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Informa sobre a matéria-prima utilizada na fabricação de caixas
de pizza, além de indicar fornecedores para o estado de Santa
Catarina.
Gostaria de saber o melhor papel para a fabricação de
caixas de pizza oitavadas (face interior marrom e exterior
branca) e fornecedores para o estado de Santa Catarina.
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
Caixa de papel; embalagem de papelão; embalagem;
fornecedor; papel; papelão ondulado; pizza

Salvo indicação contrária, este conteúdo está licenciado sob a proteção da Licença de Atribuição 3.0 da Creative Commons. É permitida a
cópia, distribuição e execução desta obra - bem como as obras derivadas criadas a partir dela - desde que criem obras não comerciais e
sejam dados os créditos ao autor, com menção ao: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.respostatecnica.org.br
Para os termos desta licença, visite: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de pesquisa,
universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a interface entre a
oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e
pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.

RESPOSTA REFERENCIAL – Fornecedores de matéria-prima para caixas de pizza

Solução apresentada
Introdução
As embalagens de pizza são confeccionadas a partir de chapas de papelão ondulado. Esta
matéria-prima possui um ótimo custo-benefício, apresentando qualidades, como a
conservação da temperatura e das características físicas e sensoriais do alimento (aroma e
sabor) até a chegada ao cliente (SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, [20--]; VITTO, 2017).
Além da matéria-prima, o formato da embalagem também possui relevância na qualidade do
produto. Dentre os formatos, encontram-se as caixas quadradas, oitavadas e redondas.
•

Caixa quadrada: ideal para massas grossas e com volume nos recheios. Tem como
benefícios a facilidade de armazenar e empilhar (FIG. 1.).

Figura 1 – Caixa de pizza quadrada
Fonte: (BEAGÁ EMBALAGEM, [s.d.])

•

Caixa oitavada: também conhecida como caixa de pizza octagonal, é adequada para
massas finas. Tal embalagem garante a posição constante do alimento ao longo do
transporte, garantindo a qualidade de suas características físicas (FIG. 2).

Figura 2 – Caixa de pizza oitavada
Fonte: (JB EMBALAGENS, [s.d.])

•

Caixa redonda: ideal para a conservação do produto com calor e aroma por tempo
mais prolongado (FIG. 3).

Figura 3 – Caixa de pizza redonda
Fonte: (RB2 EMBALAGENS E PAPÉIS, [s.d.])
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As embalagens podem ainda ser personalizadas, contribuindo para o marketing e identidade
visual da empresa. Existem métodos de impressão, sendo estes:
•

•

Impressão flexográfica: esse tipo de impressão é adequado para
pedidos mais simples, pois a partir do seu processo, é possível obter
até 3 cores. No entanto, ele ainda possibilita uma total personalização,
satisfazendo as necessidades do cliente.
Impressão off-set (fotográfica): É adequado para impressões com mais
critérios de cores e também proporciona mais qualidade e uma alta
definição. Por ter um preço mais elevado, é destinado a um público-alvo
mais específico (SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, 2020).

Fornecedores de papelão ondulado e embalagens prontas
•

Valpasa – papel e ondulado

Endereço: Linha Perotto, Km 0,5 – 100 / Distrito Industrial Caixa Postal 64 / Tangará - SC /
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532-7900 / 3532-7927
E-mail: comercial@valpasa.com.br
Site: <http://valpasa.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

Prime Embalagens

Endereço: Rua Luiz Pasteur, 331 / Trindade Florianópolis - SC / CEP 88036-100
Telefone: (48) 99955-8550 / (48) 99654-4857
E-mail: contato@primeembalagens.com.br
Site: <https://www.primeembalagens.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

Delmax Embalagens

Endereço: Rua Carlos Frederico Ramthum, 19640 / Bairro Santa Luzia / Jaraguá do Sul - SC
/ CEP 89267-000
Telefone: (47) 3330-0533 / (47) 32748233
E-mail: contato@delmaxembalagens.eco.br
Site: <https://delmaxembalagens.eco.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

ADAMI S/A

Endereço: Rodovia SC 302 – km 6,5 / Castelhano / Caçador – SC / CEP 89500-000
Telefone: (49) 3561-3000
E-mail: contato@adami.com.br
Site: <http://www.adami.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

