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     Todo o ConheCimenTo da humanidade eSTá hoje 

diSPonível em livroS guardadoS naS eSColaS e biblioTeCaS 

do mundo inTeiro e aTravéS do livro voCê Pode eSTudar 

Sobre qualquer CoiSa e aPrender Tudo o que quiSer.  maS 

nem SemPre foi aSSim.  anTeS da deSCoberTa do PaPel o 

homem eSCreveu, deSenhou e PinTou na Parede daS gruTaS, 

em PlaCaS de argila, oSSoS, meTaiS, PedraS, PeleS, PaPiroS e 

PergaminhoS. 

    voCê goSTa de ConTar Para oS amigoS uma avenTura que aConTeCeu Com voCê?  

ou invenTar uma eSTória bem diverTida?  exiSTem muiTaS formaS de Se ComuniCar.  

voCê Pode uSar Sua voz, braçoS e mãoS, fazer deSenhoS e eSCrever.  ao longo 

da hiSTória o homem ProCurou deixar regiSTradoS oS SeuS PenSamenToS e SuaS 

deSCoberTaS.



    Com uma Peneira ele reColhia ParTe da PaSTa e deixava a água eSCorrer aTé formar uma 

Camada fina do maTerial Sobre a Peneira.  deixava SeCar e PronTo, ele Tinha uma folha de 

PaPel arTeSanal.

    o PaPel Como nóS ConheCemoS foi invenTado na China em 105 dC, Por  TS’ai lun.  ele Teve 

a grande idéia de miSTurar água, Cal, fibraS de vegeTaiS e PanoS de Seda TriTuradoS num 

enorme Tanque, formando uma PaSTa .



    foram oS árabeS que levaram o PaPel à euroPa anTiga, quaSe mil anoS dePoiS de Sua 

deSCoberTa.  naquela éPoCa, eleS uSavam TraPoS de rouPa velha e fibra de linho Para 

fazer a maSSa de PaPel e Cada livro que exiSTia era Todo eSCriTo à mão. 

   em 1440, um alemão, Chamado guTenberg, revoluCionou a hiSTória do PaPel e da eSCriTa. 

    ele invenTou leTrinhaS de Chumbo que Podiam Ser arrumadaS numa PlaCa.  Sobre eSSa 

PlaCa ele PaSSava uma TinTa e, Com uma PrenSa manual, ele imPrimia no PaPel o TexTo da 

PlaCa.  eSSa invenção Tornou o méTodo de fazer livroS e jornaiS muiTo maiS ráPido e 

baraTo.

    daí, já imaginou, né?  não havia rouPa velha e TraPoS que baSTaSSem Para fazer TanTo 

PaPel.  era PreCiSo enConTrar um jeiTo melhor.



    dizem que a deSCoberTa do uSo da 

madeira Para Se fazer o PaPel vem do 

eSTudo da vida doS  marimbondoS, que 

uSam a Seiva daS árvoreS Para

 fazer o veSPeiro.  

      a madeira vem de árvoreS PlanTadaS eSPeCialmenTe Para a Produção de PaPel.  oS 

TronCoS São TriTuradoS e a maSSa é feiTa Conforme o TiPo de PaPel que Se vai Produzir.  

Primeiro, aS fibraS moídaS São miSTuradaS Com água. dePoiS, vêm oS ProCeSSoS de refino 

e filTragem Para formar uma PaSTa maCia e limPa.  daí, a PaSTa reCebe Cola e ProduToS 

químiCoS Para fiCar na TexTura e Cor deSejadaS.

