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0
presente ensaio apresenta
uma etapa que dá continui
dade às três etapas do ensaio

publicado em fevereiro do ano em
curso sob o título Qualidade Papelei
ra 1 onde foi proposto um conceito
de qualidade formulado de modo a
poder manter sua adequação e validez
numa longa evolução histórica que
cruza uma sucessão de etapas dife
renciadas culturalmente e definidas

como segue a primeira antes de
Wai Lun uma segunda desde Wai
Lun até o fim do Império Romano e
a terceira durante a expansão do Is
Ião No presente ensaio é focalizada a
quarta etapa abrangendo desde a mo
dernização industrial das peneiras metá
licas até as vésperas da máquina de
produção contínua 1300 dC 1800
dC Ele será completado com outro
ensaio sobre uma última cobrindo
o uso da madeira como fonte de fibras

desde seu início até os dias de hoje e
algumas especulações prospectivas so
bre os materiais papeleiros do futuro

Por oportuno é lembrada a defini
ção de qualidade apresentada no en
saio anterior como segue 0 nível
de qualidade é dado pelo atendimento
satisfatória de uma expectativa fun
cional ou estética num dado contexto

cultural como resultado do consumo
de um produto ou da utilização de
um serviço adquirido

EXI ncia funcional nova uniformi
dardas porficulas fibrosas

Dependendo da etapa pode ser ob
servada maior ou menor sofisticação
nos usos variados dos papéis manu
faturados Fica logo evidente que esta
sofisticação acompanha uma tendên
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cia de crescimento continuado pro
vocado por um número sempre maior
de expectativas sobre o atendimento
de novas exigências funcionais para
os papéis da época a maioria das
vezes formuladas subliminarmente

pelos usuários 0 perfil adequado na
distribuição do tamanho das partícu
las fibrosas que permitiu atender
grande parte das novas exigências
foi surgindo como resultado de uma
paulatina incorporação de pequenas
modificações qualificadas como me
lhorias dos processos produtivos pa
peleiros elou dos aparelhos e uten
sílios considerados já consagrados
pelo uso tradicional Na época focali
zada neste ensaio o melhor nível de

uniformidade nos tamanhos das par
tículas fibrosas usadas nas manufa

turas papeleiras foi o resultado de
três fatores o primeiro a uniformi
dade das espécies vegetais usadas e a

cuidadosa seleção dos trapos recolhi
dos visando o reaproveitamento das
fibras celulósicas que eram usadas
no preparo dos seus fios o segundo
a grande semelhança mimetismo in
dustrial entre os equipamentos e pro
cedimentos seguidos na desagregação
dos feixes celulósicos que constituem
os tecidos vegetais mediante uni in
sistente batimento destes materiais

pelos maços dos pilões ou morteiros
nos moinhos papeleiros o terceiro
fator resultou de uma seleção por ta
manho das fibras nas peneiras que
formam parte dos moldes manuais
formadores de folhas A convergên
cia dos resultados conseguidos pelos
três fatores ael ma apontados propiciou
após o término do batimento da massa
uma condição de uniformidade na sus
pensão de fibras a ser moldada nas
formas papeleiras que possibilitou
estabelecer características isotrôpicas
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adequadas em qualquer ponto do
conjunto de folhas preparadas com a
pasta celulósica astiini preparada

Modernização industrial das penei
ras metálicos

0 aperfeiçoamento das peneiras
contribuiu significativamente no esta
belecimento de maior uniformidade

nas fibras celulósicas usadas nas ma

nufaturas de papel
As peneiras primitivas eram elabo

radas mediante cruzamento de fios de

fibras vegetais elou animais tramados
convenientemente Com a substituição
destes fios pelos fios metálicos inicial
mente preparados à mão as peneiras
usadas nos artefactos papeleiros ga
nharam resistência contra os repetidos
esforços mecânicos decorrentes da
produção manual das folhas de papel
Os fios metálicos também substituíram

com vantagem as delicadas varetas finas
e longas prepanidas tràbalhoNamerite com
lascas compridas retiradas de taquaras
selecionadas

