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Fôrmas usados nos manufaturas de

papel

A fôrma papeleira

Afôrma papeleira é um utensílio
usado na manufatura de folhas

de papel que consta das seguintes
peças básicas a moldura ou molde e
seus reforços a peneira geralmente
fixada sobre a moldura e uma peça
solta chamada de sobremolde por
quanto ela se sobrepõe ao molde e o
encaixa

Em função de características di
ferentes do papel com elas manufa
turado as formas usadas nas antigas
manufaturas de papel se classificam
em dois grandes grupos fôrmas para
papel avergoado papel vergé laid
paper cuja peneira deixa linhas dá
gua nas folhas de papel e fôrmas pa
ra papel vitela onde é usada uma ri
lia Leia metálica fabricada industrial

mente que praticamente não deixa
sinal algum na superfície da folha de
papel 0 aparecimento do papel vitela
em meados do século XVIII precedeu
de uns poucos anos a revolução
iniciada por Robert com a instalação
de sua máquina de papel em Es
sonnes e suas qualidades podem ser
consideradas precursoras daquelas
encontradas nos papéis obtidos pelos
modernos processos presentemente
em USO

0 declínio do papel avergoado
A fabricação manual de papéis

avergoados foi cedendo t seus anti
gos espaços hegemônicos e permitiu
sua ocupação por produtos decorren
tes de modernos processos inovado
res que melhor atendiam às necessi
dades crescentemente especializadas
de um mercado consumidor em plena
explosão quantitativa No entanto as
características dos papéis avergoados

deixaram muitas saudades e aiin

sendo a manufatura de papéis com
marcas dágua e com suas caracte
rísticas tradicionais não chegou a
desaparecer completamente Os
papéis avergoados tiveram sua
continuidade assegurada pelo atendi
mento de demandas específicas indu
zindo mais recentemente uni interes

se renovado e crescente pelas antigas
técnicas artesanais de fazer papel à
mão para melhor duplicar suas carac
terísticas usando técnicas modernas

de produção industrial
Por esta razão dedicamos este

ensaio ao estudo detalhado da forma

ou molde que conseguiu conolidar
um nível de perfeição extraordinário
na feitura do papel manual tanto no
que diz respeito à uniformidade das
suas propriedades funcionais como à
sua resistência contra agentes adver
sos durante uma longa vida útil tudo
decorrente de uns conhecimentos em

píricos lentamente acumulados e
cuidadosamente transmilidos de urna

geração para a seguinte pela tradição
oral na maioria das vezes A ausência

de registros escritos do pensamento
humano em épocas passadas e locali
dades remotas tem levado os histo

riadores a tentar encontrar este pen
samento na interpretação das fôrmas
estruturais concebidas e das técnicas

e materiais usados na edificação de
monumentos construção de uten
sílios e objetos ornamentais cri ou
tras relíquias do passado préhistó
rico Portanto podese esperar que o
estudo cuidadoso das fôrmas papelei
ras permita uma leitura dos registros
não escritos sobre as artimanhas usa

das pelos antigos e perspicazes arte
sãos papeleiros para contornar seus
problemas e dificuldades

A moldura ou molde e seus reforços
0 molde usado para a manulatura

de folhas de papel consista numa
estrutura retangular formada por
quatro peças de madeira que consistem
em dois pares de listões duas peças
curtas e duas cumpridas com uma
altura bem maior que sua espessura e
com seus comprimentos adequados às
dimensões da folha de papel a ser
manufaturada As quatro peças ficam
tinidas por encaixes malhetados corri
seus cantos protegidos mediante
cantoneiras metálicas

A moldura assim formada é

reforçada internamente mediante
umas travessas formadas por umas
réguas finas ou barras de sustentação
de madeira 0 comprimento destas
travessas de reforço é igual à ti Isiàricía
que separa internamente os dois Lidos
curtos da moldura Essas travessas

ficam posicionadas perpendicular
mente aos lados mais compridos da
estrutura do molde mantendose pa
ralelas entre si e distanciadas de dois
a três centímetros A altura das traves

sas é menor que a das peças que for
mam a moldura 0 perfil destas ré
guas ou listas lembra uma asa de

avião ou o perfil de uma antiga nava
lha de barbear e elas são colocadas

com as bordas arredondadas situadas

no lado inferior deixando no lado

superior a parte afinada da asa ou
fio da navalha que ficando nivelada
com a face inferior da peneira evita
que ela se curve frente a carga de
pasta celulósica a ser pencirada e
assim assegura sua horizontalidade
durante a preparação das folhas A
fôrma hidrodinâmica afiada da parte
superior da travessa coincide com os
fios básicos de apoio sobre os quais
são amarrados os pontusaís e visa
não interferir na vazão da água que é
esgotada da polpa quando ela escapa
entre as malhas da peneira A parte
inferior é arredondada e em uma lar

gura que permite a fixação destas
travessas de reforço mediante uns
pinos cilíndricos de madeira coloca
dos nas suas pontas de modo a poder
embutilos em orifícios preparados
com esta finalidade nas superfícies
internas dos lados mais compridos
da moldura
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pontu

