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Consumo de papelão ondulado no Brasil
As embalagens de papelão ondulado são produzidas com materiais 100% recicláveis e de fontes renováveis. Sua
competitividade e o excelente custo-benefício fazem com que o papelão ondulado seja o material mais utilizado na
fabricação de embalagens, sendo o responsável por auxiliar no transporte seguro de cerca de 75% dos produtos
embalados em todo o mundo.
De acordo com o Boletim Estatístico Mensal da Empapel (antiga Associação Brasileira do Papelão Ondulado - ABPO), a
expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado, no ano de 2020 foi de mais de 3,8 milhões de toneladas
com um crescimento de 5,5% em relação ao ano de 2019 que teve uma expedição de 3,6 milhões de toneladas.
Se olharmos apenas o mês de dezembro de 2020 o volume foi de 318,8 mil toneladas, recorde de expedição entre os
meses de dezembro desde o início da série histórica em 2005. Os números são fortes indicadores de que a procura por
embalagens seguras e sustentáveis, que não comprometem a natureza, tem se tornado cada vez maior.
Renovar a empresa com práticas sustentáveis, desde a produção do seu produto até a entrega, com embalagens
seguras e de fonte renovável, é necessário para acompanhar as necessidades dos consumidores.
Mas, para poder renovar, primeiro é preciso entender! Para te ajudar, ﬁzemos este guia sobre papelão ondulado.
Aqui você irá entender o que é, seus tipos, modelos de embalagens mais utilizadas no mercado, melhores práticas para
armazenamento e suas vantagens. Vamos lá?
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O que é papelão ondulado?
O papelão ondulado é uma estrutura formada por um ou mais
elementos ondulados. Esses elementos formam o que chamamos de
miolo e são ﬁxados a um ou mais componentes planos, que são
chamados de capas.
A ﬁxação dessas peças dá-se da seguinte forma: é aplicada uma cola
especial no topo das ondas do miolo e, em seguida, as capas são
pressionadas até a ﬁxação total.
Entenda melhor o processo na imagem ao lado.
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Tipos de papelão ondulado
O papelão ondulado pode se apresentar de três maneiras diferentes, sendo elas:

Face simples.
É a estrutura formada por um miolo colado a uma capa.

Parede simples.
É a estrutura formada por um miolo no meio, com capas em ambos os lados.

Parede dupla.
É a estrutura formada por três capas, coladas a dois miolos, intercalados.

4

Tipos de ondas
As ondas podem ser de quatro tipos diferentes, sendo elas:

Tipo A

As ondas de tipo A possuem um perﬁl alto, com espessuras médias de aproximadamente

Tipo B

As ondas do tipo B possuem um perﬁl baixo, com espessura média de 2,6mm e

Tipo C

As ondas do tipo C são de perﬁl médio e possuem espessura de 3,7mm, alcançando

Tipo D

As ondas do tipo D são de perﬁl micro. Sua espessura média é de 1,3mm e pode variar entre 294

4,5mm, com 110 a 116 ondas por metro linear.

aproximadamente 155 ondas por metro linear.

aproximadamente 125 ondas por metro linear.

e 313 ondas por metro linear.
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Ciclo de reciclagem
O papelão ondulado é 100% reciclável e sustentável. Entenda como funciona no esquema abaixo.
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Papelão Ondulado
Cada modelo de caixa possui suas particularidades, e cada lado das embalagens possui um nome
especíﬁco. Saber os nomes certos pode tanto ajudar na hora de comprar on-line, para identiﬁcar as
medidas corretas, quanto facilitar no armazenamento e montagem.
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Estruturas das embalagens de papelão
Caixa normal

Testeira

medida da largura

Lateral

medida do comprimento
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Estruturas das embalagens de papelão
Caixa normal

Abas internas
supeiores e inferiores

Abas externas
supeiores e inferiores

Estruturas das embalagens de papelão
Caixa normal

Orelhas/Lap
junta de fechamento

Altura
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Estruturas das embalagens de papelão
Caixa normal

Vincos horizontais
onduladeira

Vincos verticais
impressora
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Tipos de embalagens
de papelão ondulado
Os tipos de embalagens variam de acordo com seus tamanhos e ﬁnalidades.
A seguir, você conhecerá os principais tipos disponíveis no mercado e os
mais utilizados por empresas de diferentes segmentos.

