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1 TÍTULO 

Reciclagem de Papéis em Arquitetura e Design. 

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas no cronograma da pesquisa, seguindo-se o plano de 

acordo com o que foi preestabelecido. 

3 RESUMO 

A questão da sustentabilidade passou a ter destaque a partir de uma série de conferências 

que tratavam da relação homem-meio ambiente desde a década de 1970 e que promoveram o 

chamado Despertar Ecológico. Além disto, tais eventos, junto a novas publicações e pesquisas, 

conduziram ao Relatório Brudtland, lançado em meados dos anos 1980 e que foi responsável por 

disseminar seus princípios por todo o mundo. Desde então, a arquitetura passou a ser 

influenciada pela preocupação com o desenvolvimento sustentável, o que inclusive levou à 

adoção de certificações da década de 1990 em diante. Entre várias soluções para se diminuir os 

impactos ambientais e o desperdício energético, isto fez com que as ideias de reutilizar e reciclar 

ocupassem cada vez mais espaço na prática da construção civil e desenho industrial.  

Diante disso, este trabalho de iniciação científica – que faz parte do projeto de pesquisa 

intitulado “Green Architecture: Estratégias de sustentabilidade aplicadas à arquitetura e design – 

tem como foco principal o estudo do papel como componente viável para projetos mais 

sustentáveis, pretendendo ilustrar e avaliar seu reaproveitamento de várias formas diferentes na 

construção civil. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório e 

caráter teórico-conceitual, que está baseada nas estratégias de seleção de fontes, revisão web e 

bibliográfica e estudos de casos, com o objetivo de exemplificar e analisar projetos de arquitetura 

e design que reutilizam o papel como material de construção, além de estudar a relação entre a 

sustentabilidade, a reciclagem e a arquitetura de modo geral. Apresenta ao final 04 (quatro) 

trabalhos que ilustram essa proposição, concluindo-se com algumas considerações finais  

Palavras-chave: Sustentabilidade. Arquitetura Sustentável. Reciclagem. 

4 INTRODUÇÃO 

A ação não planejada do homem, principalmente desde a Revolução Industrial (1750-

1830) até os dias atuais, vem causando um grande impacto no meio ambiente. Entretanto, foi 

após a Segunda Guerra Mundial (1939/45) e, mais precisamente na década de 1970, que este 

tema passou a ganhar destaque em grandes conferências internacionais como aquela ocorrida 

em Estocolmo (Suécia), em 1972, onde foram tratados vários temas relacionados à relação entre 

homem e natureza, o que deu início a um processo gradativo de conscientização ambiental com 

repercussões em todas as áreas de atuação humana até a definição atual de sustentabilidade.  
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Segundo Boff (2008), o conceito de sustentabilidade é bem antigo, tendo surgido por volta 

de 300 anos atrás, quando a preocupação com os materiais finitos e a escassez destes levou à 

procura de soluções que incluíam os termos "administração sustentável" e "produção sustentável". 

Contudo, como apresenta o site do INSTITUTO BRASILEIRO DE SUSTENTABILIDADE – INBS (2016), foi 

na década de 1980 que os assuntos tratados na conferência sueca foram retomados, tendo sido 

criado um grupo em 1983 com o objetivo de estudar os dez anos que a sucederam: a COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Como resultado foi apresentado, 

em 1987, o Relatório Brundtland1, que definia desenvolvimento sustentável como sendo aquele 

capaz de “suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de 

suprirem as próprias necessidades” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987, p. 46).  

Em 1992, de acordo com Castelnou (2015), ocorreu outra importante conferência mundial, 

desta vez sediada no Rio de Janeiro e que tratava da relação entre homem, natureza e 

desenvolvimento: a Eco’92 ou Rio-92, também conhecida como Cúpula da Terra. Foi devido a 

este evento que surgiu a Agenda 21, o qual se tratava de um documento que tinha como objetivo 

a promoção de estratégias com vistas à sustentabilidade socioambiental, estas voltadas para a 

saúde e educação ambiental; o uso de transporte coletivo e equipamentos urbanos; e a utilização 

de fontes alternativas de energia.  

Muitos eventos internacionais sucederam-se, entre os quais, a Conferência de 
Direitos Humanos (Viena, 1993), a Conferência Mundial sobre População e 
Desenvolvimento (Cairo, 1994), a Conferência sobre o Desenvolvimento Social 
(Copenhague, 1995 e a Conferencia das Nações Unidas sobre Assentamentos 
Humanos (Istambul, 1996). Esta última, conhecida como a Cúpula das Cidades ou 
Habitat II, deu ênfase à questão urbana ambiental ao definir a sustentabilidade 
como princípio universal e os assentamentos humanos sustentáveis como objetivo 
mundial a ser perseguido. (CASTELNOU et al., 2001, p. 78)  

Desde então, a questão da sustentabilidade passou a ter um destaque cada vez maior, o 

que não deixou de afetar a arquitetura, que acabou recebendo denominações voltadas à inclusão 

de soluções com vistas a diminuir o impacto ambiental de suas atividades, como as expressões 

eco-arquitetura, arquitetura ecológica e arquitetura sustentável. A área da construção civil 

inclusive passou, especialmente a partir da década de 1990, a contar com alguns selos de 

atestado de sustentabilidade, os quais se tornaram responsáveis por definir e avaliar fatores 

relacionados a edificações sustentáveis por meio da certificação ambiental.  

