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POR JUAREZ PEREIRA

ONDA  “A”

O tipo de onda A foi o primeiro a ser usado na fa-
bricação do papelão ondulado. Seguiram-no os 
tipos de ondas B e C. Este último tipo, onda C, 

surgiu com o intuito de substituir os tipos A e B.
A onda C, realmente, ganhou espaço substituindo a 

onda A; não ganhou espaço, porém, como a onda B. Este 
tipo de onda continua sendo muito utilizado e até au-
mentada a sua participação no mercado.

Uma confirmação do que acabamos de afirmar pode 
ser encontrada nos últimos Relatórios Anuais da ABPO. 
Em 2017 o Relatório Anual da ABPO mostra uma pro-
dução (em toneladas) de:

Onda B 2.610.006

Onda C 1.566.743

Onda A 978

Outro tipo de onda, conhecido como onda E, também 
passou a ser usado e hoje já participa bastante em estru-
turas de parede dupla, em combinações CE e BE (A es-
trutura parede dupla possui dois elementos ondulados).  
A onda E – por ter uma altura cerca de 50% da altura 
da onda B e maior número de ondas por metro linear –  
possibilita uma superfície mais “plana” criando melhores 
condições para uma impressão de alta qualidade.

Vamos voltar à onda A. Falamos sobre ela porque 
recebemos, aqui na ABPO, muitas amostras de embala-
gens de papelão ondulado, fabricadas em onda A, vindas 
de outros países. São embalagens para as quais alguns de 
nossos fabricantes são solicitados a produzir. E acabam, 
para alcançar as especificações em termos de resistência, 
fabricando uma estrutura parede dupla. Evidentemente 
vamos consumir mais “papel”.

Pode não ser interessante produzir papelão ondula-
do, parede simples onda A, por problemas de carteira 
(volume a ser produzido); entretanto, se considerarmos 
que muitas embalagens que produzimos em parede dupla 
podem ser fabricadas em onda A, desde que consigamos 
uma resistência adequada, especialmente com referência 
ao esmagamento, talvez o problema volume a ser produ-
zido passe a ser interessante.

No caso específico de algumas amostras que recente-
mente analisamos aqui na ABPO, uma delas apresentou 
resistências como:

Papelão ondulado parede simples onda A  

Gramatura 850 g/m²

Capas (int. e ext.) 275 g/m²

 Miolo 200 g/m²

Coluna 11 kgf.cm

Espessura 5,4 mm

Esmagamento  > 3,0 kgf/cm²

Para uma boa resistência ao Esmagamento e consi-
deramos que um valor de 3 kgf/cm² para onda A é um 
excelente resultado, verificamos que o miolo usado foi 
de 200 g/m²

O problema da onda A é a perda de espessura durante 
o processo e manuseio; então a qualidade do papel mio-
lo deve ser uma referência importante a ser especificada 
especialmente o CMT (Concora) que tem relação direta 
com o esmagamento e este com a perda de espessura da 
chapa de papelão ondulado.           n

ABPO – Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.brAssociação
Brasileira do Papelão Ondulado


