
Fabricantes e consumidores de papelªo
ondulado testam embalagens para garantir
melhores desempenhos dos produtos
Producers and costumers of corrugated paper test packages to warrant best product performance
Fabricantes y consumidores de eartón ondulado hacen testes de entbalajes para garantizar mejores desempenas de lus pruductus

Com o objetivo de atender às exigŒncias atuais das consumidores fabricantes de papelªo
ondulado vŒm trabalhando para contornar os problemas mais comuns que afetam a

desempenha de seus produtos como a umidade Para controlÆlaexistem hoje testes

realizados em laboratırios especializados coma Ø o caso do da ARPO onde tambØm º

possïvel fazer outros tipos de ensaias de controle como o de gramatura por exemplo
requisitado pelos consumidores de caixas de papelªo ondulado para o s onde a

gramatura Ø um requisito a ser considerado

Por Renata Mercante savastano

Ganhar omercado de embalagens para

transporte de frutas tem sido urna tias me

tas do setrn de papelªo ondulado Por isso

os empresÆrios cstào sc preparando ou

melhor buscando mais qualidade para os

seus produtos para estarem mais prontos

do que nuncaa assutttir esse mercado pro

missor Ainda mais que um rÆpido aumen

to das exportaçïes brasileiras de fintas na

œltima dØcada tem sido registrado Por

exemplo ascxxtrtaçıes de manga que

conforme divulgado em informativo da

Abre Asstxiaçªo Brasileira de Embala

gem eram da ordem dc 12 mil tonela

das em 1995 nœmero yue em 1999 pas

sou asignificar 60 rnil toreladas

Mas ser o melhor ou perfeito em de

ter7ninado produto açıes efïcrtzes sªo exi

gidas Esªo atrÆs delas que os produtores
ele papelªo ondulado estªo corTendu para

resolver o pmhlema da umidade nas cai

xas guando submetidas a baixas tempera

turas Com o advento elos sistemas de re

fiigeraçªo visando à conservaçªo dos ali

mentos por mais tempo o papelªo por ser

um material muito higroscópicu muitas

vetes nªo suportava as mudanças de tem

peratura encabava por ter um desempe
nho abaixo das expectativas

AlØm disso as caixas quando arma

zenadas sofrem com as variaçìcs da tcm

pcratura ambiente Us locais de depósito
dos plOdrlt05 acabados ou de caixas de

estoques nªo sªo condicionados haven

do variaçcs de temperatura entre 15C e

nCe de umidade ambiente entre 307c e

í0Ic Sem contaras diferenças de tempe

ratura eumidade existentes entre cida

des Estados e principalmente païses A

exemplo da cidade de Amsterdª na Ho

landa cuja temperatura gira em torno de

2C e a umidade relativa atinge917 no

rnŒs de janeiro enquanto Sªct Paulo apre

senta mØdia de 32C c 75 de umidade

neste mesmo período du ano O papel

absorve a umidade do ar e se equilibra
com um certo percentual de umidade

Conhecer esse teor de umidade Ø impr
tante no processo de conversªo do papel

em embalagens de papelªo ondulado

Respondendo a estímulos

Pzusando por experiºncias como rcvcs

timento da caixa fabricaçªo do miolo com

dupla onda miolo semiyuírnicu dentre

outras alternativas os fabricantes de pape

linondulado vem conseguindo adaptar suas

embalagens ls exigŒncias do mercado e

curo isso ganham cada vez mais mercado
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Equipamento instalado no laboratório da ABPO para teste do teor de umidade
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Teste de Gramatura

Impot7anre para determinar
a combinaçªo de papØis

O controle de unudade Iwje jÆ pude ser

feito facilmente a partir de testes realiza

dos em laboratórios especializados favore

cendo tanto os produtores como os consu

midores de embalagens
No caso do Laboratrioda ARPO o teste

Ø feito em uma estufa que mede a quantida
de de Ægua contida na amostra de papelªo
Na prÆtica o teste de umidade considera a