Aparecem as filigranas
As primeiras filigranas apareceram

nos papéis manufaturados em Fabria
no a partir de 1275 formando dese
nhos mediante traços translúcidos em
butidos no corpo das folhas A trans
lucidez destes traços era decorrente
de uma espessura menor da folha de
papel conseguida pelo relevo da
filigrana de arame amarrada sobre o
avergoado da peneira Ao se tomar
visíveis repmduzindo o desenho do ara
me da filigrana quando as folhas de
papel eram olhadas ao contraluz tornou
permanentes estas marcas dágua
constituindo uma valiosa característica

dos papéis com elas marcados por
quanto e mamas permitem rastear
a origem e localização geográfica do
moinho papeleiro onde as folhas foram
formadas

Por oportuno cabe lembrar que a
cidade de Fabriano ficava geografi
camente localizada nos Estados Pon

tifícios e assim sendo os seus moi

nhos papeleiros trabalharam princi
palmente para atender às demandas
da burocracia do Papado de Roma
muito exigente no que diz respeito à
durabilidade do suporte utilizado nos

seus registros manuscritos
As marcasdágua desenhando fili

granas foram rapidamente díssemí
nadas pelos documentos administra
tivos do Papado sendo que esta difu
são provocou uni rápido surto de mi
metismo propiciando o aparecimento
de filigranas em papéis manufatura
dos em outros moinhos papeleiros da
época Surgiu assim uma grande va
riedade de filigranas cada uma delas
com suas características diferenciadas

artisticamente pelo estilo regional do
moinho e pela imaginação criativa
dos respectivos artesãos papeleiros
dentro das limitações impostas pela
disponibilidade local de fios metáli
cos adequados e das ferramentas ade
quadas para a cuidadosa elaboração
das filigranas

A trefiladera mecânica e suas

vantagens
0 conjunto de tios metálicos de

diferentes diâmetros que formava o
avergoado estruturou a peneira desti
nada a reter as fibras papeleiras de
modo a estabilizar as posições e o
dimensionamento dos seus espaços
ocos ou orifícios da peneira assim
fundamentando a confiabílidade nos

resultados repetitivos e continuados
dos procedimentos operacionais em
uso no que se refere aos tamanhos
de partícula

A uniformidade do diâmetro dos

novos fios metálicos puxados pela
trefiladeira mecânica propiciou me
lhor e significativa padronização das
peneiras utilizadas nas formas pape
eiras pela maior regularidade e cons
tância dos espaços que separavam os
fios entre si assim conseguindo me
lhorar o controle sobre os tamanhos

das partículas fibrosas das pastas ce
Itilóícisnelas peneiradas e portanto
o nível de homogeneidade das pastas
e das folhas de papel subseqüentes
Fqe controle sobre o diâmetro dos fios

paro mesmo nível de aten
ção que aquele dado às deformações
mecânicas decorrentes de pancadas
recebidas pelas formas e suas peneiras
durante a manufatura das folhas

Mesmo com a maior resistência â

deformação das peneiras foi neces
sário providenciar uma sustentação

dos seus fios metálicos pela sua parte
inferior e assim evitar abaulamentos

ou afundamentos na parte central
das peneiras em decorrência do maior
peso da massa da polpa depositada
sobre esta parte do avergoado Isto
foi conseguido providenciando na pe
neira umas vigas de sustentação
umas travessas finas de madeira em

cujas bordas superiores de perfil afi
nado foram costurados os fios base

mediante uns outros fios denomina

dos de apoio ambos formando parte
do conjunto de rios corondéis Estes
corondéis também serviam para man
ter os longos fios pontusais eqüidis
tantes entre si mediante uma amarra

ção com os fios base em cada um dos
seus cruzamentos com os fios coron

déis 0 reforço resultante evitava de
formações causadoras de alterações
na espessura nas folhas de papel for
madas manualmente uma após a ou
tra e assegurou a qualidade uniforme
da sua gramatura

