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Formato das folhas de papel II

Fatores de convergência
por LeopoN Rodés

0
tratamento estatístico doe va

lores colhidos ria literatura

que trata de livros e docu
mentos antigos e que registram as di
mensões das folhas de papel formado
manualmente coincide com a impres
são de observações visuais no sentis

do de existir uma grande dispersão
nos tamanhos e formatos das folhas

usadas nos últimos dois mil anos No

ensaio histórico que precedeu estas
linhas foi apresentado um estudo so
bre as causas diversas que provoca
ram esta dispersão destacando entre
elas os fatores de dispersão geográfi
ca as considerações estéticas as con
dicionantes ergométricas assim co
mo as conveniências econômicas

0 perfil apresentado pela dispersão
nas dimensões das folhas de papel por
muito tempo não constituiu motivo de
preocupação para seus diversos usuá
rios cada uni deles exigindo um aten
dimento satisfatório às suas necessi

dades particulares assim contribuindo
com sua pequena parcela na dispersão
generalizada Estas inúmeras conveni
ências individuais resultaram num am

plo leque de alternativas dimensionais
desde os diminutos e leves papéis a
serem confiados aos pomboscorreio
até os grandes livros sagrados contendo
textos escritos em letras enormes que
permitiam sua leitura numas condições
de iluminação insuficientes para os o
lhos cansados de leitores monásticos

idosos Naqueles primeiros tempos pa
peleiros as preocupações dos usuários
do papel diziam respeito às condições
do seu acabamento elou revestimento

superficial mais do que a problemas de
leitura Um bom alisamento superficial
propiciava uma escrita suave e sem aci
dentes orográficos nos traços da escrita
caligráfica sendo esta uma condição

altamente desejada Existia também u
ma preocupação pela durabilidade dos
documentos escritos sobre suportes pa
peleiros freqüentemente comparada à
do pergaminho ainda em uso

As preocupações papeleiras muda
ram muito seu perfil a partir de três
inovações tecnológicas que delineando
trêsesucessivas deslocaram o foco
das atenções dadas aos processos pro
dutivos Os acontecimentos inovadores

foram primeiro o uso da impressora de
Gutenberg 1480 em segundo lugar a
produção de papel na máquina de Ní
cholasLouis Robert 1798 subseqüen
temente aperfeiçoada pelos mãos Four
drinier na sua operação contínua À ca
valo desta produção continuada em má
quina papeleira surgiu a impressão em
rotativas de altas velocidade e produti
vidade dando início em 1840 a uma

terceira etapa Esta terceira
etapa ainda em andamen
to é caracterizada pelas i
novações continuamente
introduzidas nos processos
de reprodução gráfica

Neste contexto foi sur

gíndo lentamente um novo
perfil de preocupações pa
peleiras que conservando
as relativas à uniformidade

na qualidade do papel pro
priamente dito focalizava
a necessidade de reduzir a

grande dispersão apresen
tada pelas dimensões e for
mwos das folhas prepara
da com este material

Estabilidade dimensional
interna nos moinhos

papeleiros
A organização da produ

ção nos velhos moinhos pa

peleiros estabelecia uma obediência
grande fidelidade aos procediment
que desde tempo imemorial foram ht
dados em longas sucessões de geraçã
papeleiras Os procedimentos clãs
cos alass manufaturas papeleiras era
respeitados no seu perfil ritualístic
por ser considerados uma expressão 4
corno fazei que ficou consagrada p
loa seu longo uso

Esta monotonia interna dos m

nhos papeleiros gerou uma inércia op
racional que induziu uma forte est
Midade dimensional nos aparelhos m
quinas utensilios ou outros instrume
tos ligados às dimensões das folhas Es
era o caso por exemplo dos feltra
sobre os quais eram deitadas as folh
recém retiradas das fôrmas ou molde
de modo a alternar as camadas de folh

de papel com as camadas de feltro pa
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rem conjuntamente desaguadas nas
nsas de manchão as dimensões des

feltros precisavam ser compatíveis
m o espaço disponível para sua mo
nentação nestas prensas Por outro
lo as dimensões das folhas precisa
m atender às conveniências da movi

estação das fôrmas papeleiras durante
Jesde o início da sua formação Po
ríamos considerar que entre cada unia
s sucessivas etapas produtivas era
rada uma série de elos condicionantes

jo conjunto representava uma grande
rça inercial que reduzia a dispersão
tema em cada moinho papeleiro

evolução tecnológica traz
nvergências das novas inércias
iodos

A tabela abaixo mostra resumida

ente a evolução ocorrida durante o
nulo XIX com a introdução das má
tinas de papel de produção contínua
ouve luta acirrada entre elas e a produ
io manual de papéis a qual foi au
entando sua produtividade até ficar
monstrada a superioridade das má
tinas contínuas corri relação ãS ve
as manufaturas As novas máquinas
fazer papel introduziram um grande

xencial de dispersão no tamanho das
olhas produzidas mediante cortes ou
cortes partindo de uni longo Ien
1 de papel ou de bobinas formarias
im fragmentos do lençol contínuo
s perdas iniciais em retalhos ou aparas

