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POR JUAREZ PEREIRA

FUROS-ALÇAS
• Rasgamento
Em virtude da qualidade do papelão ondulado (capas 

kraft ou recicladas) – capas de material kraft costumam ter 
maior resistência ao rasgo, embora não seja um impedimen-
to para se usar capas recicladas, mesmo porque o reciclado 
hoje já dispõe de certa “igualdade” com o Kraft. Para papelão 
ondulado de menor resistência pode-se reforçar a área do 
furo fazendo um vinco duplo na parte superior, ou seja, não 
cortando o furo na parte superior. Dobrando-se para den-
tro, pelos vínculos duplos, cria-se um reforço (duas paredes) 
para ser “abraçado” pelas mãos. É um reforço significativo 
e pode ser usado se não houver dificuldade no manuseio, 
dificuldade essa imposta pelo conteúdo, muito “colado” à 
parede interna da embalagem. Se possível, na fabricação da 
embalagem, já ser coladas essas duas paredes, o reforço traz 
uma boa “pega” e resistência extra para o furo-alça. Conteú-
dos que nas áreas do furo não encostam na parte interna da 
embalagem (como garrafas, por exemplo), permitem dobrar 
a parte não recortada do furo-alça para dentro facilmente na 
hora do manuseio.

     Pouco distanciamento entre a borda superior do furo-alça 
e a aresta horizontal da embalagem pode facilitar o rasgo.

Cuidados
- Evitar manuseio ríspido;
- Não jogar a embalagem segurando-a pelos furos-alça;
- Não manusear mais de uma embalagem por vez, au-

mentando assim esforços sobre as alças da embalagem 
de baixo – dependendo do peso bruto da embalagem.

A Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) surge como uma novidade no lugar da Associação Brasileira do Papelão Ondulado 
(ABPO), que desde 1974 representou o segmento. A nova associação chega com objetivo de ampliação de mercado para outros tipos de 

embalagens de papel, além do papelão ondulado. A Empapel nasce com a importante missão de trabalhar todo o potencial do insumo 
em um cenário em que os consumidores estão cada vez mais comprometidos com a economia circular – conceito que promove novas 

maneiras de produzir e consumir que gerem recursos à longo prazo. Atualmente, 67% das embalagens brasileiras são produzidas 
com fibras recicladas. A taxa de recuperação do papel produzido no Brasil para o mercado interno é de 86,3%. O Brasil está entre os 

principais países recicladores de papel do mundo, com 4,1 milhões de toneladas retornando para o processo produtivo, segundo 
dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), de 2019. Há muito trabalho pela frente, como ponto de partida, a nova entidade 

acompanha o setor de perto, com boletins analíticos produzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com este trabalho 
é possível identificar as necessidades do mercado, além de diferentes oportunidades de investimentos e negócios.  

Conheça mais sobre a Empapel em www.empapel.org.br

  Incluir furos-alças para facilitar o manuseio de embalagens 
de papelão ondulado é uma prática bastante utilizada pelos 
projetistas de embalagens. Há, entretanto, alguns cuidados a 
serem seguidos e gostaríamos analisar alguns deles que, possi-
velmente, já são observados, mas, creio, não por todos os proje-
tistas. Isso porque temos encontrado algumas situações pouco 
recomendáveis especialmente para embalagens de frutas ou le-
gumes, por exemplo. Vamos a algumas observações:

Posicionamento                                                                                                                               
Posicionam-se normalmente nas testeiras da embalagem. 

Há casos, porém, também nas laterais. Os furos-alças são dis-
postos na parte superior, próximos da aresta horizontal da 
embalagem e é importante que a distância entre o início do  
furo-alça e a aresta horizontal tenha um distanciamento adequado 
para que haja uma pega apropriada para as mãos segurarem efi-
cientemente a embalagem. Isso tem a ver com a qualidade da chapa 
de papelão ondulado e o peso bruto da embalagem, mesmo porque 
às vezes se usa um furto-alça exatamente por ser a embalagem de 
peso bruto alto ou porque a altura da embalagem é tal que dificulta 
o manuseio pegando a embalagem pelo fundo ou pelas laterais.

Ocorrências
• Manuseio
Sendo a embalagem muito manuseada na distribuição, ha-

vendo muitas cargas e descargas, os furos-alças podem se ras-
gar e enfraquecer a área de pega. Muito manuseio pode indicar 
ou sugerir o uso de furos-alças; pouco manuseio, ao contrário, a 
não ser em alguns casos como os exemplificados acima.
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alavancar resultados e fortalecer 
sua imagem no mercado. 
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Dimensões
• Dos furos
O comprimento deve ser tal que permita a intro-

dução das mãos com facilidade (80 mm pode ser uma 
boa medida). A largura deve ser de 25 mm a 3 mm. Os 
extremos podem ser arredondados – um corte especial 
pode ser requerido para facilitar a dobra para dentro, 
quando for o caso. Quando a qualidade do PO for pare-
de dupla uma dobra para dentro oferece alguma dificul-
dade, embora não intransponível. 

• Da embalagem
Caixas grandes, principalmente no comprimento, 

podem exigir furos-alças em duas extremidades das la-
terais, ou seja, próximos das testeiras, pois podem exigir 
até duas pessoas para o manuseio e transporte. Elas são, 
em grande parte, fabricadas em parede dupla.

Reforços
Em algumas embalagens é usado, circundando o furo-alça, um refor-

ço plástico para fins estéticos e, também, para evitar rasgos já que se es-
pera muitos manuseios nesses casos. São embalagens para presente e têm, 
também, um tratamento gráfico “requintado” e que chama a atenção para 
eventos especiais: Natal, aniversários, convenções ou outras motivações ou, 
ainda, simplesmente, embalagens “artesanais” com finalidades diversas (en-
contradas em papelarias, por exemplo, para serem vendidas por unidades).

Ventilação
Em embalagens para frutas pode haver dupla finalidade do furo-al-

ça: Manuseio e Ventilação. A ventilação pode exigir outros furos dis-
tribuídos em vários pontos das faces da embalagem para melhorar a 
circulação do ar nas câmaras frigoríficas. 

Tais observações podem oferecer algum subsídio àqueles projetis-
tas que tiverem projetos de embalagens nas quais o furo-alça mereça 
ou precise ser considerado.                


