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lack testa loss nrirririzatiort warrnuty Testes de embalaje garanœa dc minimización de pØrdidas

Exigncia principalmente dos consumidores de

embalagem o teste de compressªo de caixa
permite especificar o nœmero mÆximo de caixas

que podem ser empilhadas em determinado
espaço de tempo sem que se atïnja o colapso

Quem nunca viu nos supctnicrcados e

demais pontos de venda tllltas e outros pro
dutosestragadosamassados ou detìnrrtadus

Infelizmente esta Ø uma situaçªo bastante

comua ainda nu novo milºnio que tem como

causa fundanrcntal o nªo cwnpritnento das

especitìcaçiesdas embalagens dc transpor
te provocador muitas vezes pela falta de in

fotmaçio e atençªo Por exempla caixas yue

resistem a ura empilhamento
mÆximo dc seis raridades sªo

suhmetidisa um empilhamen
ro de IS ou 20 Ou entªo sªo

armazenadas em lotais œmidos

emuito quentes par longo tem

po Oresultado Enonue des

perdício dos produtos cmbala

dos esinificalivoprejuïzo aos

seus forncccdores

O falo ocorre principalrnen
tcnocasodcprodutos nªo auto

sustentÆveis inteiramente de

pcnclrntcs da emhalagenn de

uanspotte como Ø o caso dc fru

Ias Isso jÆ nªo acontece tanto

com produtos enlutados par

exemplo pois estes jÆ tŒm uma

embalagem resistente obsettia

Giuliano Forncr tØcnico do La

borauírio de Pupehio Ondulado da ABPO

Neste sentido acmbalakeni de papelïto on

dulado sendo a mais utilizada no mundo

para tralisporte e arnlazenagern lisa com a

ubt7guçtio de ser resistcntc para proteger
Seus pnldwos de yualyuer tipo de situaçlo
prejudicial a sua qualidade e apresentaçªo
nos pontos de venda Para acondicionar

alga em umaembalagem le papelªo ondu

ladoØpreciso que esta ofereça a proteçªo
necessírix paru sustentar a cana arantin

do que o produu seja fornecido exatamente

de acordo comsuas características iniciais

refere o engenheiro Nascer Moussa super

visor de Controle de Qualidade c AssistŒnPor Renata Mertante Savastano

ria Tecnica da Orca Celulose Papel e Em

balagens SA
A firo de solucionar problemas como os

mcncionadsfrant criados laboratórios es

pecializados equipados com tnÆyuinas ca

pazes de realìzar os mais variados testes

como compressªo coluna arrebentamento

esmagamento e umidade dentre outros Ka

rantindo obom desempenho das embala

gens No setor de papelªo ondulado uul dos

laboratórios atais requisitados Ø o da ABPO

c dentro dele o teste mais conrpletu epro

curado Ø o de compressiode caixa

A partir deste teste Ø possível anali

sar aembalagem inteira dc uma só ver

csplica Furner reforçando yue nenhum dos

outros testes utiliza como corja de prova a

caixa jÆ montada e sim pequenas amos

tras dela A rcalizaçªo do testele compres

sªo principalmente tot7tousc mais comum

devido às exibØnias dos próprios consu

midores de embalagens cujo objetivu maior

e constante estÆ atentativa de minimiza

çªo de perda de seus produtos Realmen

te nossos clientes exicm esle leste para

aprovar ou nªo a caixa que fabricamos
acrescenta Juarcz Pereira assessor da Ærea

de Desenvolvimento dc Prudutodas lndœs

ttias Klahin Du lacto dos clientes aalega
çio º simples c direta para nos este teste

Ø essencial principalmente para podermos
realizaruma correta palehraçªn das caixas

durante O transporte e aaC771aZellace171ICS

salta 7uliano Rorga respnnstível pelo La

boratório de Embalaemda Perdigªo
N1 Vltiao Cle Monssít da Oltia Otltla Im

portância do ensaio decompressªo estÆ li

gada àqualidade final da rmbalaenl A

partir do testes pulemos avaliara adesivi

dade entre as rapas c o miolo da estrutura
a deforrnaçüo Ias ondas falhas no fecha

mentodajunta de fahricaçito e entalhes ex

cessivos das abas que intlucnciam o valor

obtido durante uensaio tíe laboratório

Q tetcele ronrpreerrcïro cIe cuita c n

nuns enntpleto elo Lcthoratórin da 4BP0



Apesar de set comwn fabricantes e con

sumidores de ernbalaempossuírem seus

próprios laboratôrios para testes eensaios
muitas vezes Ø preciso haver um lugar neu