Ingra cartonagem

Endereço: Rua dos Caçadores, 2545 / Velha, Blumenau – SC / CEP 89040-002
Telefone: (47) 3322-1258
E-mail: adm@ingrasc.com.br
Site: <http://ingrasc.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

PCN Papel e Embalagem

Endereço: Rua José Barpp, 800 - Distrito Industrial / Lebon Régis - SC / CEP 89515-000
Telefone: (49) 3247-6400
E-mail: comercial@pcn.ind.br
Site: <http://pcn.ind.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

DELCRIS

Endereço: Rua José Reuter, 1467 - Velha Central / Blumenau – SC / CEP 89046-000
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Telefone: (47) 3330-0533
E-mail: contato@delcris.com.br
Site: <https://delcris.com.br/#inicio>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

INDUKRAFT – Caixas de papelão

Endereço: BR-470, Km 132 / Lontras - SC / CEP 89182-000
Telefone: (47) 3523-0739
E-mail: indukraft@indukraft.com.br
Site: <https://www.indukraft.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
•

Sul Emba Embalagens Ltda

Endereço: Rua Alfredo Weiss, 380 – Boehmerwald / São Bento do Sul – SC / CEP 89287870
Telefone: (47) 3203-7777 / (47) 99660-1065
E-mail: sulemba@sulemba.com.br
Site: <http://www.sulemba.com.br/>. Acesso em: 19 mai. 2021.
A listagem fornecida representa apenas uma amostra de fornecedores da matéria-prima
solicitada, consultados em páginas ou sítios da internet. O SBRT não tem qualquer vínculo
ou responsabilidade quanto à idoneidade das empresas citadas. É de responsabilidade de
cada cliente a realização do contato direto com cada empresa/fornecedor, para solicitar as
especificações dos materiais/produtos e decidir-se por aquela que melhor atenda às suas
necessidades (qualidade, preço, variedade, localização, etc.).
Conclusões e recomendações
De acordo com a bibliografia consultada, o papel indicado para a fabricação de caixas de
pizza é o papelão ondulado. Em relação ao formato, a resposta introduz os diferentes tipos e
indica abaixo documentos que orientam na fabricação. Finalizando, sobre a face exterior
branca, sugere-se a personalização com os métodos de impressão citados na introdução.
O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) informa que já existem no banco de
informação, Respostas Técnicas que abordam o assunto de seu interesse.
Recomenda-se, especialmente, a leitura das seguintes Respostas Técnicas:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fabricação de caixas de papelão
ondulado. Resposta elaborada por: Cíntia Cristiane Schnorr. Porto Alegre: SENAI-RS,
2009. (Código da Resposta: 15920). Disponível em:
<http://respostatecnica.org.br/acessoRT/15920>. Acesso em: 19 mai. 2021.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Legislação para embalagem de
pizza. Resposta elaborada por: Franklin Tiago Dias Silva. Bahia: RETEC/IEL - BA, 2011.
(Código da Resposta: 17596). Disponível em:
<http://respostatecnica.org.br/acessoRT/17596>. Acesso em: 19 mai. 2021.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fornecedores de máquinas para
caixas de pizza. Resposta elaborada por: Norma Rodel. Porto Alegre: SENAI-RS, 2006.
(Código da Resposta: 2294). Disponível em: <http://respostatecnica.org.br/acessoRT/2294>.
Acesso em: 19 mai. 2021.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fornecedores de chapas de
papelão ondulado. Resposta elaborada por: Rosa Maria Beraldo. São Paulo: SIRT/UNESP,
2012. (Código da Resposta: 20777). Disponível em:
<http://respostatecnica.org.br/acessoRT/20777>. Acesso em: 19 mai. 2021.
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Chapas de papelão micro
ondulado. Resposta elaborada por: Lucas J. Campanha. São Paulo: SIRT/UNESP, 2013.
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(Código da Resposta: 25848). Disponível em:
<http://respostatecnica.org.br/acessoRT/25848>. Acesso em: 19 mai. 2021.
Para a escolha das chapas de papelão ondulado na confecção de embalagens de pizza,
recomenda-se ler toda a bibliografia indicada e considerar os seguintes fatores:
•
•
•

O material usado na produção do papelão, como papel kraft ou papel
reciclado.
Tipo de parede do papelão, como parede simples, face simples ou
parede dupla.
Onda utilizada, de modo a ser B ou E, e variações BE ou EE
(SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, [20--]).
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