Em termos gerais, o Guia de Sustentabilidade na Construção da FEDERAÇÃO DE 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FIEMG (2008) esclarece que construções sustentáveis 

devem possibilitar o reaproveitamento dos materiais, os quais precisam seguir normas, gerar a 

menor quantidade de resíduos possível e utilizar menos energia. Defende-se assim um 

                                                 
1
 Elaborado por uma equipe liderada pela então Primeira-Ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland (1939-), este relatório foi 
publicado posteriormente com o título Nosso Futuro Comum (1991), disseminando as ideias relacionadas à sustentabilidade por todo 
o mundo. Dentre o conteúdo contido no documento também estavam o impasse entre o desenvolvimento sustentável e o modo de 
produção e consumo, assim como os problemas ambientais e possíveis soluções que deveriam ser adotadas pelos países. 
(RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987) 
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"restabelecimento da harmonia", já que vários projetos que aproveitavam de forma sustentável 

elementos como iluminação, ventilação e calor, por exemplo, foram abandonados com o 

desenvolvimento da tecnologia e da indústria.  

A sustentabilidade deve ser considerada em todas as etapas do ciclo de vida de uma 

construção, partindo da sua concepção e projeto até chegar em questões como sua demolição e 

reaproveitamento, entre outras. Conforme Ceotto (2006) apud FIEMG (2008), as primeiras fases 

do ciclo de vida de uma edificação, as quais correspondem à sua concepção e definição projetual, 

são aquelas que apresentam maior possibilidade de intervenção sustentável e com menor custo.  

Toda construção gera determinado impacto ambiental, o qual depende do material 

utilizado, sendo que o uso de fontes não renováveis corresponderia ao principal motivo para a 

degradação do meio ambiente natural. Este impacto pode ser avaliado de acordo com fatores 

relacionados com a qualidade dos materiais – por exemplo: meio de extração, transporte e 

toxidade – e com a incorporação do material ao projeto – o que inclui localização, manutenção e 

flexibilidade –, ao mesmo tempo em que se utilizam alguns conceitos, como o de energia 

incorporada, esta definida como a quantidade de energia utilizada para produzir um objeto. 

(ROAF, FUENTES et THOMAS-REES, 2014) 

Uma série de medidas foi tomada na tentativa de garantir uma ação mais sustentável, 

sendo a reciclagem um dos principais métodos adotados. Basicamente, conforme o site Toda 

Biologia (2016), reciclar significa transformar resíduos ou objetos usados em novos produtos 

voltados para o consumo. De acordo com Engenheer (2009), algumas civilizações da Antiguidade 

já possuíam sistemas que buscavam solucionar ou amenizar problemas relacionados com o lixo, 

aparecendo desde então a ideia de reaproveitamento. Já na Idade Média, pode-se encontrar 

vários decretos que tratam de resíduos e da limpeza pública, sendo Praga (República Tcheca) 

uma das primeiras cidades da Europa a possuir um serviço regular de coleta de lixo.  

Naquele momento, tal preocupação com os resíduos estava mais relacionada com a saúde 

da população do que propriamente com a preservação do meio ambiente. Porém, a partir do 

processo de industrialização ocorrido entre o final do século XVIII e início do XIX, que gerou uma 

crescente produção em série – devido ao aumento populacional e consequente maior urbanização 

–, o lixo passou a ter características diversas e a aparecer em grande quantidade em todos os 

centros urbanos. Desta forma, surgiu a necessidade de tratar esses resíduos de forma correta, 

para que o meio ambiente e a população não fossem afetados, o que passou a ter destaque 

principalmente a partir da segunda metade do século passado.  

Vários governos e Organizações Não-Governamentais (ONGs) começaram a cobrar 

atitudes mais sustentáveis das indústrias, sendo considerável o número de produtos descartáveis 

a partir da década de 1980. Além da preservação ambiental, a reciclagem é capaz de gerar 

empregos e diminuir o custo de produção para a indústria, o que sugere a necessidade de haver 

um equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. (TODA BIOLOGIA, 2016) 



 4  

5 REVISÃO DA LITERATURA 

Antes da descoberta do papel, os povos antigos utilizavam diversos materiais para registro 

de algo, sendo comum o uso de pedras e barro; ou mesmo folhas de palmeiras, as quais eram 

trabalhadas na Índia. Segundo Barbosa (2006), o papiro – famoso por sua ampla utilização pelos 

egípcios – pode ser considerado o material antigo que mais se aproxima do papel, sendo 

responsável por dar origem ao próprio termo, que provém do latim papyrus. Tal material era obtido 

através do junco ensopado com água, apresentando como resultado um aspecto de pergaminho. 