tro para esclarecer possïvcis desentendiuten
tos entre ambas as partes E Ø exatamente

aí yue aABPO entra em cenacomenta For

ner Isso porque coulìlrrne explica o tºcnico
do labóratório da ABI ocorre que o con

sumidor da embalagem encomenda o pro
duto com determinadas especificaçıes as

gorais muitas vezes nªo hatem com os re

sultados esperados lleste xldo a emba

lagem Øtrazida ao nosso laboratnrio para
tirarmos aprova final explica Forner

Por dentro da ABPO

Fora o tato dc o laboratório da ABPO
ser procurado para exercer opapel de me

diador entre consumidores e fabœcurtes
ele caixas n local apresenta ouuovclifcrcn
ciaisyue ocoJoculu cm posiØªo privilegia
da em relaØªo aosdemais AlØm de ser eli

rnatizado apresentando temperatura e umi
dade relativa do arcontrolados dc acordo

com as Normas da A LtNT Associaçªo
Brasileira de Normas TØcnicas ele a
raneaentregados resultados duç testes em

tempo recorde

Enquanto outros lahoratírios cvarn
cerca de 30 dias para aprontar urn laudo

do teste de compressªo de caixa por exem

plo precisamosde apenas cinco dias res

salta Forncr Ocanto ao equipamento dis

ponível para a realizaçªo do teste dc coln

pressªo a A13P0 dispóe de uma das mais
IlrUderllaS nlÆyUilltlti CXIStenlc5 llo IIICfCa

do totalmente digital cuja margem dc erro

de no mªxinw 15r

Fntrrmdo um pouco mais no operacio
nal do teste de compressÆo dc caixa os

responsÆveis pelo laboratório da ABIO

Irornere Hermïnio Karl Guimarªes aduri
tem que aoperaçªo realmente requer cer

tos conhecimentos Resun7idamente con

iìnne explicam os tØcnicos a partir dc

uma fórmula matemÆtica Ø possível de

Ainda com dœvidas sobre a especificaçªo da resistØncia
caixa lie papelªo ondulado Talvez a tªo usada fórmula de N
capaz de relacionar o teste cie compressªo cota o de colona
facilitar sua cirntpreensªo

L1 fórmula deVacKeparacotnressªo C Ø Æ seuittte
C co1Ileponde

coi ccrtuna em kgtlctn
K constante 56 parede simples ou 49parede dt
r espessura

pperímetro 2x compritnento x largura cm

Veja urtì catioteÆl

Determinaçªo dacompressªo deurna caixa cujo compritnento f7ln

Ittrgura OIfoto colttna ˆ 95 kgfYcm cslssura 4 coro ˝ nada C
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terminar a carga de colapso da caixa refe
rente à resistªncia yue ela suportaria por
um tempo yue varia de um u dois minu
tos Posteriormente ao valor obtido apli
case um coetïciente de segurança para de
terminar a carglreal a yue a embalagem
pode suportar isto Ø o níimero de caixas
sobre acaixa da primeiracunada do empi
lhamento reja toais detalhrc nrhua

Balanço
A mØditmensal de testes dc com

pressªo de caixa varia muito e acompa
nha o ritmo do mercado indica Guima

rªes da ABPU Em Øpocas corno PÆs
coa eNatal cnl yue sc utiliza maior vo

lume de embalagens a demanda poc tcs

te na ABPO tambØm cresce No balan

ço 200D a ìntititui4ªo realizou unt total
de 58 testes de compressiodc caixa sen

do 42 para associados e 16 para nªo só
cios Vale lembrar yue o preço deste tcs

tc para sócios da ABIU Ø de R 5000
para cada lote de 10 amostras enquanto
os nào associados pagamR10000pela
mesma quantidade de amostras

Mas nªo pense yue somente empresas
procuram o laboratório da ABfCPesso
as físicas tambØm vªo à Associaçªo e hÆ
atØ tnesnlu algtunas histórias interessan
tes relacionadas a isso Uma delas con

forme recorda Guimarªes foi a visita re

pentina dc um investiador depolícia Glc
havia apreendido urna carga contrabande
adacujas caixas estavam amassadas c to

talulente deformadas c queria descobrir
IUe pCSO elilSALlClllaVa171 COtrttl Ftle
nxu oteste de coluna calculamos o que
ele precisava oras depois nªo sonhemos
vais notícias do caso
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