A impressora de Johann Gutenberg
demanda novas tintas

A entrada em cena de Johann Gu

tenberg e sua impressora deslocou a
atenção da qualidade geral da folha
de papel a folha virgem para a
capacidade específica da estrutura das
folhas acolher convenientemente a tin

ta nelas depositada pelos tipos utili
zados É importante ressaltar que a
tinta tradicionalmente utilizada para
a escrita manual dos copistas mudou
nas suas características físicoquími
cas por causa da sua nova composi
ção As tintas usadas nos antigos ma
nuscritos eram preparadas à base de
soluções aquosas de corantes ou de
dispersões muito diluídas de pigmen
tos As novas tintas usadas na inova

ção de Gutenberg precisaram incor
porar óleos vegetais gorduras e resi
nas nas suas formulações proporcio
nando umas características gorduro
sas e uma viscosidade mais adequa
das â estabilidade das suspensões de
pigmentos elou de partículas de fuli
gem nas tintas colorida ou pretas
respectivamente Se apresentando
com consistência oleosa e uma visco

sidade bem mais elevada que a da
tintas anteriormente usadas a qual í
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lade do papel a ser impresso medi
ente a prensa de Gutenberg veia con
licionada e determinada pelo atendi
nento satisfatório de novas e exigen
es expectativas em decorrência do
tso de tintas diferentes

Esta foi a razão da separação dos
mpéis em dois conjuntos hem defini
os os papéis destinados a registrar o
cansamento de forma manuscrita e aque
les mais adequados para o seu registro e
reprodução mediante impresão

Novos desafios oportunidades
papeiras

As novas funções exigidas ao pa
pel configuraram oportunidades tec
nológicas que levaram ã introdução
de diversas modificações na quali
dade dos papéis destinados à impres
são Assim apareceram na época
uma série de temas de caráter preocu
pante como por exemplo a capaci
dade do papel para absorver tinta le
vou a considerações sobre sua capila
ridade induzindo estudos sobre as

características superficiais externas
que incluíram também as superfícies
das rachaduras internas e dos espaços
interfibrilares

Desta linha de preocupações resul
tou unia melhoria no alisamento su

perlï c ial pela introdução de um malho
alisador provido de cabeçote com
uma face marteladora suavemente co

vexa de aço espelhado e brilhante
substituindo o cilindro alisador de

Cronologia de eventos relativos à modernização industrial
das peneiras metálicas até a máquina de produção contínua

1300 dC 1800 d0

1321 Primeiro arame metálico usado em peneiras manuais em Fabriano
Metal cortado e martelado subseqüentemente para arredondar as
estreitas fitas ou tiras obtidas

1351 Tretiladera manual

1375 Portolano mapamúndí catalão de Abraham Cresques
1337 Uso de colagem à base de gelatina animal
1400 Rudolf de Nurenberg inventa a trefiladera mecânica
1480 Johann Gutenberg inventa a imprensa em Estrasburgo
1492 Descobrimento de América

1500 Descoberta de Brasil

1680 Invenção da holandesa para macerar fibras destinadas
manufatura de papel

1719 Réamur sugere usar a madeira como frente de fibras celulósicas
3720 0 batimento com malho substitui o cilindro de madeira para alisar a

superficie
1733 Uso do caulim como carga papeleira
1764 Cummings recobre a superfície das folhas com branco de chumbo

e carbonato de cal 176572 Schãffer experimentou as fibras de 18
diferentes espécies vegetais

1780 Inicio do uso de penas de aço em vez de penas de ave para escrever
à mão

1798 MicholasLouis Robert inventa a mâquína de papel em Essonnes

madeira usado tradicionalmente lula

época também foi um lema preocu
pante a pressão anecânica exercida
pelos tipos sobre a falha de papel ao
descarrcgar a tinta na superfície a
ser impressa Esta preocupação pro
piciou urna melhoria substancial na
resistência ã tração e ao rasgo dos
papéis destinados a serem impressos

As exigências relativas ã Lisura su
perficial por exemplo foram crescendo
ao passar dos processos tipográficos

aos litográficos e muito roais ainda
com os papéis destinados a suportar
as delicadas camadas de recobrimen

tos gelatinosas contendo suspensões
de sais de prata sensíveis â luz desti
nados aos processos fotográficos É
bota lembrar que esta utilização do
papel como suporte feri uma primeira
vitória coma alternativa melhor reais

segura e mais econômica sobre o uso
inicial do vidro laminado e plano para
a mesma finalidade
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