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POR JUAREZ PEREIRA

CAIXAS MODULARES (CN-CV)

O Manual ABPO (embalagens hortifrutícolas)  traz 
para as embalagens para transporte de frutas e 
verduras uma padronização dimensional. Tal pa-

dronização dimensional foi elaborada com base nas di-
mensões do palete PBR (1000 x 1200)mm.  As dimensões 
externas das embalagens são submúltiplos das dimensões 
do palete. Consequentemente foram definidas as dimen-
sões 600 x 400 x A*, 400 x 300 x A*, 300 x 200 x A*[...]  
A dimensão A pode variar.

Os desenhos das embalagens, ilustrados no Manual, são 
de um modelo conhecido como Bandeja, caixa fabricada no 
processo corte e vinco (CV) e aberta no topo.  Um modelo 
caixa normal (CN) não aparece no Manual. 

Como as embalagens devem possuir encaixes, para tra-
vamento quando sobrepostas, as caixas normais que já são 
usadas normalmente para o transporte de frutas e verduras 
deveriam também  considerar essa possibilidade, o que não 
acontece  hoje.

O trabalho foi mais além, já que os estudos junto ao 
CEAGESP, evoluíram no sentido de as caixas de papelão on-
dulado serem empilhadas, em um mesmo palete, com caixas 
fabricadas com outros materiais. Isso mereceu um estudo 
entre os fabricantes de embalagens fabricadas com mate-
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riais, que não papelão ondulado, para que as embala-
gens se harmonizassem quanto às dimensões e travas. 

Conforme dissemos acima, os modelos-bandeja fo-
ram aqueles apresentados pela ABPO nas reuniões com 
os outros fabricantes de embalagens. E serviram para que 
esses outros fabricantes adaptassem suas embalagens aos 
modelos-bandeja. As embalagens de papelão ondulado, 
estilo normal, também deveriam ser adaptadas.

Haverá  dificuldades para alguns casos que já estão 
no mercado há anos. Citamos: Caixas para ovos que 
utilizam um tabuleiro de polpa moldada e que determi-
nou as dimensões da embalagem de papelão ondulado; 
caixas para peras e maçãs já são tradicionais e também 
utilizam um tabuleiro de polpa moldada. As dimensões 
dessas embalagens não seguem aquelas que anotamos 
acima. Como não há regras sem exceções, elas estarão 
nessa categoria até que um dia  apareça uma solução. 

Para as caixas normais, fora das que registramos aci-
ma, é possível adaptá-las quanto às dimensões e travas 
e é um exercício que os projetistas de embalagens de 
papelão ondulado já devem se preocupar, começando 
por acompanhar a evolução do transporte de produtos 
hortifrutícolas, pelos compradores, no CEAGESP.   

Indispensável para sua empresa 
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