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POR JUAREZ PEREIRA

ARREBENTAMENTO (MULLEN)

O Arrebentamento foi durante muitos anos o parâ-
metro de especificação para a embalagem de pa-
pelão ondulado. Assim, os fabricantes de papelão 

ondulado americanos seguiam uma especificação, referente 
à chapa de papelão ondulado, que obedecia aos parâmetros 
constantes de uma regra, mundialmente conhecida como 
Regra 41.  De acordo com o peso do conteúdo e tamanho da 
embalagem (C+L+A), um determinado valor de Arreben-
tamento era especificado. 

Aqui entre nós, por decorrência, o Arrebentamento era 
também uma referência. Inicialmente, os problemas relativos 
às especificações não apresentavam grandes problemas para 
serem alcançados já que usávamos papel capa fabricado com 
fibras virgens. Com o uso de fibras recicladas, que então pas-
saram a ser usadas na fabricação dos papéis, alcançar os níveis 
estabelecidos na Regra 41 se tornou problemático.  E não só 
aqui no Brasil. 

O Arrebentamento começou a ser questionado, pois era 
possível alcançar ótimo desempenho das embalagens também 
usando material reciclado. E isso era favorável ao meio 
ambiente; quanto ao reflorestamento como, também, quanto a 
diminuição da quantidade de materiais que  chegam aos lixões 
e constituem uma preocupação mundial. 

Mesmo sendo o papel um produto que não agride a 
natureza, o volume de papel descartado, quer proveniente 
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de embalagens ou de outros usos, é muito grande.  Reciclar 
era um imperativo.

Nosso tema, entretanto, é o Arrebentamento. Merecia 
ser avaliado quanto à sua importância para o desempenho 
da embalagem. Trabalhos e pesquisas de muitos estudiosos 
chegaram a uma nova referência: a Resistência de Coluna 
(ECT como é designado em outros países). 

Hoje, os projetistas de embalagem já “esqueceram” o 
Arrebentamento; felizmente muitos usuários, também. Mas, 
alguns poucos, ou por exigências especiais, consideram 
ainda o Arrebentamento. Nesses casos compete ao projetista 
questionar a real necessidade dessas especificações.

Lembramos, e como argumento, que o Arrebentamen-
to é a somatória do arrebentamento dos elementos capas 
e miolo (miolo com pouquíssima participação), e que se 
o papelão ondulado estiver esmagado, o Arrebentamento 
pode não sofrer alteração.  O desempenho da embalagem, 
sem dúvida, será prejudicado.

Em indicações europeias é frequente aparecer o teste de Per-
furação e não o Arrebentamento como especificação. Aqui, no 
Brasil, numa recomendação da ABPO, só é indicada a Resistên-
cia de Coluna, e lembramos ainda que a Resistência à Compres-
são da embalagem é que norteia os estudos para a especificação.  
E, quanto a isso, a Resistência de Coluna e a Espessura são os 
parâmetros importantes da chapa de papelão ondulado.  n
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