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Manual de notas técnicas – aBPo 

em nossos últimos artigos publicados nesta 
revista, fizemos menção ao Manual de notas 
técnicas da aBPo. essas notas técnicas, que 

atualmente totalizam 14, apresentam informações 
de utilidade para aqueles que fabricam ou utilizam 
produtos de papelão ondulado. 

relacionamos abaixo os títulos dessas notas técnicas 
para conhecimento:
•	 gt-1/01 – considerações sobre prensas para ensaios 

de esmagamento;
•	 gt-1/02 – considerações sobre o aparelho para en-

saios de arrebentamento;
•	 gt-1/03 – unidades do sistema internacional, uni-

dades usuais e fatores de conversão aplicados ao 
papelão ondulado;

•	 gt-1/04 – recomendações para desenvolvimento 
de impressão em embalagens de papelão ondulado;      

•	 GT-1/05	–	Papelão	ondulado	–	Especificações;
•	 gt-1/06 – Papelão ondulado – dimensões;
•	 gt-1/07 – lista de checagem para desenvolvi-

mento de embalagem;
•	 gt-1/08 – Papelão ondulado – código de barras;
•	 gt-1/09 – Papelão ondulado – embalagens celulósi-

cas em contato com alimentos;

•	 gt-1/10 – convenções em papelão ondulado;
•	 gt-1/11 – Validade para produtos de papelão 

ondulado;
•	 gt-1/12- determinação do fator take-up do pa-

pelão ondulado;
•	 gt-1/13 – Papelão ondulado – embalagens para pro-

dutos hortícolas in natura – instrução normativa 009;
•	 gt-1/14 – considerações sobre procedimentos 

para a correta execução do ensaio de resistência 
de coluna.

grupo de trabalho gt-1 da aBPo reúne-se mensal-
mente para discutir assuntos relativos às notas téc-
nicas, bem como outros de interesse para a indústria 
do papelão ondulado e para os usuários do produto. 
Periodicamente as notas passam por revisão, para 
serem atualizadas.

o Manual de notas técnicas – aBPo apresenta, como 
os títulos indicam acima, uma série de informações que 
abrangem as atividades dos projetistas de embalagens 
de papelão ondulado, dos responsáveis pelos laborató-
rios de ensaio, dos vendedores e daqueles responsáveis 
por	 especificações	 de	 produtos	 de	 papelão	 ondulado.	
Parte das publicações da aBPo, o Manual e está à dis-
posição dos interessados na sede da entidade.    

      