Entretanto, a descoberta do papel é geralmente atribuída aos chineses, de forma mais 

precisa a T’sai Lun (50-125 d.C.); um oficial da Corte Imperial chinesa, o qual teria criado a técnica 

de misturar e bater trapos de tecidos, vegetais e redes de pesca, até se formar uma pasta que, 

depois de peneirada e seca ao sol, tornava-se uma fina camada de papel. Esse conhecimento, 

porém, ficou restringido à China durante séculos, que o monopolizou para fins econômicos. Foi 

somente por volta de 751 d.C. que os árabes entraram em contato com a técnica, levando-a 

posteriormente para o norte da África e a Península Ibérica. (BARBOSA, 2006) 

De acordo com o site Recicloteca (2016), grande parte dos registros da história da 

humanidade pode ser mantida graças ao papel e ao trabalho de copiar manuscritos, o que foi 

bastante comum na Idade Média. Mais tarde, com o invento da Imprensa por Johannes Gutenberg 

(1398-1468) em 1440 na Alemanha, o acesso à informação passou a ser cada vez mais amplo, o 

que exigiu a fabricação de maior quantidade de papel; fator que foi amplamente impulsionado pela 

Revolução Industrial (1750-1830). No Brasil, a primeira fábrica de papel surgiu entre 1809 e 1810, 

em Andaraí Pequeno, no Rio de Janeiro.  O material é um dos primeiros que foi reciclado, 

juntamente com o vidro e o metal. Os primeiros registros de reciclagem de papel, no Brasil, são da 

década de 1930. 

Basicamente, o papel consiste em um conjunto de fibras vegetais entrançadas, dentre as 

quais a principal é a celulose, que se trata de um polímero formado de pequenas moléculas de 

carboidratos. Como essas fibras também podem ser utilizadas para a fabricação de tecidos, elas 

possuem, para cada fim, propriedades que diferem, por exemplo, em relação ao tamanho e às 

propriedades mecânicas. (RECICLOTECA, 2016) 

Existem vários tipos de papel, os quais podem variar em peso, textura, cor e espessura, 

dentre várias outros aspectos. Consequentemente, cada tipo possui uma aplicação específica e, 

segundo o informativo da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO PARANÁ – 

SEMA (2016), apenas alguns tipos de papel podem ser reciclados, como jornais e revistas. Já o 

papel vegetal – uma papel translúcido bastante utilizado para desenhos técnicos ou artísticos –  

ou aqueles que possuem algum tipo de resina sintética impermeabilizante são exemplos que se 

enquadrariam na categoria de não-recicláveis. 

De acordo com Fonseca (2016), a principal matéria-prima do papel é a madeira que, junto 
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com outros componentes, pode ser processada de forma química e/ou mecânica para gerar a 

chamada pasta celulósica. Esta corresponde a um conjunto de fibras celulósicas, o qual também 

pode ser obtido através da reciclagem do papel – ou aparas de papel –; prática que é incentivada 

pela diminuição da quantidade de lixo, além da preservação de recursos naturais. Esse material 

pode passar por um processo de branqueamento, dependendo do objetivo final de produção. 

Conforme o site Recicloteca (2016), cerca de 95% do papel produzido é feito a partir do tronco de 

árvores cultivadas, sendo a espécie mais utilizada no Brasil o Eucalipto, devido às suas 

características relacionadas ao rápido crescimento, já que é capaz de crescer cerca de 30 metros 

em apenas sete anos.  

Tendo como referência o site da empresa portuguesa de papel The Navigator Company 

(2016), pode-se identificar as seguintes etapas de produção do papel:  

 Produção e transporte do Eucalipto: as árvores que serão utilizadas são cultivadas em viveiros, 

tratadas e depois transportadas para a floresta homogênea; 

 Recolhimento e preparação da madeira: assim que as árvores atingem a idade adulta, são retiradas 

e tratadas, sendo os troncos descascados e cortados em pequenos pedaços com dimensões 

controladas; 

 Produção da pasta: a madeira é cozida em um digestor, responsável por separar a lenhina
2
 da 

celulose, obtendo-se uma pasta da cor castanha, a qual é submetida a um processo de 

branqueamento, que utiliza agentes oxidantes para atingir o efeito desejado; 

 Tratamento da pasta branqueada: a pasta úmida é transformada em folha contínua a partir da 

evaporação da água por calor, sendo o papel recolhido em um rolo; e  

 Transformação do papel: o papel é cortado em dimensões específicas das folhas, sendo 

posteriormente embalado e enviado ao seu destino. 

No mundo, existem três regiões que possuem maior participação nas áreas de produção e 

consumo de papel, as quais, segundo Macedo et Valença (1995), chegam a representar cerca de 

90% do total dessas atividades, sendo elas: a América do Norte, a Europa Ocidental e a Ásia. As 

duas primeiras estão relacionadas principalmente com a exportação do material – sendo a 

América do Norte o supridor mais importante –, enquanto que a terceira chega a importar 

aproximadamente oito milhões de toneladas de papel.  Na década de 1980, no quesito 

internacional, a produção de papel aumentou cerca de 40%, ficando atrás apenas da taxa de 

reciclagem de papel, que cresceu 78%. 

Também é importante ressaltar que boa parte do papel produzido é direcionada para a 

impressão de livros e documentos, o que tem como consequência a retidão desse material, que 

pode ficar em posse do proprietário por um período indeterminado de tempo. Assim, não é todo 

papel que é produzido que poderá ou irá ser reciclado. (MACEDO et VALENÇA, 1995) 

Ainda conforme a mesma fonte, há dois meios principais de coleta de aparas e papéis 

usados no Brasil, sendo o primeiro correspondente à coleta realizada por pessoas que possuem 

baixo poder aquisitivo, também chamadas de catadores, que em geral atuam em áreas de grande 

                                                 
2
 Denomina-se lenhina ou lignina um polímero encontrado nas plantas terrestres, cuja função é de conferir rigidez, impermeabilidade e 
resistência. Tanto a lignina como a celulose são os principais constituintes da madeira. (N. autora) 
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densidade urbana, principalmente em locais residenciais e comerciais. O material coletado é 

direcionado a depósitos especializados na separação e agrupamento dos diversos tipos de 

materiais recebidos. Posteriormente, os papéis classificados são vendidos para os aparistas e, por 

fim, são revendidos para as empresas especializadas em reciclagem. Já no segundo caso, não há 

a ação dos catadores de papel. Os aparistas e, com menos frequência, as empresas de 

reciclagem compram diretamente as aparas de empresas que utilizam grande quantidade de 

papel. Tal situação ocorre, de forma geral, com supermercados, gráficas e bancos, por exemplo.  

