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NOTAS TÉCNICAS

Frequentemente recebemos consultas sobre assuntos ligados 

ao papelão ondulado.  A maioria dessas consultas se refere 

a questões já discutidas  por meio de um grupo de trabalho 

aqui na ABPO, grupo esse chamado GT-1 que estuda especificações, 

participa das reuniões sobre métodos de ensaio na ABNT, participa 

na elaboração de manuais e assuntos técnicos relacionados à em-

balagem de papelão ondulado etc.

Muitos dos assuntos discutidos, e que merecem divulgação, são 

apresentados em notas técnicas e fazem parte de um manual à dis-

posição dos interessados, aqui na ABPO.

Os associados da ABPO recebem uma cópia dessas normas sem-

pre que emitidas; os não associados precisam fazer uma solicitação. 

Para estes últimos, relacionamos os títulos das notas técnicas já pu-

blicadas. Elas são numeradas como NT GT-1/… Os números depois 

da barra são indicados abaixo:

01 – Considerações sobre prensas p/ ensaios de ESMAGAMENTO

02 – Considerações sobre o aparelho de ensaios p/ 

ARREBENTAMENTO 

03 – Unidades do sistema internacional e fatores de conversão

04 – Recomendações p/ desenvolvimento da impressão em embalagens 

05 – PO – Especificações

06 – PO – Dimensões

07 – Lista de checagem para o desenvolvimento da embalagem

08 – PO – Código de barras

09 – PO –  Legislação p/ embalagens celulósicas em contato com 

alimentos

10 – Convenções

11 – Validade para produtos de papelão ondulado

12 – Fator Take-up

13 – PO – Embalagens para produtos “in natura”

14 – Considerações sobre procedimentos para os ensaios 

15 – PO – Simbologia p/ orientação de descarte seletivo

Atenção especial devem os projetistas dedicar à NT GT-1/05 – 

Papelão Ondulado – Especificações. Ela não só traz informações 

básicas sobre papelão ondulado, traz, também, informações quanto 

à determinação da especificação da qualidade da chapa de papelão 

ondulado que será necessária para a fabricação da embalagem em 

função das diferentes situações que ela encontrará em seu ciclo de 

distribuição. Essas diferentes condições levarão o projetista a deter-

minar um fator de segurança para garantir que o material escolhido 

e o estilo (desenho) da embalagem garantam o bom desempenho 

dessa embalagem até a entrega do produto ao consumidor final.

Um exemplo de cálculos para o que dissemos acima é apre-

sentado na Norma. É uma ajuda importante para o projetista da 

embalagem. Reforçamos isso por termos sido consultados, com 

frequência, sobre dúvidas que têm respostas nas informações 

apresentadas na NT GT-1/05. 

Os responsáveis, projetistas de embalagens de papelão ondulado 

e que queiram se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos 

sobre o desenvolvimento da embalagem de PO podem contar, ainda, 

com os cursos que a ABPO proporciona em sua sede à rua Gavião 

Peixoto, 646, na Lapa, São Paulo.             n