Vista geral dos componentes da firma

A peneiro e os fios que a compõem
A esquadria reforçada como acima

descrito funciona corno suporte para
uma peneira de superfície retangular que
descansa e fica convenientemente fixada

ao longo de uma faixa que bordeja seu
perímetro e coincide na sua largura e
formato com as faces superiores dos
listões que formam a moldura A peneira
também descansa sobre os cantos

afinados das listas ou travessas que
reforçam a estrutura da moldura e sobre
as quais fica distribuído uniformemente
o peso da pasta celulósica a ser peneirada
para formar a folha

A peneira para papel avergoado é
construída mediante uma série de fios

metálicos justapostos paralelamente
entre si e paralelos também aos lados
mais compridos da moldura Estes
fios que recebem o nome de pon
tusais deixam entre eles uns inters

tícios muito estreitos que não permi
tem a passagem das fibras da polpa
colocada sobre a peneira permitindo
porém o esgotamento da água da
pasta celulósica O número de pontu
sais por polegada que integram a
peneira de um molde papeleiro apre
senta muita variação ao longo da
história passando de entre cinco a
oito nos séculos XII e XIII até vinte
ou vinte e cinco no século XVIII Os

pontusais cruzam perpendicularmente
com outros fios os corondéis os

quais não são realmente um fio único
e sim um conjunto de fios diferentes
entrelaçados na função de amarrar
firmemente os pontusais e assim

manter constantes suas distâncias
intersticiais e evitar seus desloca

mentos com as subseqüentes irregu
laridades no avergoado

Os corondéis consistem no entre

laçamento dos seguintes fios metálicos
uns fios de latão que sob a de
nominação de fios básicos e posicio
nados sobre cada uma das travessas de

reforço ficam nelas amarrados me
diante os fios de clave ou de mani

córdio O fio de clave vai passando por
uma série de orifícios diminutos abertos

na parte superior afinada das travessas
que reforçam a moldura e passando
por cima do fio básico pelos sucessivos
interstícios estreitos que separam os
pontusais é enfiado no orifício seguinte
da travessa de reforço costurando esta
travessa ao fio básico correspondente
Finalmente outros fios também

metálicos chamados fios de apoio
amarram os pontusais ao fio básico

Cada um destes conjuntos interli
gados de fios metálicos diversos deixa
sua marca no papel avergoado na for
ma de uma única linhadágua deno
minada de linha de corondéis O cru

zamento dos corondéis e pontusais
configura a peneira e seu conjunto
recebe o nome de vergatura ficando
encravada pela sua faixa marginal
na parte superior do marco sobre o
qual descansa A faixa encravada fica
protegida mediante uma fina tira de
latão sobreposta Assim fixada a

peneira ou vergatura mantém sua
horizontalidade evitando seu paula
tino abaulamento e subseqüente au
mento da espessura na parte central
da folha fornada Também mantém

a vergatura no seu lugar quando o
molde é virado de cabeça para baixo
para deitar a folha ainda úmida sobre
a superfície de lã feltrada

Sobremolde
O sobremolde consiste num marco

de madeira provido de um rebaixa
mento ou entalhe interno na sua parte
inferior que ao ser ele superposto ao
molde permite encaixar a parte supe
rior deste molde na parte inferior do
sobremolde A vergatura ou peneira
fixada sobre o molde fica assim

provida de uma murada periférica
cuja altura sobre a superfície da pe
neira determina o volume de pasta
celulósica destinada a formar cada

folha assina estabelecendo a espes
sura e gramatura das folhas de papel
manufaturadas

O sobremolde é mantido unido
ao molde com as duas mãos do

operário para configurar a fôrma
papeleira O conjunto do molde e
sobremolde é agarrado pelas seus
lados mais curtos onde ambos

apresentam conjuntamente um
perfil e formato anatómico que
facilita a apreensão e movimentação
subseqüente da fôrma
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Há dois grupos de
fôrmas para papel

avergoado e para
papel vitela
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