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Com o seu olhar aguçado, Nido
Campolongo consegue trans-
formar em belíssimas obras de
arte aquilo que alguns conside-
ram lixo. Um simples papelão
moldado pelas mãos do de-
signer pode virar um conjunto
de mesa e cadeiras. Garrafas de
plástico cortadas e dependura-
das como lustres ou agrupadas
compõem um biombo, sepa-
rando ambientes com elegância.

Consagrado pela criação de
objetos, Campolongo decidiu
diversificar e investir na rein-

venção do tijolo. Em parceria
com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), o designer
está desenvolvendo o novo
material a partir do resíduo
da fabricação de papel, feito
pela Suzano Papel e Celulose.
“Todo o processo usa muita
água e resulta em uma espécie
de lodo que mistura materiais
químicos, orgânicos e inorgâ-
nicos. E no meio disso tudo,
algumas fibras também são
perdidas”, conta.

A junção dessas fibras com
barro se transforma em um
novo tipo de tijolo, que é mais
barato e de fácil produção.

“Conseguimos reaproveitar cer-
ca de 15% do lodo que é liberado
pela Suzano. Para a empresa,
isso é importante porque reduz
seu impacto no meio ambien-
te”, completa.

Quando este projeto estiver
concluído, Campolongo pre-
tende projetar não só os objetos
que compõem uma casa, mas a
casa em si. A primeira expe-
riência foi a construção de uma
oca com “tijolos” de papelão
(veja foto). “Por eu ser artista,
criei um tijolo com formato cô-
nico, e a minha ideia é que o ti-
jolo feito de barro e de fibra
também seja assim. A diferença

é que, numa casa real, o mate-
rial precisa ser impermeabili-
zado. Para isso, pretendo enco-
bri-lo com plástico de garrafas
descartáveis (Pet).”

As vantagens desse novo
formato de casa e de tijolo são
a luminosidade e a acústica,
segundo ele. “Entre os tijolos,
vamos aplicar argamassa do
mesmo material.”

Sustentabilidade
“A reciclagem revela o que a ci-
dade faz com o seu lixo. E aqui
no Brasil, esse trabalho é rela-
cionado à uma tecnologia infe-
rior e a pessoas de classe social

Depois de criar objetos que compõem uma casa, o designer Nido Campolongo desenvolve uma oca com o novo

“Todo processo de
fabricação do papel
usa muita água,
e o resultado é uma
espécie de lodo
que mistura
materiais e fibras

Nido Campolongo

Um novo tijolo feito a partir de
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Inspirado pela ideia
de reciclagem,

Campolongo
reinventa o papel

dos materiais

material, que pode ser impermeabilizado com plástico reciclado

PARA ADMIRAR E USAR

Poltrona
de papelão
A ideia de montar
a poltrona surgiu
durante uma visita
a uma fábrica de
papelão. Ao ver o
material enrolado,
pronto para ser
encaminhado para
outras empresas,
Nido pediu uma
amostra.

Fotos: Marcela Beltrão

Nova norma de
desempenho do setor
Entra em vigor no dia 12 de maio a Norma Brasileira de
Desempenho de Edifícios (NBR 15.575, partes 1 a 6). Com
isso, os sistemas que compõem os edifícios, como as ins-
talações hidrossanitárias, estruturas, pisos, fachadas e
coberturas, dentre outros, terão de atender obrigatoria-
mente a um nível de desempenho mínimo ao longo de
uma vida útil. Diversos seminários e estudos têm sido
realizados para avaliar o impacto dessa norma para a
construção civil brasileira. Mas, afinal, o que muda para
os usuários de imóveis? O que significa um bom desem-
penho de um edifício ou dos sistemas que o compõem?

Desde a década de 1960, nos países desenvolvidos, a
definição de desempenho de edificações está associada
ao comportamento dos empreendimentos quando em
utilização. O edifício é um produto que deve apresentar
determinadas características que o capacitem a cumprir
funções para as quais foi projetado, quando submetido a
determinadas condições de exposição e uso. Assim, ele é
considerado “bem comportado” quando atende aos re-
quisitos para o qual foi projetado. Tal conceito se aplica
de maneira ampla na indústria da construção, focando
quase sempre o desempenho alvo requerido para os
processos de negócio e o atendimento às necessidades
dos usuários ao longo do ciclo de vida das construções.