2 papel devem ter sido elevadas
No entanto após serem minimizadas

x uma racionalização adequada nos
artes das folhas maiores e dentro do

nbiente favorável à padronização tanto
os produtos como dos processos que
s geravam as larguras das novas má
uínas encontraram os caminhos de con

enientes convergências que consegui

ram manter sob controle e até diminuir

a dispersão das medidas e dos formatos
papeleiros

As máquinas papeleiras cuja pro
dução contínua substituiu os antigos
processos manuais foram vistas como
uma contribuição setorial importante
na modernização industrial como um
todo Numa mudança radical dos pro
cessas de produção os tradicionais con
siderados obsoletos foram substituídos

por outros mais sofisticados cuja com
plexidade funcional demandava um
perfil de operários com conhecimentos
especializados e treinados para manter
funcionando os novos equipamentos
Por outro lado porém provocava de
semprego no contingente de mãode
obra inenos qualificada visto terse
tomado desnecessária sua contribuição
braçal Os problenias deste desempre
go nos países mais avançados na época
têm sido objeto de muitos estudos Um
aspecto do problema que mereceria ser
considerado é a válvula de escape que
a emigração para algum dos novos paí
ses americanos ofereceu aos desempre
gados Seria interessante um estudo so
bre a oportunidade que representou para
os novos países americanos a ímigração
de umamãodeobracujo perfil artesa
nal permitiu implantar uma base sólida
para um subseqüente desenvolvimento
industrial nos países ultramarinos

As inércias dos processos modemos
reforçam os velhos fatores de
convergência

0 novo perril de preocupações pape
leiras ficou crescentemente polarizado
na área dimensional ao redor de duas
linhas de raciocínio uma focalizava o

tamanho das folhas e a segunda o seu
formato Se complementando e refor
çando mutuamente estas duas linhas de

preocupação induziram e fundamenta
rarn a adoção de padrões voluntários
não coercitivos resultados de pequenos
tratados de paz espontâneos livremente
negociados entre comprador e vendedor
Os resultados muito positivos e benéfi
cos para arribas as partes se tomavam
argumentos convincentes para uma a
doção setorial dos padrões que se mos
trararnbemsucedidos

Assim no seio das assoxiações locais
de fabricarites foi crescendo e sendo in
centivada a atividade coorderiadora dos

fatores de convergência nos grupos de
trabalho íncumbidos nos respectivos âni
bitos nacionais da elaboração de padrões
setoriais Em 1925 tini acordo entre a

Federalion ofMaster Ptinters e a Natio
nal Asswiation fPoder Merharas so
bre tamanhos de folhas de papel mostra
va os bons resultados conseguidos pelas
duas entidades ao juntar seus esforços
visando manter sob controle as tendências

dispersastes
Uma subseqüenteeirtituração in

ternacional das atividades normativas

regionais induziu a constituição da Fe
deração Internacional de Associações
Normativas Nacionais Isa entidade
que em 1930 organizou diveios Co
mitês Técnicos um dos quais para tra
balhar especificamente sobre a padro
nização dos tamanhos papeleiros Este
comitê passou rapidamente a contar
com a colaboração de delegados re
presentando os principais organismos
normativos dos países mais industria
lizados da época Após a H Guerra
Mundial este Comitê Técnico da ISA
continuou seus trabalhos sob o manto

da lnieniatiofial Stundards Organiza
tion ISO a qual adotou uma série de
formatos padronizados para as folhas
de papel a partir de um formato básico
de 841 x 1188 em cuja área é 1 m2 L

Competição entre manufatura e máquina contínua GrãBretanha

Ano Tinas

núm

Produção protina

t

Máquinas
contínuas

número

Produção
t

Prod1

máquina
t

Produção
total

t

Proci tinas Prod

máquina

1805 760 16502 217 6 557 928 17059 967 33

1835 430 11215 261 82 24475 2985 35693 314 686

1865 109 1 3310 303 390 103700 2659 107010 31 969

1900 104 3886 374 428 647764 15135 615650 06 994
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