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Objetivos da Pesquisa 

 Estudar a respeito da reciclagem de papel e sua 
utilização contemporânea na arquitetura e no design 

 

 Descrever as principais características funcionais, 
técnicas e estéticas desse material e aplicação com vistas 
à sustentabilidade 

 

 Selecionar e analisar casos ilustrativos de arquitetura e 
design feitos com papel proveniente da reciclagem 

 

 

 



Metodologia 

 Pesquisa de caráter teórico-conceitual e cunho 

exploratório, com base em revisão web-bibliográfica, 

a partir da coleta, seleção e sintetização de dados 

 

 Estudo descritivo e analítico de 04 (quatro) 
exemplares, nacionais ou internacionais, sendo 2 (dois) 
de arquitetura e 2 (dois) de design 

 

 Conclusão: Elaboração de relatório e apresentação oral 
no EVINCI – Encontro de Iniciação Científica da UFPR 

 



Introdução 

 Décadas de 1960/70  Despertar Ecológico (Tomada 

de consciência dos problemas ambientais e início de uma 
série de conferências da ONU voltadas ao ambientalismo) 
 

 Décadas de 1980/90  Surgimento do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável (Relatório Brundtland, 
1987) e de sua aplicação nas áreas de arquitetura e 
construção civil 
 

 Décadas de 2000/10  Difusão da Green Architecture 

e dos princípios da sustentabilidade (economia 
energética, reciclagem e reaproveitamento de materiais) 

 

 



Revisão da Literatura 

 Resumo histórico do papel 
 

 Consistência e 
características                
do material 
 

 Produção e consumo do 
papel 
 

 Processo de reciclagem e 
suas vantagens 



 Utilização de papel 
reciclado na 
arquitetura e design 

Wikkelhouse  

Pulp Pavilion  

Paper House 

Easy Edges  



 CASO 1   cardBoard Cathedral               

 Espaço religioso projetado também para receber 
concertos, exibições e outros eventos cívicos com 
capacidade para até 700 pessoas 

 

 Vida útil estimada em 50 anos, mas com possibilidade 
tanto de reconstrução do edifício em outro local 
quanto da estrutura ser mantida definitivamente, 
assumindo caráter permanente 

 

 Demonstra que a resistência da construção não está 
relacionada à do material, pois obras em papelão 
podem resistir melhor a terremotos do que concreto 

      2011/13, Christchurch (Nova Zelândia) 
 Shigeru Ban  



 Materiais e tecnologia empregada: 
-98 tubos de papelão do mesmo tamanho 

-08 (oito) containers de aço 

-Cobertura de policarbonato translúcida 

-Vitrais reaproveitados da antiga catedral 



 Ambiente escolar multifuncional, com 
aproximadamente 90 m² de área construída, que 
incorpora um vestiário, instalações sanitárias e 
uma sala de aula adaptável 
 

 Objetivo do projeto da escola foi proporcionar um 
processo educacional para as crianças 
 

 Escola possui cerca de 90% de materiais 
reciclados, tendo sido projetada para ser 
reciclada ao fim de sua vida útil, que foi estimada 
em até 20 anos 

      2001, Westcliff-on-Sea (Inglaterra) 
 Cottrell & Vermeulen 

 CASO 2 Westborough Primary School 



 Materiais e tecnologia empregada  
-Tubos de papelão como colunas estruturais 

-Painéis de papel impermeabilizado usados no 
revestimento das paredes e do teto 

-Formato em zigue-zague inspirado no origami 



 Blocos de polpa de jornal 
reciclado, a qual é misturada 
com cola de madeira e 
pressionada em um molde, 
para alcançar a forma desejada  
 

 A partir da exploração criativa 
do reprocessamento de 
papel, o designer visava 
demonstrar como o papel pode 
ser reaproveitado de forma 
mais sustentável 

      2016, Eindhoven (Holanda) 
 WooJai Lee  

 CASO 3 PaperBricks 



 Materiais e tecnologia empregada: 
-Jornais misturados à cola de madeira, 
que são prensados em um molde 
formando blocos que, quando secos, 

têm suas bordas lixadas  
  
 Cada tijolo tem volume uniforme e liso, 

de dimensões variadas e com grande  
resistência e um aspecto visual que 
lembra o mármore 

PaperBricks_Pallet 

PaperBricks_Sculpt 



 Consiste em uma linha de produtos 
feitos com papel descartado 
proveniente de pôsteres e revistas, 
o que resulta, por exemplo, em 
luminárias LED de teto, mesas, 
banquetas e pernas de cavalete 
 

 O resultado final pode ser tanto 
estrutural e forte como delicado e 
transparente, se associado ao vidro  
 

 
 

 

      2011, Londres (Inglaterra) 
 Pia Wüstenberg 

 CASO 4 Processed Paper 



 Materiais e tecnologia empregada: 
-Papeis descartados (pôsteres, jornais e 
revistas), que proporcionam diferentes 
camadas coloridas no produto final 

-A modelagem manual é realizada com a 
ajuda de um torno mecânico 

-Possibilidade de combinação ao vidro e 
também à madeira 

Stacking Vessel 



Resultados e Discussão 

 A partir dos casos estudados, observou-se que o papel é um 
material que possui diversas vantagens e possibilidades 
de uso, pois é adequado a escalas, funções e programas 
diversos 
 

 Além da grande versatilidade de uso, é bastante acessível 
(baixo custo), amplamente utilizado e consumido (caráter 
universal), assim como tem facilidade de manuseio e 
moldagem, apresentando a possibilidade de ser reciclado 
 

 A utilização do papel reciclado não é restrita às construções 
e/ou objetos de caráter temporário, pois pode adquirir 
resistência e impermeabilidade, conforme tratamentos 
especiais empregados durante seu reaproveitamento 



Considerações Finais 

 Ao ser consideradas as vantagens que o papel reciclado 
apresenta com relação à SUSTENTABILIDADE – entre as 
quais: o bom custo/benefício, a reciclabilidade, a 
possibilidade de relocação e substituição da 
estrutura e o elevado potencial de aplicação –, 
conclui-se que possui características favoráveis para sua 
aplicação na arquitetura sustentável e no ecodesign, 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 construções e/ou 
objetos que tenham como meta diminuir o impacto 
ambiental, poupar energia e reduzir desperdícios. 
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