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Marcasdágua fili canas II

Tecnologias enyo vidas

Leopold Roddés

e acordo com a definição declina
da anteriormente entendese por

filigrana um conjunto de traços linea
res cuja maior transparência os toma
visíveis na folha de papel quando esta
é olhada ã contraluz O conjunto de
traços lineares pode representar letras
com as quais formam se palavras le
treiros iniciais ou acrónimos Estes
traços lineares podem representar
também figuras diversas ou desenhos
emblemáticos para identificar o indi
víduo ou a entidade que emite um do
cumento escrita ou impresso median
te a representação do seu escuda de
armas ou outros símbolos de autori

dade ou titudade na marcadágua
do papel

Esta representação em forma iso
lada ou conjunta de figuras objetos
ou letras mediante traços lineares é

conseguida colocando sobre o aver
goado que constituí a peneira da for
ma papeleira um dispositivo elabo
rado a partir de um longo e contínuo
fio metálico ou mediante diversos seg
mentos deste fio cortados nas medidas

certas para com cada um deles elabo
rar os perfis de arame cujas marcas
dágua vão configurar os traços des
contínuos e separados para a
representação de uma filigrana
determinada Ú arame metálico vai

sendo convenientemente curvado ou

endireitado para conseguir duplicar
com suas curvas frequentemente
tortuosas os traços fundamentais do
desenho a ser reproduzido 0 curvado
e o endireitamento do fio metálico é

executado de maneira a que o arame
e suas curvas permaneçam num único
plano assim permitindo que o disposi

tivo ou filigrana resultante possa ser
fixada sobre os fias pontusaìs e os
fios corondëis sendo que o conjunto
de ambos formam a peneira destinada
a reter as fibras no molde utilizado no

processo de formação da folha A imo
bilização da filigrana sobre a peneira
da fôrma papeleira é conseguida me
diante soldas em diversos entre os

pontos de contato entre os fios metá
licos da peneira e os da filigrana Ou
tendo deitado a filigrana sobre a pe
neira mediante uma sólida amarração
entre as duas utilizando um fio metá

lico muito fino Mesmo com a simpli
cidade de seus traçados filiformes e
lineares freqüentemente deformados
pelo uso continuado na manufatura
de folhas de papel as filigranas são
expressões artísticas de correntes ou
modas que predominavam nas épocas

Nesta página dois exemplos singelos de filigramas
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em que foram elaboradas e assim sen
do são elementos que fornecem con
tribuições preciosas para melhor en
tender a história da arte

Mais recentemente a partir dosé
culo XVII aparecem filigranas repre
sentando verdadeiros retratos de sur

preendente fidelidade mediante uns
gradientes de opacidade que fazem as
vezes dos tons e meiostons cinzentos

das fotografias em branco e preto Ob
jeto de um ensaio separado elas não
são incluídas no presente eiudo

Metais e ligas metálicas mais
usados nos fios de arame para o
preparo das filigranas

Desde tempo imemorial alguns
metais são usados na forma de nús

turas ou ligas com outros metais para
COIVIleguir características funcionais
adequadas para os materiais assim ob
tidos Entre estas características ocu

pam lugar proeminente aquelas que
dizem respeito à resistência mecârúca
resistência ao calor e â corrosão En

tre as ligas mais antigas devem ser
mencionadas o bronze cobre esta

nho cuja importância chegou ao pon

to de ter dado o no

me â época histórica
conhecida pela Ida
de do Bronze os la
tões cobre zinco

e os aços ferro
carbono são outras

ligas metálicas que
desempenharam pa
péis importantes no

1 desenvolvimento

tecnológico da hu
manidade desde tem

pos imemoriais De
pendendo das pro
porções dos compo
nentes das ligas ou
misturas metábcas

podem se obter ca
racterísticas de du

reza e de resistência

a corrosao que as

tornam adequadas
para uso na confec
ção de armas e fer
ramentas ou nas fer

ragens para uso

náutico expostas às águas salgadas
do mar Podem também se obter ligas
com um elevado grau de ductilidade
que permite o seu trabalho a frio

Na confecção de filigranas foram
também usados fios de ouro e prata
utilizados tradicionalmente pelos ou
rives 0 custo elevado destes metais

preciosos limitou a freqüência do seu
uso nas filigranas mesmo quando usa
dos na forma de suas ligas de cobre
para melhorar as suas propriedades
mecânicas

Utensílios e ferramentas

necessárias para elaborar as
filigranas

Os utensílios e as ferramentas ne

cessárias para a elaboração de fili
granas eram muito simples Mais do
que uma relação nominal é preferível
apresentar estes instrumentos agrupa
dos como exemplos das diversas utili
dades que justificam seu uso na prepa
ração das filigranas