No Brasil, de acordo com o site do COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM – 

CEMPRE (2016), dentre os 31 tipos de aparas de papel, os mais importantes podem ser divididos 

em 04 (quatro) grupos, sendo eles: aparas de papel marrom (ondulado e kraft); aparas de papel 

branco com pasta de alto rendimento (jornal e revista); aparas de papel branco sem pasta 

mecânica (offset e couché); e aparas de papel-cartão. Cerca de 70% da comercialização no país 

corresponde às aparas de papelão ondulado. 

As aparas podem ser 

reutilizadas de várias formas, como na 

fabricação desde papéis para 

embalagem e cartões, como papéis de 

impressão e escrita ou ainda no 

fabrico de papéis de imprensa (Figura 

01). Apenas os dois primeiros 

exemplos são praticados de forma 

significativa no país. De forma mais 

específica, as categorias de papel que 

possuem maior reutilização de aparas 

na são aqueles para fins sanitários, que possuem cerca de 72% de uso de aparas; e para 

embalagens, que atinge uma taxa de 48%3. (CEMPRE, 2016) 

De forma simplificada, o papel também faz parte de muitos dos materiais utilizados na 

construção civil, como, por exemplo, no gesso acartonado e em formas de papelão para 

concretagem. O gesso acartonado possui a forma de chapa, a qual é composta basicamente por 

duas folhas de papel-cartão – responsáveis por conferir a resistência à flexão –, as quais são 

recheadas de gesso, que responde pela resistência à tração. Esse material é um dos 

componentes do sistema Drywall, o qual substitui as vedações internas convencionais e possui 

várias vantagens, como a adequação a qualquer estrutura e a redução de custos.  Por sua vez, 

segundo Santos (2015), as formas de papelão têm sido cada vez mais utilizadas devido às 

diversas vantagens que apresentam, como o fato de dispensarem moldagem e da possibilidade 

                                                 
3
 Um material que pode ser obtido através de aparas é a polpa reciclada, a qual também é chamada de fibra secundária. Em 

substituição à fibra virgem, esse material é utilizado principalmente na fabricação de papéis de impressão e escrita. (CEMPRE, 2016) 

FIGURA 01 
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de reciclagem posterior do material. Entre suas principais características estão: a capacidade de 

executar pilares de diferentes formatos, assim como tetos abobadados, vãos e balanços elevados, 

além de outros.  

Entretanto, o papel pode igualmente ser utilizado de 

forma bem mais complexa, como faz o arquiteto japonês 

Shigeru Ban (1957-), que foi o vencedor do Prêmio Pritzker 

de 2014; uma das maiores premiações de reconhecimento 

internacional na profissão de arquitetura. Ban tornou-se 

mundialmente famoso por utilizar sistemas estruturais 

compostos por tubos de papelão reaproveitados. Dentre as 

várias vantagens de utilizar esse material estão: a questão 

custo/benefício, a reciclabilidade, a facilidade de relocação e 

a possibilidade de substituição, entre outros. Conforme 

Salado (2006), Shigeru Ban defende a reciclagem como uma 

solução pós-tecnológica e pós-industrial, sendo que o 

arquiteto já utilizou o papelão para formar painéis divisórios 

em ambientes internos, como pode ser visto na Mostra sobre 

os dez anos de morte de Alvar Aalto (1898-1976), ocorrida 

em Tóquio em 1986 (Figura 02); para vedação em forma de 

painéis, que realizou no Pavilhão de Odawara, executado em 

1990 (Figura 03); e para fins estruturais, como no Pavilhão 

Japonês (Figura 04) da Feira Internacional de Hannover 

(Alemanha), realizada em 2000. Seu trabalho continua a se 

desenvolver em todo o mundo, comprovando a versatilidade 

do reuso do papel em diversos programas arquitetônicos. 

Outro exemplo internacional do 

uso da reciclagem de papel na 

arquitetura é o da Wikkelhouse 

(Figura 05), a qual consiste em uma 

casa de papelão reciclado que foi 

criada recentemente pela empresa de 

design holandês Fiction Factory 

(JARDIM DO MUNDO, 2016). De 

início, cria-se uma estrutura modular a 

partir de grandes rolos de papelão 

ondulado reciclado, o qual é enviado a 

uma máquina para corte e aplicação de cola ecológica. Após a cola ser aplicada, o papelão é 

enrolado aproximadamente 24 vezes em torno de uma armação de modo a formar diversas 

FIGURA 05 

FIGURA 02 

FIGURA 03 

FIGURA 04 
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camadas, aumentando assim a sua resistência. Em seguida, a moldura é girada, permitindo que o 

papelão tome a forma da estrutura inicial e receba mais uma camada de revestimento que o torne 

à prova d’água. Por fim, a moldura de papelão é coberta internamente por painéis de madeira, os 

quais podem ser decorados como se queira. Pode-se trabalhar com vários módulos de modo que 

se adicionem mais seções, além da cozinha e do banheiro pré-moldados serem adicionados a 

posteriori. Devido à sua simplicidade, a Wikkelhouse pode ser executada em apenas um dia. 

