pesquisa foi baseada em fontes web e biblio-

gráficas a respeito do papel reciclado e seu uso na 

arquitetura e design, onde se apresentou as carac-

terísticas do material, suas qualidades e possi-

bilidades de utilização. Na sequência, fez-se a 

coleta e seleção de quatro casos ilustrativos, que 

foram descritos e analisados comparativamente. 
Concluiu-se que o papel possui características favoráveis com 

relação à sustentabilidade, o que, aliado ao fato de poder ser 

explorado de maneiras muito mais complexas que usualmente 

é encontrado, transforma-o em uma ótima opção para cons-

truções e objetos que tenham como meta diminuir o impacto 

ambiental, diminuir gastos energéticos e reduzir desperdícios.  

Caso 1 - Cardboard Cathedral (Nova Zelândia) 

Caso 2 - Westborough Primary School (UK)  

Caso 3 - PaperBricks (Holanda)   

Caso 4 - Proceded Paper (Inglaterra) 
 

Observou-se que o papel possui 

grande versatilidade, já que é ca-

paz de atuar em escalas, funções 

e programas diversos. Demons-

trou-se que sua reutilização não é 

restrita às construções e/ou obje-

tos de caráter temporário, pois é 

capaz de ser o elemento principal 

de algo duradouro, agregando tan-

to no quesito estrutural quanto es-

tético. Em design, apresenta gran-

de capacidade de modelagem e 

diversidade formal do material. 
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