razªo entre a massa do corpo de prova em

seu estÆgio inicial ea massa do mesmo corpo

de prova após culacadu em estufa para secar

completamente explicaCiuliano Frner

tØcnico de Laboratório da ABPO Seguindo
as normas internacionais oensaio de umi

dade º feita apartir de algumas regras bÆsi

cas a temperatura da estufa Ø de 105C

2C enquanto o ternpu de ensaio deve ser

superiora 30 minutos e o corpo de prova

apresentar medida de 40cm x 25cm O resul

tadu da umidade Øexpresso em porcentagem

pelo Sistema Internacional

Testando a gramatura
Outro teste bastante solicitado Ø o dc gra

matara tambØm realizado pelolaburatœriu

da ABPO Este teste Ø realmente impor
tante para saber a combinaçªo certa de pa

pØis posiciona Furner

O ensaio de gramatura consiste em deter

minar opeso de ura metroquadrado de pape

lªo onduladoincluindo o peso das capas

papel miolo e cola por meio de atua balança
digital analítica de prccis5u O resultado Ø

geralmente expresso em ghn pelo Sistema

Internacional c cm lb1000 ftpelo Sistema

BritÆnieo Conforme explicalurner o corpo

de prova mais apropriado para u teste de gra

matura Ø o chamado corpo de prova cam

peªd cujas medidas sªo 25cm x 40cm

C`LCULO DA GRAMATURA

I Utilizando a balança PQU da Regmed
G AA g onde

G gramatura gm

g peso tlo corpo tle prova em gramas
A Ærea do corpo de prova para o qual o

dispositivo estÆ aferido em cm2

A Ærea do corpo tle prova pesado em cm2

II Utilizando a balança digital analítica

Gy1061LConde
G gramatura era ym2

g peso do corpo de prova em gramas

L largura do corpo de prova em mrn

C Comprimento do corpo de prova etrr mrn

FÓRMULA PARA 0 C`LCULO
DA UMIDADE

U Mi Mf Mi 100 onde

Mi massa inicial

Mf massa final

Resultado expresso em

de umidade

ServifoO lahnratrírin da ABPO fica rta sede da Assnciarioà rua 8rigadeirn avi

Peixoto ó46 Sªo Paulatilluncirnade segwrdu u sertujeira cias 8h hs 17h

telefime para contato consulta de preços e ugendamcnto rte testes Ø If381yY

cola Gitrliarrn nu HcrnrœrnFsta Ø a 4 reportugern de urna scrÆe especial da revista

Papel sobre os testes realizados pelo lahnratiirio da ABPO

Impactos do Apagªo

Efeitos do racionamento ainda Ø cedo para medir
os efeitos no setor de papelªo ondulado

O racionamento de energia tem sido
uma dor de cabeça a mais para o jÆ
sofrido segmento industrial brasileiro Se

alcançar uma meta de economia resi

dencial de 20 Ø uma tarefa que pede
planejamento e pode gerar algum des

conforto no ambiente industrial em que
as metas sªo atØ maiores a situaçªo
tornase um pouco mais complicada Tem

sido assim no setor de celulose e papel
e o de papelªo ondulado estÆ enfren

tando desafio semelhante Após o iní
cio do plano de racionamento em ju
nho observouse uma queda de 55
na expediçªo de embalagens de pape
lªo ondulado em relaçªo ao mØs anteri

or afirma Paulo SØrgio Peres presiden
te da Associaçªo Brasileira do Papelªo
Ondulado ARPO Mas na opiniªo do

presidente Ø cedo ainda para que se

possa medir os efeitos do racionamento

de energia sobre o setor de papelÆo on

dulado em termos de queda de produ
çªo acumulada este ano vu quanto a

eventuais demissıes que poderiam
ocorrer Os resultados acumulados no

primeiro semestre deste ano sªo 35
superiores aos de igual período de

2000 e a ABPO tem trabalhado na

tentativa de nªo deixar este desempe
nhoser atingido de forma intensa Para

isso a Associaçªo tem promovido reu

niıes epalestras com o objetivo de

trocar experiºncias e manter os asso

ciados bem informados
Um ponto favorÆvel ao setor de pa

pelªo ondulado Ø que a maioria das

empresas sªo integradas percentual
que representa cerca de 86de todas
as industrias que constituem o segmen
to Apesar das medidas de racionamen
to serem específicas para cada empre
sa foi observado que em mØdia o

setor tem condiçıes de economizar en

tre 8 e 10 de energia por racionali

zaçıes internas reduçªo Entretanto
este índice estÆ muito abaixo dos 25
impostos pelo governo FSJ
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