Iniciando a relação devese men
cionar a forja de ferreiro com fole
para insuflar ar na fornalha e poder
esquentar os metais ou suas ligas para

poder trabalhar as chapas fios ou
peças metálicas colocadas sobre uma
bigorna para poder nelas bater com
um pesado malho As peças de metal
quando quentes não podem ser manu
seadas sem pinças alicates ou outros
dispositivos que protejam as mãos dos
operanos contra queimaduras

É bom lembrar que antes do apa
recímento das fiteiras os arames ou

fios metálicos eram preparados a partir
de chapas de pouca espessura que
eram cortadas em tiras estreitas Estas

tiras eram trabalhadas mediante um

martelamento de modo a deixálasar

redondadas na sua seção assim se
conseguindo uni fio metálico de diâ
metro uniforme Para estas operações
era necessário dispor de utensílios de
corte tais como cisalha tesourão te

soura faca serrote entre outros Com

o aparecimento das trefliadoras me
cânicas foi conseguida uma impor
tante melhoria na uniformidade dos

fios metálicos utilizados tanto na pre
paração das peneiras colocadas nos
moldes papeleiros como também nos
arames destinados a elaborar as fili

granas A trefilação consiste em puxar
um fio metálico de modo a forçar sua
passagem através de uma seqüência
de furos cujos diâmetros vão dimi
nuindo para cada paagera para as
sim obter arames com diâmetros me

nores que o inicial
A preparação de uma filigrana de

manda manter juntos e fixados na
posição desejada os diferentes fios
metálicos que a compõem para que
possam ser soldados ou amarrados
mediante arames de diâmetro menor

que o próprio sobre os fios da peneira
destinada a reter as fibras para formar
uma folha de papel

Acabamento condições de uso e
vida útil das filigranas

Para o acabamento das filigranas
eram usadas limas de diferentes for

matos e seções Também eram usadas
lixas com diversos graus de abrassi
vidade para conseguir um acabamento
suave e macio 0 acabamento das fili

granas deve ser polido em extremo
tanto no fio metálico da liga utilizada
na sua elaboração como no cuidado
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a ser mantido para eliminar qualquer
rebarba nos pontos de solda entre a
liligrana e os fios da peneira sobre a
qual fica fixada

Cuidados idênticos devem ser de

votados ao acabamento dos finos fios

metálicos utilizados para imobilizar a
filigrana costurandoano avergoado
da peneira Evitar rebarbas de solda e
fios soltos sobrando na costura visa

evitar ter marcasdágua não desejadas
nem na forma ou na localização decor
rentes de uma acumulação indevida
de fibras nas rebarbas não aparadas
dos arames da filigrana ou nos pontos
de solda entre ela e os fios do aver

goado da peneira
Os fios soltos ou rebarbas devem

também ser evitados para que os ope
rários não sofram escoriações e pe
quenas feridas nas mãos durante os
rápidos movimentos demandados pela
quantidade de folhas a serem obtidas
normalmente na longa jornada de
trabalho dedicada à sua manufatura

A rapidez destes movimentos e o sin
cronismo demandado entre os três

operários principais o formador o
aparador e o levador explicam as pre
cauções tomadas para manter estes
operários numa localização fixa com
relação ao materiais a serem movi
mentados visando otimizar distâncias

e esforços musculares numa verda
deira atitude de engenharia industrial
ergomêtrica

Vida útil do avergoado e das
filigranas nele fixados

A vida útil do avergoado e das fili
granas nele fixadas é determinada
principalmente por dois fatores o
primeiro decorre do maior ou menor
cuidado no manuseio das formas pa
peleiras Neste manuseio devem ser
evitados os impactos diretos ou in
diretos de objetos estranhos sobre o
avergoado ou sobre as filigranas sol
dadas ou amarradas sobre os pontusais
e fios corondéis que se entrecruzam
formando o avergoado da peneira
Cada filigrana representa nos seus
defeitos ou desvios dos seus desenhos

lineares uma história particular que a

torna diferente de qualquer outra
filigrana mesmo aquelas que repro
duziram inicialmente uni desenho

idêntico Cada filigrana tem junto
com o molde papeleiro corresponden
te seu próprio saco de pancadas
que vai lentamente diferenciandoade
eventuais filigranas irmãs nascidas
quase simultaneamente com base a
um desenho único ou como imitação
fraudulenta da filigrana de um moinho
competidor

0 segundo fator é determinado pe
la resistência a corrosão que apresen
tam os materiais ou as ligas metálicas
utilizadas na preparação dos fios que
desenham as filigranas ou na confec
ção das tiras metálicas que fixam os
pontusais e fios corondéis sobre as
bordas da moldura de madeira que
suporta o avergoado Por sua vez es
tas tiras metálicas são fixadas na ma

deira da moldura mediante pregos de
metal de comprovada resistência ao
processo de repetidas imersões nas
suspensões de fibras ou pastas celu
lósicas A
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Empresa metalúrgica fabricante de equipamentos para indústria de celulose

e papel procura profissional com formação superior e experiência comprovada

neste setor para ocupar a função de gerente técnico de vendas
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