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A lento metamorfose dos

fôrmas papeleiras

Afôrma papeleira descrita no
ultimo ensaio não foi uma cria

i0 i tlida nem uma inovação fruto
de inspiração instantânea e fuliiii
nane Ela foi surgindo aos poucos
acompanhando sucessivas e peque
nas adaptações e modificações dos
processos artesanais em decorrência
de diferentes condições ambientais e
dos diferentes materiais fibrosos

disponíveis nos locais onde se instala
ram os moinhos papeleiros marcando
as rotas da sua expansão Na maioria
das vezes foram modificações de pe
quena monta quase imperceptíveis
raramente simultâneas e mais rara

mente ainda modificações bruscas e
radicais afetando os procedimentos
ou hábitos operacionais consagrados
pelo uso em gerações passadas e
religiosamente obedecidos pelos arte
sãos que produziam manualmente as
folhas de papel Distanciadas geo
graficamente e temporalmente estas
modificações deixam entrever a tra
jetória da evolução histórica que
levou ao desenvolvimento da fôrma

papeleira usada para a manufatura in
dustrial de papéis na Europa do século
XVIII 0 ponto de partida desta
evolução pode ser considerado o ano
I OS quando o invento de Tsai Lun
foi oficialmente reconhecido pela
Corte Imperial Chinesa A escolha
deste ponto de partida é certamente
arbitrária pois já foram encontrados
papéis cuja datação mediante métodos
instrumentais confiáveis os situa

nunca anterioridade de um quarto de
milênio com relação às inovações de
Tsai Lun As técnicas papeleiras usa

das na manufatura dos papéis encon
trados com data anterior ao século 1

são de difícil identificação por falta
de elementos que permitam a verifi
caçào convincente das diversas hipó
teses apresentadas até hoje Nesi
situação de incerteza é mais conve
niente estudar a evolução da fôrma
ou molde usado para fazer papel i
má a partir daquele evento histórico
por quanto tudo parece indicar que
ele surgiu num ambiente artesanal ca
racterizado por níveis de desenvolvi
mento similares nos seus contaila

núcleos ativos numa distribuição
geográfica muito limitada Sobre este
pano de fundo hipoteticamente uni
forme foram surgindo novos e dife
renciados procedimentos operacio
nais nas diversas localizações geo
gráficas que acolheram as manufa
luras papeleiras

A procura de hábitos papeleiros
congelados no tempo

A identificação especulativa da
trajetória evolutiva da fôrma papelei
ra até chegar à configuração que a
caracteriza no século XVIII demanda

uma leitura cuidadosa de relatos de

pesquisadores queexcurionaram por
distantes regiões onde a manufatura
de papéis estacionou no tempo e no
espaço após ter sido e ter

ínternalizado as técnicas que naquela
época estavam em uso na localidade
exportadora Esta parada no tempo
precisou ser de duração suficiente para
deixar vestígios relativos ao modo de
fazer o papel local ou melhor ainda
para os encontrados permitirem identi

tiçar a origem e o perfil dos conhe
cimentos importados e sua eventual
evolução adaptativaiscondiçõL locais
Estes desvios da trajetória evolutiva
principal podem configurar diversas
situações entre duas posições extremas
uma que daria início a uma nova
linhagem evolutiva independente do
tronco principal a outra que repre
sentaria um congelamento por tempo
indefinido dos hábitos importados Esta
última situação ocorre em regiões
relativamente incomunicadas do resto

do mundo pela dificuldade de acesso
decorrente de sua situ4açtca insular no
meio de oceanos ou no fundo de pe
quenos vales habitados cercados de
grandes e elevados maciços monta
nhosos

Rastreamento das etapas
evolutivas ao longo das antigos
rotos comerciais

É sabido que a exportação das
tecnologias papeleiras cliiiiesas em
uso no ano 105 seguiu qutiro rotas
principais uma que seguiiilo as tri
lhas das grandes caravanas que
ligavam os comerciantes chineses
com os do Mediterrâneo oriental fez

chegar as tecnologias papeleiras até
Samariçanda o grande enilxrio co
mercial estrategicamente situado no
afunilamento entre as cordilheiras do

Himalaia e as áreas desérticas de

Gobi Por uma segunda rota e pas
sando pela Coréia a manufatura do
papel chegou ao Japão no ano 610
onde iniciou uma nova linha evolutiva

que a partir da tecnologia Tamezuki
recebida da Coréia desenvolveu o

procedimento conhecido por Naga
shízuki cujo papel é conhecido pela
sua baixa gramatura A tecnologia
Tamezuki da Coréia era praticamente
a mesma que os árabes conquista
ram em Sarriarkanda e muito seme

lhante ao modo de fazer papel manual
que os estudiosos destes aspectos
históricos conseguiram observar ao
vivo e registrar na forma de interes
santes relatos verbais recolhidos em

suas expedições científicas Estas ex
cursões e visitas a antigos moinhos
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papeleiros situados em distantes e
recônditas localidades da Indochina

