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Marcasdágua suas origens e
características

As marcas dágua são áreas
ou linhas de maior trans

parência que se tornara visíveis
na folha de papel pelo efeito do
contraste entre a opacidade e a
translucidez que aparecem quan
do ela é examinada a contraluz

Causas que originam as
marcasdágua

A típica fôrma papeleira usa
uma peneira feita mediante Cios
de fibras vegetais trançadas ou
com finos fios de arame colocados

de forma a ficar paralelos entre si
e justapostos de modo muito
apertado deixando poucos es
paças livres entres eles e assim
impedindo a passagem das fibras
pelos interstícios que os separam

Os fios paralelos que ficam es
treitamente justapostos são os
pontusais e descansam sobre ou
tros fios paralelos corondéis que
os cruzam perpendicularmente
em pontos bem mais distanciados
entre si que o estreito espaçamen
to entre pontusais Nos pontos de
cruzamento os pontusais ficam
amarrados sobre os corondéis no
intuito de mantêlos imobilizados e

assim fixar o seu posicionamento
da forma mais conveniente a retenção
das fibras A peneira assim fornada
peio entrecruzamento de pontusais e
corondéis descansa sobre a borda su

perior da moldura retangular da fôr
ma onde os fios ficam fixados pelas
suas extremidades 0 conjunto de fios
desta peneira apresenta uma super
fície horizontal sobre a qual é co
locada uma quantidade de pasta celu
lósica Guando esta suspensão aquosa
e espessa de fibras vegetais refinadas
de consistência pastosa é depositada
sabre a peneira da fôrma papeleira a

nível fior da pasta depositada na forma
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resultado de um fluxo menor nas

áreas alongadas e estreitas situa
das exatamente sobre os espaços
fechados pelas fios o papel for
mado sobre estes fios apresenta
uma quantidade menor de fibras
que o papel formado nas áreas
situadas sobre os espaças livres
por onde escoa livremente a água
Nestes espaços resulta uma quan
tidade maior de fibras assentadas

por unidade de superfície da folha
formada sobre eles figura 1 0
resultado final é a formação de
faixas muito estreitas de opacidade
maior que se alternam com faixas
igualmente estreitas porém me
nos opacas situação que por con
traste faz aparecer uma série de
linhas translúcidas e paralelas
quando o papel é olhado à con
traluz

Estas são as linhasdágua dos
papéis avergoados um grupo mui
to importante de papéis com mar
casdágua
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J diversidade de marcas

dágua
Existe uma grande variedade de

marcasdágua deixadas nas folhas de
papel pelo processo de produção e
pelas ferramentas e utensílios usados
na sua manufatura Visando facilitar

esta apresentação as marcas dágua
são agrupadas como segue

a marcas não visíveis pela opaci
dade da camada de acabamento

b riscos em ziguezague Z de
Pente 1111 ou emxis X

c linhas de pontusais cruzando com
as de corondéis papel avergoado

d marcas filiformes sobre papel
avergoado filigrana clássica

e papel vitela isento de marcas
pelo urso de peneira de malha muito
fina

água nela contida ë parcialmente ex
portada por esgotamento da pasta À
medida que a água que as mantinha
em suspensão escapa pelos espaços
livres entre os fios da peneira as

fitaras vão se depositando entrelaçada
mente sobre as diversas áreas da su

perfície da peneira porém com inten
sidades diferentes que dependem da
posição respectiva destas áreas com
relação aos fios da peneira

