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ORIGEM DO PAPEL 
 
Na China, no século II, Tsai-Lun observava 
as vespas fazerem seus ninhos e notou que 
elas destacavam lascas de rebentos de bambu 
e, após mastigarem, transformavam esse 
material em pasta. Com esta observação que 
fez, Tsai-Lun teve a idéia de fazer papel.  
 
As primeiras experiências foram com uma 
massa obtida pela maceração de uma mistura 
de casca de amoreira, bambu e pedaços de 
seda. Posteriormente foram utilizados palhas 
de arroz e trapos velhos de cânhamo, estopa, 
linho, cordas, etc., para o fabrico do papel.  
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Este segredo foi guardado durante muitos 
séculos pelos chineses, e somente no século 
VIII começou a ser difundido nos países 
árabes, e no século XII na Europa, por 
intermédio da Espanha.  

 
Em 1840, na Alemanha, pela primeira vez o 
papel foi feito com a massa obtida com a 
celulose (fibra de madeira), e hoje esta é a 
principal matéria-prima do papel.  
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COMO É FEITO HOJE 
 

O papel é feito com fibras de celulose, que 
podem ser classificadas em virgens ou 
secundárias.  
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Fibras virgens são as usadas pela primeira 
vez para fabricar papel, e as principais fontes 
de fibra de celulose são: 
 
• madeira  
• bagaço de cana-de-açúcar  
• aparas de papel  
• bambu  
• palha de arroz  
• sisal, etc.  

 
No Brasil, 80% (alguns citam 95%) das fi-
bras de celulose utilizadas para a fabricação 
de papel são derivadas da madeira, 
especialmente do eucalipto e do pinus.  
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As indústrias de papel requerem grandes 
quantidades de energia, água e produtos 
químicos.  
 

Fibras secundárias são as que já foram 
utilizadas na fabricação de papel.  
 

• As fibras secundárias possuem qualidade 
inferior, e por isso devem ser misturadas 
com fibras virgens para a fabricação de 
papel novo. Quanto maior a porcentagem 
de fibras virgens, melhor a qualidade do 
papel obtido.  

, 

• O papel limpo, como, por exemplo, o pa-
pel branco (sulfite, formulário de compu-
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tador, etc.), possui fibras longas e produz 
um papel reciclado de melhor qualidade. O 
papel que possui menos fibras longas, 
como o jornal, produz um papel de 
qualidade inferior, tendo menor valor. O 
papel sujo não tem valor e não pode ser 
usado para a reciclagem. 
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LIXO 
 
O papel (incluindo o papelão) é o segundo 
resíduo mais encontrado no lixo domiciliar 
(cerca de 20%), depois da matéria orgânica 
putrescível (cerca de 50%).  
 

A reciclagem de papel:  
 

• Diminui o lixo destinado aos aterros.  
 

• Diminui o número de árvores a serem 
cortadas. 
 

• A indústria de papel reciclado requer 75% 
menos de energia, 50% menos de água, em 
relação ao papel obtido com fibras virgens.  
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• Diminui a poluição do ar (65%) e da água 
(35%).  
 
Aparas para reciclagem  
 
O papel utilizado para a reciclagem é 
denominado apara. Este termo originalmente 
se destinava às sobras do papel cortado nas 
gráficas. Hoje, o termo é utilizado para 
designar todo papel, usado ou não, que pode 
ser aproveitado como matéria-prima na re-
ciclagem. As aparas fornecem fibras de 
celulose secundárias, que são assim 
classificadas:  



13 

 
 



14 

 

• Aparas de papel branco: são utilizadas para 
a fabricação de novas folhas de papel branco 
(maior valor).  
 
• Aparas de papel jornal: são utilizadas para 
a fabricação de novas folhas para jornal.  
 
• Aparas de papel misto: são utilizadas para 
a fabricação de papelão, papel jornal, papel 
higiênico, papel de embrulho (menor valor). 
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O papel para a reciclagem deve ser limpo e não 
pode estar impregnado de pigmentos, colas ou 
com substâncias impermeáveis, como 
parafinas, filmes metálicos ou plásticos, etc. 
 
A utilidade principal do papel jornal é a 
fabricação de papelão e cartolina, que se 
transformam em produtos como caixas de 
cereais e de sapatos, canudos de papelão, etc. 
Uma vez que a tinta não é removida das fibras. 
Esses produtos tendem a ser acinzentados. 
 
A reciclagem pode ser realizada por processo 
industrial ou artesanalmente, como mostrado 
nos esquemas a seguir. 
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O uso do papel branco, além de ser mais 
caro, é extremamente prejudicial ao 
ambiente e à saúde dos seres vivos. Desta 
forma, não é recomendado o uso de papel 
branco, que na maioria das vezes só tem 
importância estética. 
 
• O amido é utilizado para aglutinar as fibras 
do papel. 
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RECICLAGEM 

ARTESANAL DO PAPEL 
 
As fibras aglutinadas pelo amido podem ser 
separadas dissolvendo-se o amido em água e 
agitando-as em 
um liquidificador.  
 
