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POR JUAREZ PEREIRA

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES (III)

C ada fabricante tem, para as diferentes estruturas 
de papelão ondulado que fabrica, especificações 
de resistência conforme as composições de pa-
péis (capas e miolos) que utiliza na fabricação 

dessas estruturas (parede simples, parede dupla). Os níveis 
especificados, entre um fabricante e outro, são diferentes, e a 
ABPO chegou a recomendar uma Tabela para que houvesse 
uma padronização.

Nas Tabelas, a Resistência de Coluna, parâmetro de  
conhecimento de todos os usuários de embalagens de pape-
lão ondulado, é a referência mais importante para a chapa de 
papelão ondulado por estar diretamente ligada à Resistência 
à Compressão da Embalagem.

  Para o usuário, se ele quer incluir nas suas especificações 
das embalagens que utiliza para seus produtos, indicações 
quanto à especificação do papelão ondulado, ele deverá con-
sultar seu fornecedor, já que a recomendação da ABPO ain-
da não é seguida por todos os fabricantes.

 O aparente problema, entretanto, deixou de ser relevan-
te para aqueles usuários que passaram a adotar a Resistên-
cia à Compressão da Embalagem (RCE) como parâmetro 
para suas especificações. A Resistência de Coluna (RC), 
que consta nas Tabelas de Especificações dos fabricantes, 
está diretamente relacionada à RCE, conforme já comenta-
mos acima. Nesses casos, cabe ao projetista da embalagem 
especificar a RC necessária para atender à RCE especifica-
da; e isso, também, para o o controle durante as várias fases 
da fabricação da embalagem. 

 Apesar dos comentários acima, gostaríamos de lembrar 
aos fabricantes de embalagens de papelão ondulado, especial-
mente para os projetistas das embalagens, que a CLASSIFI-
CAÇÃO DOS NÍVEIS DE QUALIDADE PARA A CHAPA 
DE PO, recomendada pela ABPO, indica valores inteiros para 
a RC: 4,5,6... Essas indicações talvez mereçam agora uma  
revisão, e a questão que os fabricantes devem definir é se é 
possível especificar valores com intervalos menores, como 4, 
(4,5), 5, (5,5)… A classificação ABPO seria, então, atualizada.

Por que esta sugestão? 
A RC era prevista, teoricamente, a partir do RCT (Ring 

Crush Test) dos papéis (capas e milos) e a previsão tinha 
um resultado pouco confiável. Os fabricantes passaram a 
usar o Short Compression Test (SCT) que tem uma outra 
concepção e maior precisão o que leva a uma maior con-
fiabilidade. Os fabricantes que usam essa nova tecnologia já 
podem equacionar melhor as combinações dos papéis (capas 
e miolos) que usam e têm, portanto, resultados mais precisos 
quando, teoricamente, calculam a Resistência de Coluna a 
partir do SCT.  

Quando o projetista depara com uma situação que po-
deria indicar 4,5 de Resistência de Coluna, por exemplo, 
ele tende a adotar para a especificação o nível 5, se 4,5 não 
constar em sua Tabela. O importante a observar é que se o 
projetista adota para a especificação o valor 5, ele estaria 
indicando algo cerca de 10% “a mais”. Em termos de custo 
talvez valha a pena questionar.           

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