Olhando um corte transversal dos

pontusais da peneira pude ser imagi
nada uma alternância entre presença
e ausência de fluxodágua alternân
cia que coincide com os espaços livres
entre os fios pontusais e os espaças
fechados pelos próprios fios Como
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f marcas filiformes no papel vitela
filigrana moderna

g imagens elaboradas mediante
degradê de opacidade em papel vitela

Os grupos acima descritos estão
abertos a encavalamentos entre eles

o resultado de secar ao sol finas ca

madas de pasta celulósica deposita
das sobre superfícies porosas

b Riscos em ziguezague Z
marcas de pente11111 ou

awrgoodo
0 papel avergoado é formado sobre

unia peneira IH na qual as finas varas
vegetais das peneiras IF são substituí
das por fios metálico chainados pon
tusais que ficam costurados sobre uns

fios base que os cruzam
perpendicularmente A
amarração é feita com
os fios de apoio e visa
manter paralela e eqüi
distante ajustapcsição
dos pontusais 0 con
junto de fios corondéis
fios base e fios de

apoio ou de costura é

século X X XI Xil X111 XIV XV XVI XVII XVIII XIX d de peneira

nãovisíveis 1 e li

ZiMx 11e111

papel avergoado 9W

filigrana clássica i I 1

papel vitela i IV

filigrana moderna 1v

degradê opacidade IV

em decorrência de simultaneidades

cronológicas que ficam esquema
tiradas no quadro acima

As classes de peneira mencionadas
no quadro são as seguintes

Peneira I peneira de tecido fino
de malha fechada

Peneira ir justaposição de cau
les vegetais longos e finos interligados
paralelamente entre si mediante fios
vegetais crinas ou fios de seda

Peneira 111 fios metálicos justa
postos poniusais amarradas median
te fios de apoio a uns fios base 0
conjunto formado pelo fio básico e os
fios de apoio forma a linha corondel

Peneira IV tecido feito à má

quina com fios metálicos formando
uma malha com orifícios suficiente

mente finos para permitir escoar a
água e impedir a passagem das fibras
sem deixar marcasdágua no papel

Características dos grupos de
marcasdágua

aj Marcas nãovisíveis pela
opacidade da camada de
acabamento

A auséneia de marcas dágua em
papéis antigos é provavelmente de
vida ao fato de ter sido usada uma

peneira de tecido fino peneira 1
ou por causa de um acabamento
superficial formando um recobrimen
to com uma camada muito espessa de
amido eou outros ligantes com ou
sem fibras sobre folhas formadas com

peneiras 1 ou 11 Pode ser também

marcas em xis X
ESI l marcasdágua consistem em

traços que apare

cem formando uma faixa cuja largura
varia entre 4I e 80 rum localizada na

parte central da folha aberta com urna
certa tendência a se deslocar para a
borda do lado direito da folha Não

parece muito feliz a denominação de
ziguezague para o traço destas
marcas Oriol ValIs i Subirá o grande
filigranista catalão utiliza esta palavra
junto com duas alternativas a marca
de pente e a marca de X Ele
menciona também que em alguns
casos e de modo especial nas marcas
observadas em documentos do inicio

do século XII o relevo dessas mar

cas chega a ser percebido visualmente
como riscos feitos mediante um pen
te provido de dentes irregularmente
distanciados entre si

É intrigante a presença destas mar
cas durante quase três séculos desde
o primeiro registro da sua aparição
num documento histórico do começo
do século XIL até seu completo desa
parecimento na segunda metade do
XIV Sendo que elas aparecem prin
cipalmente em papéis manufaturados
em áreas do levante mediterrâneo a

freqüência da sua presença permite
considerálascomo uma característica

regional que ajuda a identificar os pa
péis oriundos de moinhos catalães e
valencianos

c Linhas de pontusais cruzando
com as de corondéis papel

denominado vergatura
e deixa marcas dágua na forma de
linhas retas que recebem o nome de
linhas de corondéis

