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Acessórios e proteção
A gama de acessórios de embalagens é muito variada. Normalmente são utilizados 

para preencher o espaço vazio na caixa e garantir a integridade do produto. Papelão ondu-
lado, poliestireno ou polietileno expandidos, espumas de poliuretano e filmes de polieti-
leno são materiais comumente utilizados, principalmente quando se quer um envoltório 
protetor, além de acolchoamento. Outros exemplos de acessórios incluem cintas e filmes 
esticáveis ou retráteis.

Caixas, contentores e bags
Esse grupo representa a forma mais tradicional de embalagem, envolven-

do a carga e facilitando seu manuseio. Os tipos e materiais são os mais varia-
dos já que é por meio deles que se armazena e movimenta líquidos, grãos, ali-
mentos, itens pequenos e grandes. Eles também são desenvolvidos para fácil 
empilhamento e acesso para empilhadeiras ou guindastes (no caso de bags). 

Envolvedoras e
 
filmes strech

A unitização de cargas consiste em diversos volumes 
de mercadorias acondicionados em um palete de modo 
a formar uma unidade maior. Em muitos casos, depen-
dendo do conteúdo, eles são envolvidos em filme strech, 
processo que pode ser facilitado por uma envolvedora. 
A máquina gira em torno do palete, embalando-o com o 
filme. Dependendo do transporte pelo qual o palete vai 
passar ou onde vai ser estocado, o filme mantém os itens 
seguros e impede que sejam roubados ou caiam. 

Racks
Alguns produtos são 

mais difíceis de unitizar, 
seja por seu formato, ta-
manho ou peso. Sendo 
assim, são feitas emba-
lagens especiais que po-
dem acomodá-los, per-
mitindo o seu manuseio 
de maneira segura. Es-
sas soluções são chama-
das de racks. Compostos 
em sua maioria por aço, 
eles são muito utiliza-
dos na indústria auto-
motiva, que lida com os 
mais diversos tamanhos 
de componentes que são 
retornáveis. 

Paletes
Paletização é a forma mais comum na logística para estocar e transportar cargas. Apesar do tamanho PBR 

ser padronizado (1,2 m x 1,0 m), ainda podemos ver outros formatos especificos. O mercado ainda é domina-
do por paletes de madeira mas outros materiais ganham espaço em operações específicas, como a cadeia do 
frio. O mercado de pool de paletes, que consiste em um sistema integrado de locação e logística reversa desses 
produtos, é mais um serviço relacionado a essa embalagem, evitando a perda da mesma pois permite que seja 
rastreada durante toda a cadeia logística. 

 Tipos comuns de embalagens
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Papelão
O papelão ondulado é uma espécie de compensado de papel. Existem vá-

rios tipos de papelão que se diferenciam, basicamente, pela sua ondulação, 
determinando sua flexibilidade e capacidade. As características do produto 
determinam, na maioria das vezes, qual papelão a ser usado. A sua especifi-
cação depende das condições de movimentação, armazenagem e transporte. 

Principais aplicações: caixas, sleep sheet e protetores de embalagem.

Madeira
A madeira é capaz de suportar grandes so-

brecargas por curtos períodos e pequenas por 
longos períodos. Sua densidade é um fator fun-
damental para cada aplicação. O peso por uni-
dade de volume, além de influenciar o custo de 
manuseio e transporte, serve como indicação de 
resistência e retratibilidade. Suas propriedades 
também fazem com que seu uso seja adequado 
para a maior parte dos materais. 

Principais aplicações: paletes e caixas.

Plástico
O plástico pode ser apresentado nas formas flexíveis, rígidos, 

semi-rígidos ou espuma, servindo como material desde acessórios 
até paletes. Essa característica faz com que esteja presente em toda 
a cadeia de suprimentos. Os plásticos podem ser divididos em: ter-
moplásticos, que são amolecidos e endurecidos pelo calor e resfria-
mento; e termofixos que, pela ação do calor se tornam mais infu-
síveis. A indústria automobilística é um exemplo de utilização de 
caixas plásticas, principalmente para itens pequenos.  

Principais aplicações: Filmes strech, bags, caixas, contentores, 
paletes, bombonas.

Aço
As principais vantagem das 

embalagens feitas de metal são 
sua resistência a golpes, corrosão 
e impermeabilidade. O formato 
cilíndrico com extremidade pla-
na é o mais empregado pela faci-
lidade de manuseio, melhor re-
sistência à pressão, fechamento 
e rotulagem. Seu maior uso é na 
indústria de alimentação, prin-
cipalmente na cadeia do frio, 
mas também são convenientes 
para produtos não-corrosivos 
como tintas, óleos vegetais, com-
bustíveis e vários produtos se-
cos. Um de seus tipo mais popu-
lares é o alumínio, que é atóxico 
e impermeável a gases, vapores, 
além de ter baixo peso.

Principais aplicações: paletes, 
contentores, gaiolas e racks.

 Materiais para embalagens