(WIKKELHOUSE, 2016)  

A reutilização do papel na 

arquitetura também pode ser 

exemplificada pela Paper House  

(Figura 06), criada em 2012 pelos 

arquitetos Ben e Daniel Dratz, do 

escritório Dratz&Dratz Architekten. 

Localizada em Essen (Alemanha), a 

edificação, de acordo com Daraya 

(2012), corresponde a um espaço 

temporário para trabalho, formado por 

550 cubos de papel reciclado 

comprimido, com área de 

aproximadamente 190 m², os quais 

foram dispostos em um sistema de 

empilhamento que pode atingir até 100 

m² de altura, apresentando boa 

resistência à umidade. Vencedores de um concurso que premia os projetos criativos 

desenvolvidos por jovens arquitetos alemães, os irmãos receberam um subsídio 

da Zollverein School of Management and Design (ZSMD) para construir a estrutura sobre 

o terreno de um antigo complexo minerador considerado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO. (CICLO VIVO, 2012)  

Outro exemplo dessa versatilidade da reciclagem do 

papel corresponde ao Pulp Pavilion (Figura 07); um pavilhão 

criado pelos arquitetos do Ball-Nogues Studio para o famoso 

festival de música Coachella, ocorrido em 2015 na Califórnia 

(EUA). Segundo Mairs (2015), o projeto era composto por 

uma mistura de papel reciclado, pigmento e água, a qual foi 

pulverizada sobre uma trama de barbantes com cerca de 

2.200 metros. Esse método foi privilegiado pelo clima árido 

do local, que ajudou a preservar a construção. O resultado foi 

FIGURA 07 

FIGURA 06 

FIGURA 07 
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de uma grande cobertura suportada por sete colunas em forma de imensos cogumelos. Como o 

material utilizado não possuia adicionais químicos, após seu uso como local de refúgio para os 

participantes do festival, os arquitetos previam a reciclagem ou compostagem da estrutura. 

(BARATTO, 2015)  

Quanto à reciclagem do papel no design, não se pode 

deixar de citar a ampla utilização do papelão no mobiliário. A 

cardboard furniture (“mobília de cartão”) pode ser realizada 

em tubos, em cartão pesado ou em papelão ondulado, 

merecendo destaque o trabalho pioneiro do arquiteto Frank 

Gehry (1929-), vencedor do Prêmio Pritzker de 1989. Sua 

primeira linha de mobiliário, produzida entre 1969 e 1973, 

chamava-se Easy Edges e era composta por 14 móveis 

inteiramente construídos em papelão. Explorando um 

produto comum, produzido industrialmente, Gehry obteve 

móveis leves, robustos e macios, com textura e linguagem 

formal próprias. O grande sucesso alcançado por essas 

peças, vendidas a preço baixo, fez com que desativasse a 

produção apenas três meses depois do lançamento. Ele 

temia que a dedicação ao desenho de móveis viesse a 

comprometer sua carreira como arquiteto. (RIBEIRO, 2000) 

Criada em 1972, a Wiggle Chair (Figura 08) ganhou 

muitos prêmios de design e foi incluída em exposições de 

diversos museus, sendo constituída de 60 camadas de 

papelão ondulado unidas por parafusos ocultos e bordas de 

fibra. Quinze anos depois, ainda segundo Ribeiro (2000), 

Gehry voltou a desenhar móveis de papelão com a linha 

Experimental Edges, que foi concebida para explorar novas qualidades do papelão e sua força 

expressiva. Os móveis eram mais volumosos e compactos, com contornos rudes e acabamento 

rugoso, diferenciando-se da primeira série. O arquiteto trilhava a sutil – às vezes, indefinida –, 

fronteira entre arte e design. A série mereceu uma edição limitada, vendida por altos preços em 

galerias de arte (Figura 09). 

Por fim, cita-se FlexibleLove Chair (Figura 10), que consiste em uma cadeira  feita de 

papelão reciclado capaz de acomodar até 16 pessoas, com força suficiente para suportar quase 

duas toneladas e ainda com a capacidade de se adaptar em diversos formatos (KNOPIK, 2014; 

FLEXIBLELOVE, 2016). Criada em 2010 por Chise Chiu; um jovem designer de Taipei (Taiwan), a 

ideia era desenvolver um móvel flexivel, econômico e sustentável. Cada uma de suas peças é 

construída usando uma estrutura em favo de mel, o que permite uma rápida e fácil extensão, além 

FIGURA 08 

FIGURA 09 

FIGURA 10 
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de grande resistência. Quando dobrada, a cadeira pesa cerca de 13 kg e mede 63,5 x 55,4 x 12,9 

cm, podendo se estender até 63,5 x 55,4 x 356,6 cm. Recomenda-se que ela seja dobrada 

regularmente para minimizar os sinais de uso, além de se umedecer a superfície um pouco antes 

de dobrá-la, o que auxilia se conseguir uma melhor aparência. (GARVEY, 2010) 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa em iniciação científica, de caráter descritivo-exploratório e cunho teórico-  

conceitual, foi baseada em revisão web e bibliográfica com estudo de casos, realizando-se por 

meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, nacionais e internacionais; ou ainda 

publicadas on line, as quais tratavam direta ou indiretamente sobre a reciclagem de papéis 

aplicada à arquitetura e design. Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa web e bibliográfica, que consiste na seleção e coleta de fontes 

relacionadas os termos sustentabilidade e reciclagem, com foco principal no papel como matéria-

prima para a aplicação desses conceitos.  

b) Seleção e Descrição de Obras: 

Esta etapa envolve a identificação e descrição de 04 (quatro) exemplares de arquitetura e design 

feitos com papel proveniente da reciclagem, os quais possuíam materiais e informações suficientes 

para pesquisa e análise, seja em meios bibliográficos como eletrônicos.  

