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POR JUAREZ PEREIRA

PAREDE DUPLA

A s duas palavras do título deste artigo se referem a 
uma estrutura de papelão ondulado, definida no 
Glossário ABPO como:

“Papelão ondulado formado por dois elementos ondu-
lados colados a três elementos planos por meio de adesivo 
aplicado no topo das ondas”.  

Os elementos ondulados podem ser do mesmo tipo de 
onda ou não. Em quase 100% dos casos, as duas ondas são 
diferentes.

Melhor esclarecendo: Os tipos de onda (perfil) são 
conhecidos por letras (A,B,C,E, F…). Primeiramente 
apareceram as ondas A e B, com alturas de 4,67mm e 
2,46mm, respectivamente; depois apareceu a onda C 
com altura de onda de 3,61mm e que deveria substituir 
ambas as ondas A e B. Em parte a onda C teve sucesso e 
ganhou grande espaço substituindo a onda A; o mesmo 
não aconteceu quanto à onda B. Esta continuou a ser 
usada e é bastante utilizada hoje. A onda E apresenta 
uma altura de onda de 1,19mm.

Vamos juntar isso no quadro em destaque, incluindo o 
número de ondas por metro. 

A combinação mais comum de ondas utilizadas na com-
posição da Parede Dupla  é CB (ou BC). E, conforme já dis-

semos anteriormente, é possível fabricar Parede Dupla com 
duas ondas AA, CC, BB etc. Não é comum, porém.

 Atualmente, observa-se uma tendência em se usar com-
binações do tipo CE ou BB ou até mesmo BE.

A pergunta é: Quais as vantagens? Entre estas três dessas 
se destacam:

• menor consumo de papel;
• melhor superfície para impressão (no caso CE, tendo 

E na face externa);
• melhor definição dos vincos (espessuras menores se 

dobram mais facilmente).
Por outro lado, devemos também questionar se há des-

vantagens. “Teoricamente”, por termos uma espessura me-
nor para a estrutura parede dupla, diríamos que a resistência 
da embalagem à compressão seria prejudicada, entretanto 
se a resistência de coluna for maior poderá haver vantagens. 
Mas é necessário melhor análise.

Um aspecto a ser analisado é a produtividade: Qual será 
a velocidade das onduladeiras com essas novas combinações 
de perfis de onda?

A essa altura, a partir das reflexões propostas por este 
artigo, os fabricantes já devem ter tirado suas conclusões. 
Esperamos que sejam positivas.           n
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Quadro sobre as ondas       

Ondas por m (aprox.) Alturas (aprox.) mm

Onda A 100 a 120 4,67

Onda B 145 a 165 2,46

Onda C 120 a 140 3,61

Onda E 280 a 310 1,19


