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Formato das folhas de papel IV

A IS0 reforça a estruturação global dos
formatos

w LCOPOM Radés

opresente
ensaio dedicado

ao formato das folhas de pa
pel foi precedido por três ou

umensaiosfocadosucessivamen

te as causas da sua dispersão os fatores
que induziram uma convergência loca
1íada sendo o terceiro dedicado à me

irillicação como ferramenta conceitua
LILIC propiciou urna forie convergência
giobalízante em decorrência da acei
tação internacional relativamente rápida
do sistema métrico decimal sistema

de unidades de medida rapidamente
aceito internacionalmente pela sua sim
plicidade conecítual e consistência in
terna Os padrões das unidades de medi
da do sistema métrico foram estabele

cidos com extremo cuidado para tomar
possível a validação científica das leitu
ras obtidas e da sua precisão

A metrificacão aponto áreas de
incerteza nos medições

A melhoria continuada da metrifi

cação Icilídescortinando paulatinamen
te umas áreas de incerteza no campo
das mediçWs deixando cv idenle a con
veniência de reforçar aqueles fatores
de convergência cuja presença já foi
sentida nos trabalhos iniciais de nor

matização industrial
No campo das normalizações se

toriais o setor papeleiro conseguiu
acionar fatores de convergência em
âmbitos geográficos nacionais Seus
efeitos são mostrados nas tabelas 1

2 e 3 Nelas fica evidente uma melho

ria com relação a situações anteriores

fruto de esforços esparsos geografica
mente e com objetivos diversos No
fundo as diferenças perceptíveis entre
as situações representadas pelas tabelas
mencionadas são expressões de uma
diversidade de interesses nacionais

mobilizados para atender a objetivos
mercadológicos localizados Estas ati
tudes levaram os principais protagonis

tas nos mercados internacionais a o

rientar seus esforços no sena ido de fazer
prevalecer suas convergências par
ticulares sendo que esii situação se
prolongou e ainda perdura conseguin
do a permanência de situações arbitrá
rias evidenciadas pelos relacionamen
tos dimensionais entre os formatos pa
drão neles reconhecidos nas tabelas

Tabela 1 Dimensões de folhas consideradas

padrão na GrãBretanha antes da ISO

Classe Norne Comprím
CM

Larg
CM

Área

M

FooIscap 4191 3366 0141

E Small Post 4699 3683 0173

s Sheet 112 cap 5588 3366 0188

C Sheet 112 cap 6287 3366 0211

R Small Demy 5080 3937 0200

E Large Post 5334 4191 0233

v Small médium 5588 4445 0248

E Medium 5843 4572 0267

R Small Royal 6096 4826 1 0294

Supar Royal 6858 4826 0334

Imperial 7620 5588 0426

Large Foolscap 4318 3429 0147

IM Crown 5080 3810 0193

Large Post 5334 4191 0236

PM Demy 5715 4455 0254

RoVal 6350 50X 0

MIR Large Royal 6858 5080 0350

Imperial 7620 L5588 0420
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onde ainda predomina a arbitrariedade
no relacionamento dimensional entre os

formatos padrão nelas considerados

Preocupações atávicas
Desde os tempos dos gcôrnetras eu

clidianos os conceitos de segmento áu
reo e o do retângulo alourado tiveram
grande influência nas relações entre as
dimensões de obras de arte no dimen

sionamento arquitetônico e fazendo sen
tir sua presença na escolha das dimen
sões das folhas de papel manufaturado

Proporção áurea seção ideal ou
divina proporção são designações
empregadas para determinar a divisão
harmoniosa de um segmento linear 0
segmento áureo é o segmento de uma
reta dividida em duas partes desiguais
onde a razão entre a parte maior e a
parte menor é igual à razão entre o
segmento inteiro e a parte maior Esta
situação é representada coma segue

a 1 bab1 a o fi ou constante

da Regra Áurea

0 gregos da antigüidade acredita
vam que o retângulo dourado no qual
a relação entre dois lados adjacentes
é igual a o era ornais esteticamente
agradável entre todos os retãngulos
assim sendo sua forma aparece em
muitas obras artísticas desde aqueles
tempos até os nossos dias 0 retângu
lo dourado apresentasecom a pmprie
dade de quando dele retiramos uma área
quadrada com os lados iguais ao lado
mais curto do retàngulo dourado a área
retangular sobrando apresenta a forma
de um retângulo dourado menor

