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POR JUAREZ PEREIRA

PAREDE DUPLA (CONT.)

Em nosso artigo do mês passado comentamos sobre a 
tendência dos fabricantes de papelão ondulado a cria-
rem novas combinações de ondas nas composições 

das estruturas de parede dupla.
Há muito a estrutura mais fabricada vinha sendo a combi-

nação das ondas B e C, formando o que especificavam como 
parede dupla BC ou parede dupla CB. Esporadicamente, se fa-
bricavam parede dupla AC, por exemplo. Combinação do tipo 
BB não se fabricava, ou melhor, não constava como especifica-
ção normal nas tabelas dos fabricantes de papelão ondulado.

Um outro tipo de onda, conhecida como onda E, passou a 
fazer, mais frequentemente, parte da fabricação pelos gran-
des fabricantes de papelão ondulado. E como isso combi-
nações de parede dupla CE e BE começaram a aparecer no 
mercado. Isso, porém, como uma decisão interna de cada 
fábrica e praticada até mesmo para resolver uma situação, 
digamos, especial.

Para os projetistas de embalagens de papelão ondulado 
essas novas composições de parede dupla são bem-vindas 

por criarem novas possibilidades e atender certas situações 
como, por exemplo, qualidade da impressão, conforme já 
comentamos no artigo anterior. Falamos, também, da eco-
nomia de papel e da melhor definição das dobras.

Um questionamento que fazíamos era quanto à Resistên-
cia de Coluna. Em poucos contatos com fabricantes recebe-
mos informação de melhoria na resistência e isso, quando 
recebermos mais amostras aqui na ABPO, amostras essas 
que nos chegam através de solicitações rotineiras para en-
saio, vamos poder conhecer melhor.

Em um único ensaio que fizemos, comparando parede 
dupla BC e EC, não detectamos uma melhor resistência de 
Coluna na composição EC, o que, teoricamente, aliás, espe-
rávamos. Porém, é prematuro. 

Um aspecto positivo, quanto às composições EC (e 
aqui incluo, também, a composição BB) está relacionado 
à melhor definição das dobras, o que se reflete num me-
lhor desempenho da embalagem nas máquinas automáti-
cas de montagem.               n

ABPO – Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado. 

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

A ABTCP – , informa a todos os seus  Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel Associados
que estão abertas as inscrições para a candidatura dos novos membros do , conselho executivo e fiscal
onde tomarão posse oficialmente na assembleia geral que acontecerá durante o ABTCP 2019.
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Eleições Conselho
Executivo e Fiscal

Regras para participação: 
A empresa (PJ) associada que se candidatar indicará o nome do representante no conselho;

O associado (PF) que se candidatar deverá ter no mínimo 06 (seis) meses de filiação a associação.

Cronograma:
Candidatura – de 21 de maio a 22 de julho de 2019
Votação pelos associados – de 28 de julho a 11 de outubro de 2019
Apuração – de 14 a 17 de outubro
Posse – dia 24 de outubro na assembléia geral.

Para
candidatar-se

acesse:  

www.abtcp.org.br
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