
Reciclagem Artesanal de Papel

Para fazer o papel reciclado artesanalmente você precisa dos seguintes materiais: 
• 1 recipiente grande (bacia, assadeira, etc.);
• 1 colher de sopa de amido, ou de cola branca; 
• 1 tela de nylon esticada em moldura de madeira ou 1 peneira reta;
• 1 liquidificador;
• 1 esponja ou panos;
• Jornal;
• 3 partes de água para cada parte de papel picado;

Obs: Confira na tabela abaixo os tipos de papel que você pode usar

Recicláveis: Não Recicláveis:

jornais  e  revistas,  folhas  de  caderno, 
formulários de computador,  envelopes, 
rascunhos, caixas em geral, aparas de 
papel,  fotocópias,  papel  de  fax, 
cartazes e folhetos

papel  carbono,  fita  crepe,  papéis 
metalizados,  papéis  parafinados,  papéis 
plastificados, papéis sanitários, "papel" de 
bala,  embalagens  de  biscoitos,  papéis 
sujos, etiqueta adesiva, tocos de cigarro e 
fotografias 

Procedimento:
1. Coloque o papel picado e a água num recipiente grande, e deixe a mistura em 

repouso de um dia para o outro (24h);
2. Transfira a mistura para o copo do liquidificador e acrescente uma colher de sopa 

de amido ou cola branca;
3. Triture a mistura durante 2 minutos;
4. Transfira a polpa produzida para um recipiente maior que a tela;
5. Mergulhe a tela verticalmente na mistura e deite-a no fundo do recipiente;
6. Suspenda  lentamente  a  tela  na  posição  horizontal,  de  modo  que  a  polpa  se 

deposite sobre ela, formando uma fina camada;
7. Retire o excesso d’água com uma esponja (ou com panos);
8. Vire a tela, com cuidado, sobre uma das folhas de jornal;
9. Passe um pano seco por cima, de modo a retirar ainda mais o excesso d’água;
10.Puxe a tela e deixe a massa de papel  secar sobre o jornal.  Com o auxílio de 

pregadores, você pode pendurar o jornal para facilitar o processo de secagem;
11. Depois da secagem, você terá uma folha de papel reciclado;

Obs: Você poderá conseguir efeitos decorativos misturando à polpa: linhas, gaze, 
pétalas, folhas, cascas de cebola, papel crepom colorido, etc.

Dicas importantes:
• A tela de nylon deve ficar bem esticada, presa à moldura por tachinhas ou 

grampos;
• Reutilize a água que ficar na bacia para bater mais papel no liquidificador;
• Conserve a polpa que sobrar: peneire e esprema com um pano. Guarde, ainda 

molhada (em pote plástico no congelador) ou seca (em saco de algodão). 

Fonte:
http://www.abcmc.org.br