Estética proveitosa
Em 1880 foi observado que qualquer

folha retangular que apresente unia re
lação 111414 entre seus d6L lados efife
rentes quando cortada pela inetade do
seu lado mais comprido resulta em duas
folhas de papel iguais que conservam a
relação entre seus lado que caracteriza
o formato igual à da folha original Esta
propriedade permite em sucessivos cor
tes pela metade obter uma série de folhas
menores com idêntico formato

Unindo o útil ao agradável vemos
ressurgir este conceito na proposta do
Dr Oswald para a norma DIN relativa

Tabela 2 Dimensões para 12 padrões de folhas aprovadas pelo
governo alemão 1884

W Denominação Comprim
CM

420

Larg
CM

330

Area

7 Kanziei Schulheft

2 Propatria 430 340 0146

3 Bienenkorb Gross Propatría 450 360 0162

4 Bischof Stab 480 380 0182

5 GoIdschiag oldlkíein Registrer 500 400 0200

6 Registrer 530 420 0223

7 Klein Medían 560 440 0246

8 Gross Median 590 460 0271

9 Kieín Royai 640 480 0307

io Gross Royal Lexíkon 650 500 0325

11 Super Royal 680 540 0367
L 12 Imperial 780 570 0445

ao formato das folhas de papel na qual
é tomado o valor I IV2 como a razão

entre os dois lados do retângulo forma
do pelas folhas e derinindo o formato
AO com as dimensões 814 mm x 1189

mm1 m de superticie como o ponto
de partida para dar origem aos tamanhos
siibwilüentesoblkios rasgando uces
sivzuliente as folhas em duas partes i

guais pelo seu lado mais comprido 0
quadro A apresenta o cálculo das dimen
sões do formato lSOAO

0 grande atrativa do sistema 150
foi a adoção da proposta do Dr Os
wald acima mencionada isto é o prin
cípio de sucessivas divisões das folhas
pela metade permitindo obter Lima sé
rie de folhas com dimensões padroni

Continua na pág 36

Tabela 3 Dimensões o formatos aprovados pelo departamento de
comércio norteamericano 1923
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Comprim
min

Larg
MM

Área

M2

ou Comprim
FrMI

Larg
nIM

Área

rn2

Bond e escrita 5588 4318 0241 ou 8636 5588 0483

7112 4318 0307 ou 8636 7112 0614

6096 4826 0294 ou 9652 6096 0588

Livros 7366 6604 0486 ou 13200 7366 0906

9652 6350 0613 ou 12700 9652 1226

10668 7112 0759

11176 7112 0795

11176 8128 0908

lndex Bristoi

11430 8890 1016

6286 5207 0327

7239 5638 0408

7747 6477 0502

Livro Razão 5334 4064 0217 ou 8128 5334 0434

5588 4318 0241 Ou 8636 5588 o483

7112 4318 0307 ou 8636 7112 0614

5842 4572 0267 ou 9144 5842 0534

6096 4826 0294 ou 92

655
6096 os88

Papel capa 6604 5080 033 Ou 10160 671

0519J I
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zadas no seu formato partindo de um
tamanho maior sem perdas de papel
em forma de aparas ou retalhos

Inicialmente focalizando os papéi
para escrever e imprimir as normas
ISO abrangeram gradualmente os pa
péis destinados à imprensa perixlica
aos livros aos formulários contínuos

e praticamente a grande variedade de
papêi tLtinados a atender as mais di
eF111 demandas das artes gráficas

0 ponto de partida é um metro
quadrado dourado

A nt i i i ia ISO relativa a formatos de

f lhas de papel torna como rxinto de
partida uma folha com o forniato cor
resxiidente à relação acima mencio
nada 11414 e unia área equivalente a
1 rr o que determina uni compri incivo
de 11 X39 nam e uma largura de 841 nini
para a folha inicial idenúficada como
A1 vide quadro A Quando esta
folha é cortada pela mc1ikle as duas
folhas idênticas nos seus fOimiatos vão

apresentar seus lados coo i11111c11s0es
iguais à metade das dijnensCx da rolha
original e unia superfície equivalente a
05 m2 Partindo do formato AO pode
ser obtida uma série de tamanhos maio