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Descrição e comparação das características técnicas, funcionais e estéticas de cada caso, contando 

com imagens dos exemplares escolhidos. 

d) Conclusão e Redação Final: 

Trata-se do fechamento desta pesquisa através da elaboração do Relatório Final de Pesquisa, além 

de material expositivo por ocasião do EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – EVINCI da UFPR, previsto 

para acontecer em outubro de 2017. 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os estudos de caso, foram selecionadas 02 (duas) obras de arquitetura e 02 (duas) 

de design, todas internacionais, as quais utilizaram o papel reciclado como material construtivo ou 

matéria-prima, possuindo assim caráter sustentável. São elas: 

CASO I    – CardBoard Cathedral (Christchurch, Nova Zelândia) 

CASO II   – Westborough Primary School (Westcliff-on-Sea, Inglaterra) 

CASO III  – PaperBricks (Eindhoeven, Holanda) 

CASO IV – Processed Paper (Londres, Inglaterra) 

A partir da pesquisa realizada e dos exemplos citados, ficou claro que o papel é um 

material que possui diversas vantagens e possibilidades de uso. Soma-se a isto o fato de ser um 

elemento amplamente utilizado e consumido, que apresenta a possibilidade de ser reciclado. Para 

ilustrar sua utilização, os casos foram selecionados para evidenciar essa versatilidade do papel.  
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O escritório do premiado arquiteto japonês Shigeru 

Ban (1957-) – que é mundialmente conhecido por atuar junto 

a comunidades que sofreram com catástrofes naturais ou não 

– foi o escolhido para projetar uma catedral para a cidade de 

Christchurch, na Nova Zelândia, que foi atingida por um 

grande terremoto em fevereiro de 2011. Conhecida como 

CardBoard Cathedral (“Catedral de Papelão”), a obra possuía 

caráter temporário e, devido às ruínas da antiga igreja, não 

era possível a construção no local original. O custo da obra 

foi estimado em cerca de quatro milhões de dólares 

neozelandeses. (PINIWEB, 2011)  

De acordo com a mesma fonte, Ban acabou 

garantindo tanto a capacidade de reconstrução do edifício em 

outro local, como a possibilidade da estrutura ser mantida, 

assumindo caráter permanente (Figuras 11 e 12). Durante o 

período da sua execução, a construção sofreu vários atrasos 

devido à procura do melhor sítio onde seria realizada a obra, 

além de problemas com o fornecimento dos materiais e 

processos judiciais (Figura 13).  

Segundo Porada (2013), a catedral foi 

inaugurada em 2013, podendo abrigar até 700 pessoas 

e com uma vida útil estimada para 50 anos. Além de 

servir como espaço religioso, o local também foi 

projetado para receber concertos, exibições e outros 

eventos cívicos. Conforme Barrie (2103), Shigeru Ban 

foi convidado a projetar a nova igreja de Christchurch 

devido à sua experiência com projetos de emergência 

e pelo constante uso de tubos de papelão como 

material arquitetônico. Ban justificou o emprego do 

papelão da seguinte maneira: "A resistência da 

construção não está relacionada com a resistência do 

material. Prédios feitos de concreto podem ser 

facilmente destruídos por terremotos, mas construções 

de papelão não". (MRÓZ, 2016, p. 01) 

ESTUDO DE CASO I                                            CardBorad Cathedral 

2011/13, Christchurch – Nova Zelândia 
            Shigeru Ban 

FIGURA 11 

FIGURA 12 

FIGURA 13 

FIGURA 14 

FIGURA 14 
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Quanto à tecnologia, foram utilizados 98 tubos de papelão do mesmo tamanho, sendo 

todos eles impermeabilizados e protegidos contra a ação do fogo, em conjunto a 08 (oito) 

containers de aço, os quais, além de conformarem as capelas laterais, salas menores e ambientes 

para armazenamento, possuem o objetivo de assegurar a integridade estrutural do edifício contra 

terremotos. Soma-se a isto tudo uma cobertura de policarbonato translúcida, que é responsável 

por proteger o telhado de papelão (Figura 14). Ainda, os vitrais utilizados na fachada frontal são 

reaproveitados da antiga catedral, agregando ainda ao caráter sustentável da construção 

(PORADA, 2013). Para o arquiteto Shigeru Ban, a forma triangular de um A correspondia à 

maneira mais simples e mais econômica de construir, além de remeter ao formato da catedral 

original (Figura 15). (ROSENFIELD, 2014)  

 

                  

 

A Westborough Primary School está localizada em Westcliff-on-Sea; um subúrbio 

de Southend-on-Sea, que se trata de uma estância balnear e comunidade autônoma de 

Essex, ao sudeste da Inglaterra (Figura 16). Situa-se na margem norte do estuário do rio 

Tâmisa, em cerca de 55 km a leste de Londres (Inglaterra). Consiste em um ambiente 

escolar multifuncional, que incorpora um vestiário, banheiros e uma sala de aula 

adaptável (Figura 17).  