Procedimento 
básico:  

 

 

• O papel é 
picado e colocado 
de molho por no 
mínimo 24 horas.  
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• Em seguida , para cada medida de papel 
amolecido, colo car 2 ou 3 medidas de água 
no copo do liquidificador. A gramatura do 
papel depende da diluição da massa.  
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• Bater no liquidificador por cerca de 5 
minutos até completa dissolução do papel 
(será formada uma pasta homogênea).  
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• Transferir a massa 
para uma bandeja e 
acrescentar mais 2 
ou 3 vezes a medida 
anteriormente 
utilizada de água. 
 
 
• Agitando a massa, 
introduza nessa mis-
tura uma tela de 
náilon fixada em uma moldura de madeira 
(peneira). Com a peneira na posição vertical, 
introduza-a na bandeja, inclinando-a 
gradualmente e rapidamente até a posição 
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horizontal, debaixo da mistura. Movimente a 
peneira para obter uma deposição uniforme 
da massa e levante-a na posição horizontal, 
deixando escorrer o excesso de água. 
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• Coloque a peneira com 
a massa em uma pilha 
de jornais coberta com 
um pano tipo feltro, ou 
mesmo um pano de 
pratos.  

 

 
 
• Utilize um pano ou uma 
esponja para pressionar 
sobre a massa e absorver 
o excesso de água.  
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• Vire a tela e solte 
a massa de papel 
sobre o pano. 
Coloque em cima 
um feltro ou outro 
pano absorvente, ou 
mesmo jornais, e 
alise bem a massa 
obtida. 

 
• Em seguida, passa-se com ferro ou prensa-
se entre duas tábuas de madeira, ou mesmo 
dentro de um livro grande, colocando pesos  
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sobre ele por 1 hora. Após esse tempo retire 
o pano e alise a folha de papel, colocando-a 
em um varal, presa por prendedores de 
roupa, para que ela possa secar ao ar livre, 
na sombra. No final do processo, prensar 
novamente o papel seco. 
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• A massa obtida 
também pode ser 
utilizada como 
enchimento de 
moldes de ob-
jetos decorati-
vos. Ela deve ser 

misturada com cola e amassada até 
que se obtenha uma mistura 
homogênea. Também pode ser 
utilizada para fazer briquetes para 
lareira doméstica. A massa, em ambos 
os casos, deve secar ao ar livre, na 
ausência de insolação direta.  
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Alguns procedimentos para melhorar a 
qualidade do papel:  
 
• Acrescentar gelatina ou cola, como, por 
exemplo, Carboxmetilcelulose/CMC, 
poliacrilamida, na massa (no liquidificador), 
para melhor aglutinação das fibras no papel, 
resistência e impermeabilidade do papel.  
 
• A cola branca (plástica) é também muito 
utilizada.  
 
• Exemplo: para cada litro da massa, acres-
centar 1 colher de sopa de CMC no liquidi-
ficador após cerca de 3 minutos, sem parar 
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de bater, e completar o tempo de 5 minutos. 
A cola também pode ser colocada no papel 
seco obtido com ajuda de um vaporizador.  
 
• Para melhorar a dispersão da massa (deixar 

mais homogênea a massa na tela) é 
utilizado o quiabo. Deixar de molho 1/2 
quilo de quiabos cortados em rodela em 1 
litro de água, até que se consiga uma calda 
(baba). Peneirar e acrescentar um pouco 
dessa calda de quiabos na massa de papel. 
Isso é muito utilizado quando se 
acrescenta fibra vegetal virgem na massa.  

 
• Para tornar o papel menos absorvente a tin- 
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ta, mergulha-se rapidamente o papel reci-
clado em uma solução de gelatina bem 
diluída. Depois disso, pendurá-lo novamente 
em um varal para secar ao ar livre.  
 
• Para obter um papel mais branco, 

adicionam-se algumas gotas de água 
oxigenada na água utilizada para a massa, 
antes de deixar a mistura em repouso. A 
água oxigenada causará a precipitação da 
tinta do papel jornal. 

 
• As fibras podem ser tingidas com tintas 

vegetais ou corantes em pó, e para isso é 
necessário ferver a massa.  
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GLOSSÁRIO  
 
Alvejante: Que branqueia, torna branco. 
Amido: Pó branco, fino, extraído através da moagem úmida do milho. 
Aterro: Disposição ou aterramento de lixo no solo. 
Celulose: Fibra de vegetaism usada para fabricação de papel. 
CMC: Cola, carboxmetilcelulose 
Dioxinas: Substâncias químicas que são formadas na indústria química ou 

processo de queima. No caso da Indústria de papel, elas podem ser 
formadas durante o branqueamento se o cloro for usado como 
alvejante. 

Lignina:  Substância que dá consistência a madeira, uma espécie de cola das 
fibras. 

Maceração: Amolecimento pela ação de um líquido ou por meio de pancadas. 
Matéria orgânica Restos de alimentos como folhas de verduras, cascas de vegetais, 
putrecível: arroz etc. 
Pigmento: Substância usada para dar cor. 
Rebento: Broto. 



 

 

 

 

 




