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Por Juarez Pereira,

esPessura do PaPelão ondulado

a espessura do papelão ondulado é definida 

como a distância entre as duas faces externas 

da chapa de papelão ondulado. Já comentamos 

aqui, em algumas oportunidades, sobre a importância 

da espessura e sua participação na resistência à com-

pressão da caixa de papelão ondulado. 

a espessura é um fator da conhecida fórmula de 

McKee, que possibilita prever, teoricamente, a resistên-

cia à compressão da caixa. esse fator entra na fórmu-

la como a raiz quadrada da espessura. uma diferença 

para menos na espessura especificada irá representar 

um percentual de perda na resistência à compressão – 

percentual esse que pode ser calculado.

a espessura da chapa para determinada combinação 

de papéis, na saída da onduladeira, pode ser prevista 

com base nas espessuras dos papéis (capas e miolo) 

utilizados. essa estimativa pode ser obtida conforme a 

equação que apresentamos abaixo para um papelão 

ondulado de parede simples:

           e  =  ec¹ + ec² + eM + a(ao)

  e = espessura da chapa

   e = espessura dos papéis (capas e miolo)

                   c¹ - c² = capas

                   M = miolo

   a = Fator de correção para a altura da 

onda (ao), especificada pelo fornecedor do cilin-

dro ondulador. (na fabricação da chapa ocorre uma 

perda na altura das ondas: um pequeno “esmaga-

mento” nos ápices das ondas, devido à umidade 

pela aplicação da cola e a pressão dos “rolinhos” e 

“lonas” na forradeira).

o esmagamento referido acima pode variar de 15% 

a 10% da altura da onda (no caso, o fator “a” seria 

0,85 ou 0,90). um valor mais coerente, porém, pode 

ser determinado pelo fabricante da chapa de papelão 

ondulado, observando a realidade de seu processo, 

isto é, conhecendo a indicação do fornecedor do ci-

lindro ondulador e a espessura real da chapa na saída 

da onduladeira, descontando as espessuras dos papéis 

componentes da chapa. no caso de um papelão ondu-

lado de parede dupla, a perda na altura deve ser um 

pouco maior, talvez algo próximo de 20%.

Quando se trocam os cilindros onduladores, a espessu-

ra da chapa é a maior possível, já que os cilindros novos 

não sofreram, ainda, os desgastes normais decorrentes 

do uso. nessas condições pode-se determinar, para cada 

tipo de estrutura e ondas, o fator (a) da fórmula.

conhecer essa realidade do processo pode ser in-

teressante para o projetista da embalagem, já que o 

projeto deve satisfazer a questões de custo, sempre 

cobradas pelos vendedores. num determinado período, 

aquele cilindro ondulador “novo” vai possibilitar uma 

espessura maior do que aquela que figura nas tabelas 

de especificação dos fabricantes. 

essas tabelas trazem as espessuras mínimas, as 

quais são usadas para os cálculos de resistência à 

compressão da embalagem. Pode haver uma diferença 

significativa se a resistência à compressão for calcula-

da utilizando-se a espessura mínima de tabela e aque-

la real que obteríamos na onduladeira.

cuidados devem ser tomados, porém, para monitorar 

o processo com vistas àquele período em que a pro-

dução está trabalhando dentro dos valores mínimos 

especificados. o projetista deve estar em sintonia com 

o pessoal de produção e, também, com o vendedor que 

sempre cobra um custo menor para poder fazer suas 

vendas nas épocas de maior dificuldade no mercado. 

conhecendo as espessuras dos papéis e a perda na 

altura da onda, durante o processo na onduladeira, o 

projetista pode, antecipadamente, ter uma referência 

para a espessura final da chapa que vai utilizar no pro-

jeto, considerando, é claro, que estará agindo assim em 

situações especiais. 

normalmente, o projetista utiliza em seus cálculos as 

espessuras de tabela, o que lhe garante uma situação 

de maior segurança, já que, para alcançar a resistência 

à compressão especificada, terá de compensar indican-

do uma resistência de coluna maior.      