ESTUDO DE CASO II                                                         Westborough Primary School 
2001, Westcliff-on-Sea – Inglaterra 

Cottrell & Vermeulen Architetcure Ltd. 

FIGURA 15 
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Concluída em 2001, a construção 

possui uma área de cerca de 90 m², cujo 

projeto foi vencedor de vários prêmios, entre 

os quais: o 2002 RIBA Stephen Lawrence 

Prize; o 2002 RIBA Journal Sustainability 

Award; e o 2002 Civic Trust Awards 

Commendation, recebendo portanto 02 (dois) 

RIBA Special Awards – a primeira obra a 

conseguir tal feito. (CV-ARCH, 2017) 

De acordo com os arquitetos britânicos 

que foram seus autores – Richard Cottrell e 

Brian Vermeulen, os quais formaram em 

1992 o escritório londrino Cotrell & 

Vermeulen Architecture Ltd., em conjunto ao arquiteto Simon Tucker e outros profissionais 

–, a edificação foi pensada de maneira a ser sustentável, econômica e educativa, já que 

as crianças importam-se com o impacto causado no ambiente e, por este motivo, querem 

estar envolvidas com o desenvolvimento sustentável da escola. (ARCHDAILY, 2011)  

Deste modo, o espaço criado teve 

por objetivo proporcionar um processo 

educacional para as crianças (Figuras 18 e 

19), as quais aprendessem sobre 

reciclagem e participassem da seleção do 

papelão que foi utilizado na construção 

(CV-ARCH, 2017). Logo, o edifício utiliza 

componentes de papelão sempre que 

possível, possuindo cerca de 90% de 

materiais reciclados e tendo sido projetado 

para ser reciclado ao fim de sua vida útil. 

De acordo com McLaren (2005), estima-se 

que a obra dessa escola dure até 20 anos, 

sendo considerada a primeira estrutura 

permanente de papelão realizada na 

Europa. O formato em ziguezague e os 

desenhos na fachada da casa (Figuras 20 

FIGURA 16 

FIGURA 17 

FIGURA 18 

FIGURA 19 

FIGURA 20 
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e 21) foram inspirados na arte do origami e nasceram de uma triste e comovente estória4.  

Em termos técnicos, a construção é composta basicamente de tubos e painéis de 

papelão, sendo os primeiros utilizados como colunas estruturais e os segundos 

empregados nas paredes e no teto (Figura 22). O papelão é impermeabilizado e tratado 

quimicamente para ser resistente ao fogo. Ademais, como resultado o ambiente possui 

ótimo desemprenho térmico e acústico. (O'BRIEN, 2009; INNOVATION TORONTO, 2012) 

 

 

 

O artista coreano-neozelandês WooJai Lee, cujo escritório fica em Eindhoven (Holanda) 

tem como proposta principal de trabalho explorar a reciclagem e o reprocessamento de papel, 

segundo o qual seria um dos materiais mais produzidos e igualmente mais desperdiçados no 

mundo (LEE, 2017). Foi a partir dessa ideia que ele desenvolveu o projeto designado PaperBricks 

(Figura 23), o qual gira em torno da exploração criativa 

de como o papel pode ser reaproveitado de forma mais 

sustentável. Como resultado, seus produtos são feitos 

de jornais reciclados, possuindo grande resistência, 

dimensões variadas e um aspecto visual que lembra o 

mármore, porém com a mesma textura delicada do 

papel. (DESIGN BOOM, 2016) 

                                                 
4
  Conforme Furia (2014), a menina japonesa Sadako Sasaki tinha apenas dois anos de idade quando a bomba de Hiroshima estourou 
perto de sua casa e, depois de dez anos, desenvolveu leucemia por causa da irradiação. Diante daquela situação frágil, uma lenda 
chamou a atenção da menina: Se uma pessoa doente fizesse 1.000 pequenas garças de papel, ela teria um pedido realizado. 
Sadako pediu que melhorasse. Infelizmente, ela faleceu meses depois de ter o diagnóstico da doença, porém já havia feito 644 
origamis. Devido a isto, atualmente, a garça de papel  tornou-se um símbolo de paz mundialmente reconhecido. 

ESTUDO DE CASO III                                                                                        PaperBricks 
2016, Eindhoven – Holanda                                                          

WooJai Lee 

FIGURA 21 

FIGURA 22 

FIGURA 23 
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De acordo com o site do artista, o projeto possui 

uma segunda série chamada PaperBricks_Pallet 

(Figuras 24 e 25), a qual realça a versatilidade dos 

tijolos, que podem ser utilizados na forma de mesas e 

bancos. A mesa de café, por exemplo, possui 

dimensões de 30cm x 60cm x 30cm, enquanto o banco 

tem o tamanho de 30cm x 90cm x 40cm. (LEE, 2017) 

 Basicamente, os PaperBricks são feitos de 

polpa de jornal reciclado, a qual é misturada com cola 

de madeira e pressionada em um molde, para alcançar 

a forma desejada. Assim que a mistura está seca, as 

bordas do volume são lixadas, para garantir um 

aspecto uniforme e liso. Cada tijolo pode ser cortado, 

colado e perfurado da mesma maneira que madeira. 