Um marco impor-
tante para a aplicação
do conceito de desem-
penho foi a elaboração
da ISO6241, em 1984,
que definiu uma lista-
mestra de requisitos
funcionais dos usuários
de imóveis. Essa ISO
ainda é válida como re-
ferência para a conside-
ração dos requisitos de
desempenho a serem
atendidos. A lógica é a
mesma adotada na Nor-
ma Brasileira de De-
sempenho, com os re-
quisitos enquadrados

num nível qualitativo (a segurança estrutural, por exem-
plo), os critérios quantitativos (como a resistência de
uma viga) e os métodos de avaliação para a verificação do
atendimento ou não do critério.

O grande desafio na utilização da abordagem de de-
sempenho na construção civil é a tradução das necessi-
dades dos usuários em requisitos e critérios que possam
ser mensurados de modo objetivo, dentro de determina-
das condições de exposição e uso, e que sejam viáveis
técnica e economicamente.

Outro aspecto importante são as condições de exposi-
ção a que as edificações estão sujeitas e que dependem
dos agentes que atuarão sobre elas. Estes podem ter ori-
gem interna (ações dos próprios usuários) ou externa,
serem provenientes de várias naturezas (chuvas, ventos
etc.) e envolvem um caráter sistêmico e probabilístico.

Já as condições adequadas de uso e operação são defi-
nidas em projeto, e o seu não atendimento pelos usuários
pode afetar diretamente o desempenho esperado. Da
mesma forma, as condições de operação das edificações,
especialmente a implementação de programas de manu-
tenção corretiva e preventiva, também interferem no
desempenho esperado ao longo do tempo.

Apesar de o Brasil estar atrasado na aplicação prática
da abordagem de desempenho, é muito bem-vinda a
publicação da Norma Brasileira de Desempenho de Edifí-
cios, que permitirá que os consumidores de imóveis te-
nham um poderoso instrumento para avaliar e comparar
o desempenho de unidades produzidas pelo mercado. ■
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O grande desafio
é traduzir as
necessidades
dos usuários
em requisitos
e critérios que
possam ser
mensurados de
modo objetivo
e que sejam viáveis

resíduos de papel
HISTÓRIA DE VIDA

Da tipografia à engenharia, passando pelo
mundo artístico, Campolongo chega ao design
Desde pequeno, Nido Campolongo trabalhava na tipografia do pai.
“Foi aí que surgiu a minha paixão pelo papel e papelão”, conta.
No fim do dia, guardava os restos dos materiais. Entrou para a
faculdade de engenharia civil, apesar de querer ser arquiteto, mas logo
largou. Começou um curso de desenho e fez sua primeira exposição.
Mas a grande chance veio quando uma curadora pediu que ele fizesse
um trabalho com os retalhos de papel que ele guardara a vida inteira.
“Quando ela viu, ficou muito decepcionada e pediu para refazer.
Ela queria algo grande.” Com ajuda de amigos, ele costurou todos
aqueles pedaços em um grande manto que serviu para encobrir três
grandes anjos. A estrutura que ia embaixo do “pano” foi feita com
aquele que viria a se constituir em sua marca registrada: o papelão.

mais baixa. Em outros países,
isso se inverte: para se tornarem
materiais reciclados, eles preci-
sam passar por processos de al-
tíssima tecnologia.”

Campolongo acrescenta que
o design brasileiro é reflexo do
pouco investimento em reci-
clagem. “Pode reparar que o
estilo dos irmãos Campana é o
mesmo — um trabalho artesa-
nal muito forte.”

“A estética vem sempre em
primeiro lugar no meu trabalho.
Depois vem a lapidação, que é a
praticidade do objeto que acabo
de criar. Ou seja, primeiro sou
artista, depois designer.” ■

Luminárias de
plástico PET
Com apoio de uma
organização não
governamental (ONG),
o designer construiu
o objeto com o fundo
das garrafas de plástico
de refrigerante.
Segundo ele, não há
risco de derreter por
causa do calor da luz
nem estraga se entrar
em contato com água.

A primeira casa feita só de papelão
Esta residência, na verdade, foi criada por Campolongo
para um evento. Mas a ideia de colocar de pé uma oca levou
o designer a projetar uma casa real de tijolo e de garrafas
plásticas, com o mesmo formato. Segundo ele, os custos
são muito menores e ela pode servir às classes mais baixas.
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