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CAIXAS COM RUPTURA NOS VINCOS (II)
(II) - RUPTURA NOS VINCOS – CLASSIFICAÇÃO GRAVE

No artigo anterior tratamos do mesmo assunto, porém na classifi-
cação TOLERÁVEL. Neste artigo, o tema é abordado em virtude de 
algumas observações feitas por usuários temerosos de perda de 

resistência da caixa em limites inferiores ao especificado, o que poderia 
definir para a classificação uma condição mais “apertada”. 

O que vem a ser a condição mais apertada? Sobre isso, primeiro vamos 
reproduzir o que está de� nido no Manual de Controle de Qualidade da ABPO.

O documento da ABPO de� ne da seguinte forma a ruptura nos vincos de 
classi� cação GRAVE: “A ruptura é externa e parcial em até dois vincos e não 
excede 10% do comprimento total do vinco”. 

Assim, a condição mais apertada seria uma ruptura inferior a 10% do 
comprimento total do vinco. Numa caixa com altura de 200 mm, por exem-
plo, a de� nição considera como grave uma ruptura de 20 mm; o “apertado” 
seria algo abaixo de 20 mm.

O miolo não deve ter sofrido ruptura. Isso implica considerar que o defeito 
GRAVE, em relação ao desempenho da embalagem, não vai levar a uma 

perda, considerando a resistência à compressão como parâmetro de análise. 
Nessa consideração os defeitos GRAVE e TOLERÁVEL se equiparam. Por 

que a diferenciação, então? Poderia ser pelo aspecto de aparência, o que 
levaria a uma di� culdade de comercialização do conteúdo (produto emba-
lado), por exemplo.

Para o defeito TOLERÁVEL, ruptura na capa interna não traz problemas de 
resistência à compressão (parâmetro que adotamos para análise). Igualmen-
te, uma ruptura na capa externa, não havendo ruptura no miolo, não afetará 
a resistência à compressão, especialmente levando-se em conta que à capa 
interna cabe uma responsabilidade maior na resistência à compressão.

O que não se de� ne quanto à ruptura nos vincos é em que posição 
está. Se for em continuidade ao entalhe das abas, poderia afetar a resis-
tência à compressão? Provavelmente sim, já que as linhas de colapso 
da caixa começam nesses pontos, o que se observa nitidamente quan-
do se faz o ensaio de compressão. Isso, porém, não consta na descri-
ção de defeito GRAVE no Manual da ABPO – e merece investigação. n
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