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RESISTENCIA DE COLUNA 
(ONDULADEIRA / IMPRESSORA) 

O 
artigo deste mês traz como título Resistência 

de Coluna - (Onduladeira/Impressora). Va

mos iniciar esclarecendo este tópico: Na on

duladeira a verificação da Resistência de Coluna é feita 

retirando corpos de prova da chapa e na impressora 

os corpos de prova são retirados da caixa pronta. Em 

ambas as situações, os corpos de prova são, primeiro, 

condicionados de acordo com os procedimentos esta

belecidos em normas. 

A observação é: Há diferença nessas duas avaliações? 

Já recebemos perguntas sobre o assunto. E, mais es

pecificamente, a questão Qual é a perda aceitável, ou 

melhor, inevitável, decorrente do processo? 

De acordo com os procedimentos descritos no mé

todo de ensaio (ABNT NBR 6737 - Papelão Ondulado 

- Determinação da resistência à compressão de coluna), 

não deveria haver diferenças. Os corpos de prova são 

retirados da chapa da caixa pronta em áreas sem danos, 

isto é, sem esmagamentos decorrentes de puxadores ou 

da pressão exercida pelos clichês, no ato da impressão. 

São retirados de áreas afastadas dos vincos e dos enta

lhes da caixa. Essas áreas têm as mesmas propriedades 

daquelas da chapa na saída da onduladeira. 

Por tais motivos a Resistência à Compressão da 

caixa se torna a especificação mais importante e isso, 

sim, deve o fabricante da embalagem levar em conta 

durante o processo, pois a compressão da caixa pode 

ser influenciada por várias situações do processo: 

Transporte das chapas da onduladeira até as im

pressoras; 

Revista O Papel . Outubro/October 2019 

Manuseio das chapas na alimentação das im

pressoras; 

Puxadores que podem provocar esmagamentos; 

Pressão excessiva pelos clichês no ato da impressão; 

Entalhes compridos ou curtos nas abas (em caixas 

normais); 

Amarrados com fitas amassando arestas verticais 

da caixa; 

Uso de filme stretch sem cantoneiras na formação 

dos paletes; 

E outros. 

Vale relembrar aqui algo que já escrevemos em 

algum destes nossos artigos, e isso porque tem cer

ta relação com o que dissemos acima: A amostra 

enviada ao cliente pelos projetistas da embalagem, 

por ser feita no laboratório, tem qualidades de re

.sistência maior que a caixa de produção, porque a 

chapa que lhe deu origem não passou pelo processo 

produtivo - veio diretamente da onduladeira para 

o laboratório de amostras. O usuário, comprador, 

deve ter esse conhecimento para depois não fazer 

comparações entre a amostra recebida na negocia

ção e a embalagem referente a um lote de fabricação. 

Pelo que discutimos acima, não deve ser espera

da uma perda na Resistência de Coluna entre a chapa 

na saída da onduladeira e a chapa (caixa) na saída da 

impressora. Quanto à compressão da caixa, porém, 

alguma perda acontecerá sim e pelos motivos que 

descrevemos acima. • 