Os tijolos são pensados de forma a se encaixar uns 

nos outros (Figura 26). De acordo com seu criador, a 

forma do produto foi escolhida para maximizar a 

resistência e, ao mesmo tempo, minimizar o uso do 

material. (TURKER, 2016) 

Ainda existe uma terceira série derivada dos 

PaperBricks, a qual é chamada PaperBricks_Sculpt 

(Figuras 27 e 28). Ela retrata as características 

contrastantes que o papel pode apresentar, como por 

exemplo: regularidade e irregularidade, maciez e dureza, etc. De modo geral, WooJai Lee prefere 

usar materiais não tradicionais em seus trabalhos, sendo que mais recentemente está estudando 

formas de adaptar os PaperBricks para painéis de paredes e divisórias de ambientes. 

(ASHABOGLU, 2016) 

  

  

FIGURA 28 

FIGURA 26 
 

FIGURA 25 

FIGURA 24 
 

FIGURA 27 
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Pia Wüstenberg é uma designer alemã 

estabelecida em Londres (Inglaterra) e responsável 

pela criação do projeto denominado Processed Paper, 

o qual consiste de produtos feitos com papel 

proveniente de pôsteres e revistas, resultando, por 

exemplo, em luminárias, mesas, banquetas e pernas de 

cavalete (Figura 29). No caso das mesas, as pernas 

feitas de papel servem de apoio a um tampo de 

madeira compensada. Por sua vez, as luminárias são 

feitas de papel processado e luzes LED (Figura 30). A 

criadora relata que a ideia inicial do projeto partiu de 

uma pesquisa sobre os materiais que a cercavam por 

toda parte. (DERRINGER, 2011; ECODESIGN, 2013)  

A técnica consiste basicamente, ainda segundo 

a mesma fonte, em utilizar papéis de diferentes cores e 

texturas, os quais são enrolados e trabalhados com 

cola PVA para gerarem formas variadas, o que faz com 

que cada peça tenha um padrão único, formado pelas 

diferentes camadas coloridas de papel (Figura 31). A 

modelagem manual é realizada com a ajuda de um 

torno mecânico. 

 De acordo com Wüstenberg, o resultado final 

pode ser estrutural e forte ou mesmo delicado e 

transparente (Figura 32), o que depende das 

características de fabricação iniciais da matéria prima, 

no caso o papel, além da forma como ele é refinado na 

modelagem (ETHERINGTON, 2011). O uso dessa 

técnica também aparece em outra série de sua autoria 

que é chamada Glass Lights (Figura 33), a qual é 

resultado da junção de técnicas utilizadas em seus 

outros dois projetos: Processed Paper e Stacking 

Vessel. Os materiais utilizados nessa série – papel e 

vidro – também são reciclados. (CASA VOGUE, 2013) 

 

ESTUDO DE CASO IV                                                                               Processed Paper 
2011, Londres – Inglaterra                                                         

Pia Wüstenberg 

 

FIGURA 28 
 

FIGURA 29 

FIGURA 30 

FIGURA 31 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório é resultado da pesquisa teórica que tinha como objetivo o estudo 

geral do papel reciclado e como este material poderia ser utilizado nas áreas relacionadas 

com arquitetura e design, de forma a destacar, expandir e incentivar a prática sustentável. 

Com base em um estudo web-bibliográfico, permitiu abordar os pressupostos da 

sustentabilidade para em seguida, através dos projetos selecionados como estudos de 

caso, constatar que o papel é um material que apresenta grande versatilidade, o qual 

pode ser aplicado desde diferentes escalas até variados tipos de sistemas e formatos. 

 Os casos relacionados com arquitetura apresentam escalas e programas distintos, 

porém ambos possuem uma característica não recorrente nos projetos que tomam partido 

do papelão reciclado: o caráter permanente. As edificações apresentadas foram 

projetadas para durar décadas, o que evidência que o papel é capaz de ser o elemento 

principal de uma construção duradoura, agregando tanto no quesito estrutural como na 

questão estética. Já os casos direcionados ao design deixaram claro que a possibilidade 

de modelagem e diversidade formal, somada à alta resistência do material, é capaz de 

gerar mobiliários de características diversas, desde os mais regulares com tons sóbrios 

até aqueles que apresentam certa irregularidade e tons coloridos.  

Dessa maneira, levando em consideração as várias vantagens da reutilização do 

papel como material construtivo – entre as quais: a reciclabilidade, o bom custo/benefício, 

a possibilidade de relocação e substituição da estrutura, a grande acessibilidade na sua 

obtenção e o elevado potencial de aplicação –, pode-se concluir que o papel é um 

material extremamente positivo em termos de sustentabilidade, o que pode ser explorado 

de formas muito mais complexas que o usualmente encontrado, podendo assim contribuir 

significativamente com a redução dos impactos ambientais. 

FIGURA 27 
 

FIGURA 32 

FIGURA 33 
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10       PARECER DO ORIENTADOR 

A acadêmica realizou adequadamente as tarefas previstas no plano de trabalho inicial da 

pesquisa, apresentando alguma dificuldade em conciliar essas atividades com as demais obrigações 

escolares, dificultando o adequado cumprimento do cronograma previamente definido. De qualquer 

forma, conseguiu chegar a um resultado satisfatório com a conclusão do Relatório Final e a possibilidade 

de apresentação com qualidade no Encontro de Iniciação Científica da UFPR, previsto para ocorrer em 

outubro de 2017. 
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