Tipos de embalagens de papelão ondulado
Caixa normal

13

Tipos de embalagens de papelão ondulado
Caixas Normal - Exemplo prático

Feita em papelão ondulado onda B, esse estilo de embalagem é ideal
para transportar diversos produtos, como roupas, calçados, artigos de
decoração, brinquedos e até objetos mais frágeis. Além disso, esse
modelo pode ser encontrado na Klabin For You desde o tamanho XPP,
até o XGG, sendo uma ótima opção para itens de variados tamanhos.
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Tipos de embalagens de papelão ondulado
Caixas Corte & Vinco
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Tipos de embalagens de papelão ondulado
Caixas Corte & Vinco

Na Klabin For You esses modelos são feitos com ondas de espessura
1,3mm, esse tipo de caixa é ideal para comércios eletrônicos, podendo
transportar diversos itens, como roupas, acessórios, objetos de
decoração, entre outros. Por possuir modelo de fechamento por
encaixe, o modelo é ideal para quem quer baratear custos, já que não
necessita de ﬁta adesiva para vedar.
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Tipos de embalagens de papelão ondulado
Acessórios
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Tipos de embalagens de papelão ondulado
Caixas Normal com Acessórios - Exemplo prático

Esse tipo de caixa de papelão é ideal para transportar bebidas. As
divisórias são fundamentais para evitar choques e garantir que o item
chegue em perfeito estado ao seu destino.
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Estocagem
Assim como diversos materiais, o papelão ondulado também
precisa ser armazenado da maneira adequada para ter sua
vida útil prolongada. A seguir, veja como armazenar.

Estocagem
As embalagens de papelão ondulado podem durar por muito tempo se forem armazenadas da maneira correta,
e você vai aprender as melhores formas de armazená-las, mantendo sua qualidade. Olha só:

1. O ambiente importa
Por se tratar de papelão, é fundamental que o ambiente onde os objetos serão armazenados seja seco e
completamente livre de umidade. A exposição a fatores ambientais, por exemplo, pode umedecer e prejudicar
os materiais.

2. First In, First Out
O sistema First In, First Out é muito utilizado em Centros de Distribuição, principalmente quando se trata de
produtos perecíveis. Em tradução livre, signiﬁca “primeiro a chegar, primeiro a sair” e funciona exatamente
assim. As primeiras embalagens a chegar são sempre as primeiras a saírem. Assim é possível manter, com maior
controle, a qualidade.

3. Evite contato com o piso
O chão, além de ser sujo, também pode, de alguma forma, ﬁcar úmido. O ideal é deixar as embalagens abertas
e em pallets. Se a sua necessidade for menor, pode deixar em prateleiras.
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Vantagens de utilizar
papelão ondulado
O papelão ondulado é uma ótima opção para trabalhar, pois
consegue agregar diversas vantagens para o seu negócio.

Vantagens de utilizar papelão ondulado
Ótimo custo-benefício
Embalagens produzidas em papelão ondulado, além de serem práticas, também costumam ser mais em conta
que outros materiais e garantem a simpliﬁcação na logística. Além disso, o material é resistente e suporta
diferentes quantidades de peso, sendo bastante versátil e seguro.

Praticidade
Seja para envio ou armazenamento, as embalagens de papelão agregam facilidade para o dia a dia. Para guardar,
elas ocupam pouco espaço já que podem ﬁcar desmontadas, o que facilita armazenar grandes quantidades. Já
para enviar, elas evitam danos nos itens, são de fácil carregamento e podem ser utilizadas posteriormente pelo
seu cliente para guardar outras coisas.

Personalizável
As embalagens carregam a missão de transmitir os princípios da empresa. Os modelos feitos em papelão
ondulado são de fácil personalização, seja com impressoras ou carimbos. Essa característica permite inserir sua
logomarca nos produtos e aumentar a visibilidade e ﬁxação da sua marca, reforçando também a imagem que o
seu negócio quer passar para o público.
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Vantagens de utilizar papelão ondulado
Sustentável
Sustentabilidade deixou de ser apenas um assunto individual e passou a ser algo que todo o mercado precisa
pensar e se conscientizar. Por possuir processos de reciclagem concisos, o papelão ondulado, seja na sua
fabricação ou na distribuição, não prejudica o meio ambiente e ainda promove um consumo consciente.

Adequação aos objetivos do consumidor
O consumidor moderno cada vez mais tem optado por adquirir produtos de marcas que estão alinhadas com o
seu propósito de vida. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre, no período de junho de 2019 a
maio de 2020, cerca de 2,5 milhões de usuários de toda a América Latina compraram produtos com propostas
sustentáveis. Desses 2,5 mi, aproximadamente 1,4 mi são consumidores brasileiros.

Destaque perante a concorrência
Além de agradar os seus consumidores, as embalagens de papelão ondulado também criam um diferencial da
sua marca perante a concorrência. Enquanto o seu negócio preocupa-se com a natureza, pode ser que as outras
empresas não estejam levando este ponto em consideração.
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Mas, quem é a
Klabin ForYou?

Mas, quem é a Klabin ForYou?
Este e-book foi produzido pela Klabin ForYou!
A Klabin ForYou é um e-commerce que oferece diversos modelos de embalagens e produtos de papel, pensando em soluções criativas e
sustentáveis para o consumo consciente.
Nosso marketplace oferece desde embalagens, até móveis e brinquedos para você transformar seu lar, sem perder a qualidade e o encanto.
Para conhecer nosso site, clique aqui.
Caso tenha alguma dúvida, nos mande uma mensagem pelas redes sociais, clicando nos ícones abaixo.
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