res onde cada um delas duplica as di
mensões do formato que o precede

Aa4 e o quadro B mostram as
dimensões dos formatos sucessivos da

série principal ISO A assim como os
duas séries complementares ISO B

e ISOC A série ISO B atendiade

de formatos e tamanhos para folhas e

Tabela 4 Sérios de formatos 150 para folhas de papel

Código
lso

da norma

Larg
rnfn

Comprim
mm

Área

rn2

Nome Uso

Série ISO A

4A0 1682 2378 40000

2A0 1189 1682 20000

AO 841 1189 10000 quadruple

Al 594 841 05000 double

A2 420 594 02500 shect papel jornal
A3 297 420 01250 folio

A4 210 297 00625 quarto papel carta

A5 148 210 00313 leaf 1 íVros

A6 ios 148 00156 half cartão postal

A7 74 105 00078 quarter

A8 52 74 00039 eígth

A1O 26 37 00009 selo de correios

Série ISO B

BO 1414 1000 141 Posters e

formatos

especiais

B1 1000 707 070

B2 707 520 035

Série ISO C

arquivos

pastas

cartões postais

envelopes

outros

co 917 1297 119

C1 648 917 059

C2 458 648 029

C3 324 458 014

C4 229 324 007

Série ISO D

DO 1090 771

ouce cartolinas destinadas a pos
ten de fantasia e outros materiais im

pressos em formatos previamente co
bertos pelas dimensões dos velhos pa

drões tradicionais e que nãoldiam ser
atendidas pelos formatos 150 A 0s
lhrmatos das séries ISO A B e C Foram

rapidamente difundidos e adotados pela

Quadro A Cálculo das dimensões do formato 150 AO

Se uma área retangular de lados a e b sendo ab é dividida cortando ou dobrando em se tratando de uma folha
de papel em duas partes iguais pelo lado mais comprido b teremos duas áreas retangulares e iguais entre si com
seus lados b12 e a Se desejamos que a razão entre o lado maior e o lado menor dos novos retângulos permaneça a
mesma que no retângulo original a situação pode ser representada pela seguinte equação

baa b2 ou axabxb12

Se considerarmos b 1 teremos a7 112 ou a 4112 0707106781

a 0307106781 b

e

b 1414213562a

a x b 1 ml 1 000 000 mml bla 21414
b 1414 a

a x 1414 a 1 000 000 mrn

a 1 000 000 mm 1414 a V1000 000 rn m 1414 8409699 mm

841 m m

h 1414 a 1414 x 8409599 1 18911 mm

1 189 mm
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maioria dos países membros da ISO
Alguns destes países porém não ado
taram internamente as novas normas da

ISO mesmo que reconhecendo a exis
tência destes formatos precisaram fixar
as regras que tomararri possível uma
coexistência entre o sistema interna

cional da ISO e seus sistemas nacionais

individuais entre os quais devem ser
apontados os da GrãBretanha e dos
Estados Unidos

Perspectivas normativas para os
formatos

Neste ponto da evolução normativa
ficou evidente que a simples existência de
normas ISO estruturadas sobre um ar

cabouço de unidades consistentes de me
dida ntio era condição suficiente para es
tabelecer o nível de contabilidade di

mensional demandado pelo crescente in
tercâmbio comercial em nível mundial

Manter as normas atualizadas nas inter

faces internas e externas dos centros de

produção tornou necessária urna atividade
admmisvamuito dinâiiucaedegran
de complexidade no intuito de own
suas vantagens e minimizar seus custos
contornando os perigos de induzir uma
fossilizam prematura das tecnologias pr
dutivas ou dos serviços oferecidos ou
num trabalho burocrático esterilizador

de iniciativas criativas Lto propiciou o
aimento de dwLs grandes fade
normas ISO a ISO 9000 e a ISO 14000

tema que será abordado em outro ensaio

VESTIMENTAS PARA MAQUINAS PAPELEIRAS PAPELÃO
CORRUGA DORAS E FIBRA CIMENTO

TELAS SECADORAS FELTROS AGULHADOS PARA PRENSAS úMIDAS DE UMA
DUPLA E TRIPLE LAJE LAMINADOS E FELTROS PARA ONDULADEIRAS

Qualidade o preços internacionais sem Imposto de Importação TEXMON SA
ridustraComercial Fmanoera

Importação facilitada pbr acordos de Governos integrantes do Mercosul

Assistência técnica permanente Representantes em todos os países do Mercosul

Agente Geral para Brasil OLIVER DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Rua José Lins do Rego 665C31 TeIJFax 0 19 2423182 CEP 13087080 CAMPINAS SP

TEX MON SA

Francia 3343 1650 San Martín Buenos Aires Argentina
Telefone tio5417522655 17522578 Fax005417542694
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Quadro B Subdivisões da folha AO dimensões em milímetros