A espessura da fatia de pasta eclu
lósica a ser drenada sobre a peneira é o
que detenninaa espessura da folha cuja
formação assim será iniciada Portanto
a espessura da folha de papel e sua
opacidade depende do paralelismo
entre a superfícies das faces opostas
da fatia de pasta depositada sobre a
vergatura A uniformidade da opacidade
da folha fica prejudicada quando pelo
uso repelido da forma a pane central
da peneira alunda pelo peso da massa
e nestas condições o perfil côncavo da
peneira vai dar lugar a uma opacidade
maior no centro da folha formada do

que nas suas áreas periféricas
Um bom aspecto visual das marcas
dágua demanda um mínimo de uni
formidade na opacidade das folhas
manufaturadas Para conseguir esta
uniformidade foi preciso reforçar a
fórma papeleira fazendo descansar a
vergatura que configura a peneira
sobre unias travessas de sustentação
nelas ficando amarradas mediante

uma costura que muitas vezes coinci
de com as linhas de corondéis e assim

evitando deformações localizadas da
horizontalidade inicialmente conse

guida

d Marcas filiformes sobre 1

veritirodo filigrana clásscr
Se mhre os fios que forniani a ver

gawm da peneira fixamos um outro fio
ou um arame fino o desenho linear
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mente representado pelas curvas e retas
do arame ficará reproduzido na forma
de um traço de maior transparência na
folha de papel formada sobre a peneira
Fstes traços são denominados filigranas
e constituem um grupo de marcasdágua
de grande importância nos estudos his
tóricos porquanto permitem ídentiricar a
origem geoiáticzi e até a data de fabri
cação do papel com um elevado índice
de confiabilidade

As marcas dágua tipo filigrana
mais antigas aparecem na região de
Fabriano entre 1275 e 1285 e seu
uso foi extendendoseà maioria dos

moinhos papeleiros como marca para
identificar o fabricante ou uma qua
lidade de papel Também eram usa
das as filigranas por entidades ou
autoridades nos papéis destinados a
gerar documentos neles mostrando
uma marca de autenticidade que difi
cultava sua reprodução fraudulenta

Pela sua variedade as filigranas
configuram uma área de estudos pa
peleiros muito extensa e interessante
constituindo sob a denominação de
filigranologia uma área de conheci
mentos especializados que merece ser
tratada em capítulo a parte

e Papel vitela isento de marcas
pelo uso de peneira de malha
muito fina

0 papel vitela isento de marcas
dágua é formado sobre urna peneira
IV constituída por um tecido de Fios
metálicos construído mecanicamente
1brrnando uma malha com orifícios ade

quadaniente pequenos para reter as fi
bras celulósicas 0 espaçamento entre
os orifícios da malha apresenta uma
grande regularidade ficando suficien
temente próximos entre si para não
originar variação nos fluxosdágua que
escoam nos diferentes setores da malha

Esta peneira substituiu a vergatura nas
novas fôrmas destinadas à preparação
do papel vitela permitindo o desenvol
vimento das marcasdágua sombrea
da 0 aparecimento deste tipo de pe
neiras constituiu a última etapa evolu
tiva das fôrmas papeleiras

0 Marcas filiformes no papel
vitelo filigrano nova

0 papel vitela pemiiiíLi a obtenção
de inarcas dágua de grande beleza
peL sua clareza de contraste sem
eventuais interferências das linhas

dágua nos desenhos afiligranados

g Imagens elaborados mediante
degradê de opacidade em papel
vitela

Existe ainda outro grupo de marcas
dágua as marcas sombreadas nas

quais se consegue um contraste entre
áreas de maior e menor espessura da
folha ou áreas mais ou menos trans

lúcidas de modo a produzir ima
Bens mediante variações tonais seme
lhantes às obtidas na fotografia em
branco e preto Este grupo de marcas
dágua demandou um controle mais
cuidadoso da horizontalidade básica

da peneira para conseguir um nível
de opacidade uniforme em qualquer
ponto da folha Demandou também
uma uniformidade na composição da
pasta celulósica para evitar som
breados que pudessem interferir
com as tonalidades visadas As

diferenciações de tonalidade conse
guemse variando a espessura numa
área escolhida da folha em de

corrência de deformação adequa
damente côncava ou convexa da

malha fina sobre a qual é depositada
a pasta celulósica visando conseguir
áreas de opacidade maior ou menor
respectivamente
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