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Por Juarez Pereira,

clt – concora liner test 

o teste clt informa a resistência à compressão 
exercida sobre a borda de uma “tira” de pa-
pel verticalmente posicionada entre as placas 

de uma prensa. “associada” ao cct (compressão sobre 
a borda de um corpo de prova ondulado no aparelho 
concora), possibilita a previsão da resistência de colu-
na do papelão ondulado.

não é, porém, um ensaio de rotina nas fábricas de 
papelão ondulado. Há poucas informações em litera-
tura. uma referência interessante é um trabalho de 
uldis ievans, da container corporation of america’s 
r&d laboratory, presente no livro corrugated  
shipping containers – an engineering approach, de 
george g. Maltenfort.  

uldis indica valores de clt e cct para algumas gra-
maturas de papel/cartão americanos. citamos abaixo 
esses valores, que podem servir de referência para 
quem, entre nós, do papelão ondulado, tiver curiosi-

dade de verificar os valores clt e cct de nossos papéis. 
uma combinação de papel/cartão, por exemplo, 

de 205-127-205, teria uma resistência à compres-
são de coluna de 2,14+3,04+2,14 = 7,32 kgf/cm.

a rc (resistência à compressão de coluna) é a referên-
cia mais importante para a chapa de papelão ondulado. daí 
decorre a preocupação dos pesquisadores e estudiosos do 
assunto em procurar, no papel/cartão, propriedades que per-
mitam prever a rc nas chapas produzidas nas onduladeiras.

nos artigos dos meses de junho, julho e setembro 
passados, comentamos sobre os ensaios de rct, sct e 
cct.  o primeiro, já de domínio dos fabricantes de pa-
pelão ondulado, atualmente é especificado e controla-
do no recebimento do papel/cartão. o segundo (sct) 
é mais recente e, conforme os pesquisadores, pos-
sibilita um melhor relacionamento com a rc do pa-
pelão ondulado. o último, cct (assim como o clt 
– assunto deste artigo), não é rotina entre os fabri-
cantes de papelão ondulado.         n

 Papel/Cartão

Gramatura (g/m²)  Miolo (CCT) kgf/cm Capa (CLT) kgf/cm               

127 3,04 1,25

161 4,11 1,61
185      - 1,97
205 - 2,14
336 - 3,93
440 - 5,36
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