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POR JUAREZ PEREIRA

ABAULAMENTO

A embalagem de papelão ondulado quando com 
o seu conteúdo e empilhada tende a sofrer al-
gum abaulamento em seus painéis verticais 

(das laterais e das testeiras). O abaulamento máximo 
ocorre quando a embalagem entra em colapso.

A preocupação quanto ao abaulamento, ante-
rior àquele que se observa no colapso, está ligada 
ao dimensional externo da embalagem. No trans-
porte, a embalagem vai ocupar um espaço e, nes-
ses casos, as dimensões externas passam a ter um 
papel importante.

Se o projetista vai determinar as dimensões da cai-
xa e se essas dimensões não são determinadas pelas 
dimensões do conteúdo, ou seja, se o projetista pode 
“adaptar” o conteúdo em função das dimensões da cai-
xa, conhecer o abaulamento deve fazer parte do projeto 
para aqueles casos em que o transporte será feito em 
contêineres, cujas medidas são os limites para o con-
junto de caixas colocadas uma ao lado da outra. (Deve-
-se registrar, também, que mesmo em muitas situações 
onde o conteúdo é que direciona as dimensões da cai-
xa, conhecer o abaulamento pode ser necessário).

Durante o ensaio de compressão pode-se observar 
que os painéis da embalagem vão abaulando em razão 
da carga crescente que vai sendo aplicada sobre ela.  
Medir esse abaulamento não é uma prática rotineira 
do projetista da embalagem. Às vezes até há certa ne-
gligência quanto a isso, já que nem mesmo consta das 
especificações, com exceção das embalagens destina-
das ao transporte aéreo.

O abaulamento é uma função da altura da embala-
gem; o perímetro da embalagem não influencia. 
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A deflexão, que é registrada na máquina de compressão, 
indica na realidade uma diminuição na altura da emba-
lagem em função da carga (força) aplicada sobre ela após 
uma pré-carga de acomodação da embalagem para o en-
saio.  Há, porém, um relacionamento da deflexão com o 
abaulamento. Se o projetista não fizer anotações quanto ao 
abaulamento durante o ensaio de compressão e precisar 
conhecer o abaulamento em uma determinada deflexão, 
existe a possibilidade de se usar a fórmula:

* B = [3/16(D² - d²)]0,5

B = Abaulamento
D = Altura da caixa na pré-carga
d  = Altura da caixa na deflexão correspondente a 25% 
da carga de colapso* 

O percentual 25 é um critério; quase uma sugestão, 
por corresponder ao fator de segurança 4 usado para de-
terminar a resistência à compressão da embalagem em 
muitas situações.

As prensas próprias para o ensaio de compressão de em-
balagens de papelão ondulado registram, a intervalos pe-
quenos, o valor da compressão e a correspondente deflexão. 

A referida fórmula foi desenvolvida em estudos feitos 
para embalagens a serem transportadas por via aérea quan-
do o abaulamento deve ser o mínimo possível.    n

Nota de referência sobre a fórmula: *G.G.Maltenfort, 
“How to Measure Bulge” Modern Packaging,  
March 1971.