e do Nepal onde conseguiram chegar
seguindo os mesmos caminhos que
levaram as antigas técnicas papeleiras
até aqueles lugares assim permitindo
entrevistar velhos operários pape
leiros e deles conseguir resgatar de
talhes preciosos sobre as antigas ma
nufaturas Subseqüentemente trans
critas em interessantes publicações
estes relatos permitem identificar a
sucessão de mudanças introduzidas
nas formas usadas na feitura das

folhas de papel e que permitem traçar
tentativamente a linha evolutiva desta

importante peça das manufaturas
papeleiras

As mudanças na peneira
marcam o compasso evolutivo
das fôrmas papeleiras

Entre as diversas mudanças
registradas merecem especial desta
que as que dizem respeito à peneira
colocando em evidência sua impor
tância como ponto de referência na
determinação das sucessivas etapas
evolutivas Acompanhando as mu
danças nas peneiras a evolução da
fôrma papeleira seria a seguinte

Peneira 1 formada por um tecido
de malha fina de fios vegetais e um
suporte composto por quatro listões
rígidos mantidos unidos fechando
uma área retangular sobre o tecido o
qual é pregado nos listões do suporte

Peneira 11 formada pela justa
posição de caules vegetais longos e
finos interligados paralelamente en
tre si mediante fios vegetais crinas
ou fios de seda de modo a poder ser
enrolada como uma esteira sobre uma

das duas varas de madeira costuradas

a cada unw das margens opostas que
acompanham a direção dos caules
Os interstícios ranhuras fendas ou

espaços que ficam abertos entre os
caules justapostos equivalem a uma
peneira que veio substituir o tecido
de malha fina usado inicialmente para
reter as partículas fibrosas destinadas
à feitura das folhas Quando desen
rolada a superfície da esteira é

Estágios evolutivos

mantida plana deixando descansar as
pontas dos caules e as das duas varas
que os enfeixam sobre dois listões
de madeira que ensamblados com
um outro par de listões formam um
marco rígido retangular que pode ser
reforçado mediante travessas fixadas
com encaixe nas faces internas dos

lados opostos do marco A pasta de
positada na esteira é mantida sobre
a mesma evitando que escape late
ralmente mediante dois listões re

tentores mantidos sobre as margens
direita e esquerda da peneira pelo ope
rador com as duas mãos que fixam a
peneira sobre o marco Assim man
tidos estes dois retentores comple
mentam as duas varas costuradas nas

bordas que acompanham o alinhamen
to dos caules

Peneira Ill formada por fios me
tálicos paralelos que substituem as
finas varas vegetais Estes fios me
tálicos demandam uma fixação pelas
suas extremidades sobre o marco

inicialmente destinado ao suporte de

reforçado

peneiras mais primitivas Estes fios
metálicos justapostos são os chama
dos fios pontusais A amarração que
mantém os pontusais equidistante
mente justapostos e paralelos é feita
mediante uns fios de apoio que de
diâmetro muito menor que o dos pon
tusais costuram cada um deles ao

longo de uns fios base de diâmetro
intermediário e que espaçados entre
si de 20 a 30 milímetros cruzam

perpendicularmente os fios pontusais
0 conjunto de fios formado pelo fio
básico e os fios de apoio ou de cos
tura que nele amarram os pontusais
forma uma linhadágua no papel aver
goado que recebe o nome de linha de
corondéis

Para manter tensos os fios metá

licos que formam a vergatura desta
peneira precisou reforçar o marco
sobre o qual ela descansa Com esta
finalidade e a de manter a hori

zontalidade da peneira o reforço do
marco consistiu em travessas posicio
nadas verticalmente sob cada alinha
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mento de fios corondéis acompa
nhando o fio base sobre o qual são
amarrados os pontusais 0 fio base é
por sua vez costurado às travessas
de reforço sobre as quais estão posi
ciõiiadas mediante uns fios clave que
são enfiados por uns diminutos
orifíçios perfurados no bode superior
afiada destas travessas 0 perfil hi
drodinânúcodestes reforços cria uma
sucção hidráulica ou vácuo em decor
rência do peso da fatia verticaldágua
que quando a peneira é retirada da
tina com pasta para formar unia nova
folha fica relida por uns breves ins
tantes entre cada par de travessas vi
zinhas

0 volume de massa retirado da

tina é determinado pela área da pe
neira e a altura dos dispositivos re
tentores Este volume determina o

peso das fibras que deverão formar a
folha ou seja a sua gramatura Por
tanto esta importante característica
da folha de papel é controlada pela
altura do sobreniolde peça que en
caixa e emoldura por sobreposição o
conjunto formado pelo veijurado Fi
xado sobre o marco que o sustenta

Peneira N constituída por uni tecido
de fios metálicos construído meca

nicamente e que substitui a vergatura
nas fôrmas destinadas à preparação de
papel vitela isento de marcas dágua
seria a última etapa evolutiva da fôrma
papeleira A
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