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Pergunta nº: 976/Question nº: 976 

 
Título: /Title: Dúvida: amassar papel impossibilita a sua 

reciclagem? 

                   Por: / By: Antônio C. Pereira 

 
E-mail: antonio@multiprest.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Salve, Grande Mestre Celso! 

 

Desculpe-me te perturbar com uma questão que pode até parecer 

banal, mas que tem me perturbado sobremaneira e, por tratar-se da 

área de papel/celulose, resolvi recorrer ao notório saber do amigo. 
 

Trata-se da afirmação de que não se deve “amassar folhas de papel, 

pois tal ação inviabilizaria sua reciclagem”, em vista de danificar as 

fibras do papel. 
 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Necessito de tuas luzes para esclarecer minha sombria ignorância, pois, 

do pouco que conheço deste processo de reciclagem, o papel é colocado 

em um hidrapulper, provavelmente depois de já ter passado por um 

triturador, equipamentos que, acredito eu, apliquem uma ação mecânica 
muito mais intensa e danosa às fibras do papel do que um mero 

amassamento feito por uma dona de casa ou um estudante desavisados. 

 

Assim, Celso, peço-te ajuda e esclarecimento sobre a questão, pois 
tenho ouvido tal orientação desde a escola de meus filhos até ambientes 

mais “técnicos”, o que, por conflitar com minha idéia sobre o assunto, 

que, no entanto, não é avalizada, tem me provocado curiosidade e um 

certo desconforto. 
 

Abraços, 

 

Eng. Antônio C. Pereira 
Multiprest Consultoria e Projetos Ltda. 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
 

Bom dia caro amigo Antonio, 

O tempo voa não é mesmo? Recebi sua mensagem e como tive diversas 

viagens nesse período ela ficou abaixo de uma centena de outras 

mensagens e agora venho com uma resposta, espero que não tardia. 
Vamos associar a resposta aos conceitos de ecoeficiência.  

Em qualquer reciclagem, a melhor opção é que o resíduo possa 

desempenhar-se bem de novo na mesma função ao qual foi produzido 

originalmente. Por isso, se tenho uma folha de papel A4 impressa em 
um dos lados, se eu puder reutilizar de novo essa folha para fazer uso 

do seu outro lado, estarei dando dupla vida e utilidade a ela. Então, a 

folha não deverá ser amassada, senão não performará na copiadora. 

Por outro lado, se o resíduo papel for para a reciclagem como matéria-
prima de nova fabricação de papel, ele pode estar amassado, mas não 

contaminado com impurezas.  

Guardando-o convenientemente e não como se fosse um lixo, ele 

poderá ter melhor aproveitamento nessa reciclagem, que é feita 

exatamente como você disse, re-hidratando o papel para liberar as 
fibras. O ato de amassar as folhas de forma alguma danificará as fibras, 

elas são resistentes para agüentar esse pequeno impacto. 

Entretanto, não amassar o papel melhora a ecoeficiência, 

pois estaremos - não impossibilitando essa recuperação das fibras - 



mas evitando aumentar em muito o volume do resíduo para mesmo 

peso seco. 

Portanto, em qualquer situação, não amassar o papel é bom para a 

reciclagem do papel, apesar de não a impedir. 
Portanto, nada mais lógico, como recomenda a ecoeficiência, conversar 

com os resíduos para aprender a melhorar sua reutilização e prevenir 

sua geração. 

Visitei seu website - parabéns pelas tantas empresas atendidas por 
vocês com a produção mais limpa. 

Um abração e é sempre bom saber sobre você. 

Celso 

    
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Antônio C. Pereira 

 

E-mail: antonio@multiprest.com.br 

 

Bom dia, Celso. 
 

Ficou muito feliz com a deferência do amigo, em meio a todas as suas 

atividades, em responder ao meu questionamento. 

 
Como esperado, foste muito claro, elucidativo e ecoeficiente em tuas 

colocações, evidenciando a questão essencialmente prática de não 

amassar as folhas de papel. 

 
Muito bem colocada, também, a tese do aumento de volume do papel 

amassado. Ao discutir a questão com um colega, ponderei que esta 

orientação parecia-me, muito mais, um “dogma” apregoado com o 

objetivo de facilitar o transporte do papel reciclado pelos papeleiros – ao 

reduzir o volume – do que propriamente uma orientação técnica que 
vise preservar as propriedade das fibras do papel. Tuas colocações 

corroboraram minhas ponderações. 

 

Agradeço, mais uma vez por tua atenção e faço-te já o convite para que 
não apenas visite nossa página na internet, mas que, entre uma viagem 

e outra, venhas conhecer nossa empresa e os trabalhos que temos 

desenvolvido. 

 
Grande abraço! 

Eng. Antônio C. Pereira 



 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Celso Foelkel 

  

Caro Antonio, bom dia. 
Tenho uma novidade interessante sobre esse tema de amassar o papel 

e com isso prejudicar sua reciclagem. 

Minha esposa Lorena é professora da rede pública municipal em Porto 

Alegre e me disse ontem mesmo exatamente o que você me havia 
contado, que amassar o papel prejudicaria a sua reciclagem. Bom, 

decidi perguntar por que o pessoal da escola recomenda não amassar e 

veio uma resposta surpreendente. 

Segundo ela, os coletadores do lixo rejeitam o papel amassado por 
acreditar que ele esteja embrulhando alguma coisa que seria problema 

para recuperar suas fibras, tipo erva-mate usada, pilhas, restos de 

comida, etc. 

Veja só, temos que pensar na cadeia produtiva toda e não apenas na 

fábrica de papel reciclado. 
Com isso, acredito que ela resolveu nosso problema. 

Um forte abraço 

Celso 

 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Antônio C. Pereira 

 

E-mail: antonio@multiprest.com.br 

 

Celso, 
 

É sempre um prazer ter notícias do amigo, em especial para esta 

questão que, apesar de parecer simples, tem rendido boas discussões. 

 
Veja que loucura: para evitar transtornos em função da falta de 

educação, informação e cidadania do nosso povo, os papeleiros se viram 

obrigados a adotar um procedimento que reduz sua captura de matéria 

prima! Eles devem ter tido experiências bem desagradáveis para lançar 
mão deste expediente. 

 



Um dia ainda vamos aprender a respeitar mais o trabalho dos outros, 

em especial o daqueles que executam funções consideradas, hoje, como 

de menor importância como o recolhimento de resíduos. 

 
Grande abraço e obrigado pela consideração em me atualizar de tuas 

descobertas! 

 

Antônio 
 