    Seja Como for, a verdade é que, dePoiS da 

deSCoberTa do uSo da madeira TriTurada, a 

indúSTria do PaPel Pôde, finalmenTe, aTender a 

TanToS PedidoS. foram Também deSenvolvidaS 

máquinaS Cada vez maiS efiCienTeS e de lá Para Cá o 

PaPel é feiTo aSSim:
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    Chegou a hora de fazer a folha de PaPel: a 

PaSTa vai Para máquinaS que deSPejam a miSTura 

em TelaS de meTal.  lá , o exCeSSo de água é 

eSCorrido.  dePoiS, PaSSa Por roloS onde o reSTo 

da água é abSorvido e vai Para PrenSaS que vão 

deixar a PaSTa Cada vez maiS fina e liSa. 
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    quando Chega na área de SeCagem, a folha de PaPel PaSSa 

Por várioS CilindroS.  é um ProCeSSo longo e ConTínuo e faz 

uma folha Tão ComPrida, que PreCiSa Ser

 enrolada em bobinaS. 

    dePendendo do uSo final, o PaPel reCebe ainda uma 

Cola na SuPerfíCie, PaSSa de novo Por máquinaS de 

SeCagem, enroladeiraS e CorTadeiraS.  

PronTo!  aSSim foi feiTo o PaPel

 do livro que voCê eSTá Segurando naS SuaS mãoS. 

SeCagem afinagem enroladeira

bobinaS  CorTe de bobinaS CorTe em formaToS eSPeCiaiS



    aS árvoreS uSadaS Para fazer PaPel São ConSideradaS reCurSoS 

renováveiS.  iSSo SignifiCa que maiS árvoreS Podem Ser PlanTadaS 

Para Tomar o lugar daquelaS que São derrubadaS Para fazer 

PaPel.  maS aS árvoreS levam muiToS anoS Para CreSCer e a 

demanda Por PaPel ConTinua CreSCendo no mundo. 

    Por iSSo, a reCiClagem de PaPel é muiTo imPorTanTe Para eConomizar maTéria Prima e 

energia.  ajudar na ColeTa de PaPel reCiClável é uma aTiTude ConSCienTe e reSPonSável.  

voCê Pode ParTiCiPar.  SePare em CaSa jornal velho, reviSTaS, CadernoS e embalagenS Para 

a reCiClagem.  o noSSo querido PlaneTa agradeCe.



Vamos fazer papel reciclado?

Você Vai precisar de:

PaPel PiCado

água

Cola eSColar branCa

liquidifiCador

2 baCiaS e uma Peneira de fundo reTo

PanoS e jornal velhoS Para SeCar a folha

como Vai ser necessário usar o liquidificador, peça a ajuda

 de um adulto.  É mais seguro!

1) SePare PaPéiS da meSma Cor e Pique Tudo em PedaCinhoS PequenoS. 

Ponha na baCia Com água e deixe deSCanSar Por 24 horaS. 

2)  no liquidifiCador, Coloque uma xíCara de PaPel PiCado. 

aCreSCenTe água aTé ¾ da jarra.  junTe 2 ColhereS de Cola branCa e

deixe baTer aTé formar um Creme uniforme.

3) deSPeje o PaPel baTido na ouTra baCia Com água aTé a meTade. 

agiTe a miSTura Para aS ParTíCulaS de PaPel não 

aSSenTarem no fundo.

4) mergulhe a Peneira Pela laTeral aTé o fundo e vá 

levanTando-a devagar, “PeSCando” aS ParTíCulaS de PaPel 

em SuSPenSão.  Se deSejar um PaPel maiS groSSo adiCione 

maiS PaPel baTido no liquidifiCador.

5) deixe eSCorrer bem a água PaSSando a mão Por baixo da Peneira.

6) Coloque a Peneira Sobre um jornal Para abSorver a água.

7) ainda Sobre o jornal, Cubra a Peneira Com um Pano e aPerTe 

levemenTe Para Tirar o reSTo da água aTé que Sua mão não 

fique maiS molhada ao Toque.

8) vire a Peneira Sobre um jornal SeCo e deixe SeCar.

PronTo! voCê Tem uma linda folha de PaPel reCiClado Para 

fazer o que quiSer.  que Tal fazer um CarTão Para o dia daS mãeS, 

ou um deSenho Para a ProfeSSora?


