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POR JUAREZ PEREIRA

EMBALAGENS PARA  PRODUTOS  HORTÍCOLAS
                        (EMPILHAMENTO MISTO)

O que queremos dizer com empilhamento misto merece 
um esclarecimento; pode significar:  

 - Empilhamento de embalagens para produtos diferentes;
 - Empilhamento de embalagens diferentes para um mes-

mo produto;
 - Empilhamento de embalagens de dimensões diferentes 

num mesmo palete; 
 - Empilhamento de embalagens fabricadas com materiais 

diferentes num mesmo palete.            
Para atender às diferentes situações citadas, é neces-

sário que as embalagens tenham dimensões “modulares”, 
isto é, que as dimensões de uma sejam múltiplos (ou sub-
múltiplos) de outra, do mesmo palete, permitindo o apro-
veitamento total da superfície do palete e as embalagens 
sobrepostas (geralmente duas) tenham a soma de suas  di-
mensões externas igual  às dimensões externas da embala-
gem sobre a qual se apoiam.

A ABPO, já há algum tempo, criou o seu manual para emba-
lagens para produtos hortifrutícolas, com dimensões modula-
res e que sobrepostas se “encaixam” umas nas outras por meio 
de travas ou projeções apropriadas ao travamento.

Um modelo de embalagem foi apresentado no manual. 
Diferentes modelos, porém, podem se adequar ao procedi-
mento, já que a versatilidade do material, papelão ondulado, 
permite tal adequação.

ABPO – Associação Brasileira 

do Papelão Ondulado. 

Saiba mais em: www.abpo.org.br

Padronizar um modelo poderia ser interessante, porém, 
o papelão ondulado permite variações, sem prejuízo ao re-
sultado final.

A ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) vinha 
reunindo fabricantes de embalagens de diferentes mate-
riais, isto é,  não só de papelão ondulado, visando atender 
a uma solicitação da CEAGESP  para que esses fabricantes  
adaptassem suas embalagens de tal forma que elas pudessem ser 
empilhadas num mesmo palete e se travassem umas nas outras.

Das reuniões na ABRE surgiram soluções, basicamente 
tomando como referência o que já era praticado pelo pa-
pelão ondulado e um “casamento” entre as embalagens de 
diferentes materiais mostrou-se viável.

A solução agora precisa criar raízes, isto é, ser posta 
em prática. Assim teríamos resolvido, não só o problema 
apresentado pelo CEAGESP, mas, e mais importante, ofe-
receríamos aos compradores uma possibilidade de melhor 
organizar suas cargas ao transportá-las para suas unidades 
de comercialização (por exemplo: supermercados, reven-
dedores e outros).

Então, “nosso” empilhamento misto está visando a 
embalagens de dimensões diferentes e fabricadas com 
materiais diferentes, já que, se empilhássemos somente 
embalagens de papelão ondulado, a solução já era conhe-
cida há algum tempo.              n
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