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A HISTORICIDADE DO PAPEL E SEU 

REAPROVEITAMENTO 

O papel surgiu no início do século II na China, sendo fabricado por T’sai Lun através da mistura de fontes de fibras 

vegetais, com a finalidade de servir como suporte de informação e registros. Com a intensificação da produção de 

papel houve a necessidade de desenvolver processos tecnológicos e equipamentos para produção em grande 

escala suprindo assim a demanda. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a historicidade do papel e 

sua importância na sociedade, ressaltando que hoje devemos pensar na sua reutilização e preservação da matéria 

– prima. 

CONCLUSÃO 

As questões ambientais como a escassez dos 

aterros sanitários e a falta de conscientização dos 

produtores de lixo afetam diretamente a vida da 

população. Decorrente disso a reciclagem é muito 

importante, pois transforma objetos e materiais 

usados, em novos produtos para consumo, 

reaproveitando a matéria prima (CANTÃO, 2015). O 

papel é um dos tipos de lixo mais gerado pelo ser 

humano, sendo este composto por duas 

características, as visíveis: gramatura; espessura; 

resistência; brancura; opacidade; formato; cor e 

textura, as invisíveis: ph, colagem, tipo de fibra, 

umidade. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Processo da produção de papel. 

Fonte: Site cabr.com.br/celulose.asp 

A principal matéria prima na fabricação do papel é a 

celulose, extraída da árvore é um polissacarídeo 

que constitui a base dos tecidos vegetais e as 

paredes das células e das fibras. Após a obtenção 

da madeira a celulose é misturada com água e 

outros produtos formando uma massa. Essa massa 

passa por dois processos o úmido: a folha é 

formada separando as fibras de celulose; e o seco: 

PAPEL COMO FONTE DE 

REAPROVEITAMENTO 
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Podemos destacar que o papel é considerado o principal 

elemento para a escrita e registro. Devemos ter a clareza 

que a reciclagem é essencial para o ambiente, pois 

assim estaremos preservando a matéria – prima que 

origina o papel.  

folha passa por cilindros altamente aquecidos por vapor onde 

ocorre uma secagem complementar (FONSECA, 2014).  

A reciclagem do papel é tão importante quanto sua 

fabricação. O reciclar está relacionado à economia, a 

preservação do ambiente, a diminuição significativa da 

poluição do solo, da água e do ar, gera riquezas, e nas 

indústrias reduz os custos de produção, ameniza a 

quantidade de lixo que vai para os aterros (CANTÃO, 

2015). No município de Toledo – PR é perceptível a 

quantidade de papel que é reciclado na cooperativa de 

catadores, é processado aproximadamente 60 toneladas 

de papel por dia, sendo esta ação de suma importância 

para a natureza e a sociedade. 


