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Tipos de papéis aptos para rotulagem

 Papel gráfico e para copias - papel em resmas ou bobinas 
utilizados para impressão; papel para copiar, escrever ou 
desenhar (excluindo papel jornal, papel termo-sensitivo e 
papel sem carbono) e que contenham fibras de celulose 
virgem de florestas de manejo sustentável (parte delas 
certificada), fibras secundárias de papel reciclado ou outros 
tipos de fibras.

 Papéis �tissue� � dos tipos papel higiênico, papel 
toalha para cozinha, lenços, guardanapos etc� que 
tenham predominância de fibras de celulose de madeira (de 
manejo sustentável e certificadas), fibras recicladas ou 
outras fibras.

 Papel impresso - do tipo livros, revistas, impressos 
gráficos gerais, (critérios e procedimentos em 
desenvolvimento)



Alguns exemplos de produtos de papel

rotulados com a Flor

Dalum Papir A/S 
(Dinamarca)

Cartiera Verde Romanello 
S.p.A (Itália) Cartiera Lucchese 

S.p.A (Itália)

Wepa Papierfabrik P. 
Krengel (Alemanha)



O que significa a Flor em produtos de papel

 Uso limitado de substâncias perigosas ao meio ambiente;

 Uso limitado de substâncias nocivas à saúde das pessoas;

 Emissão reduzida de gases de enxofre, nitrogênio e de 

efeito estufa para a atmosfera durante a produção;

 Uso de fibras recicladas e/ou de fibras virgens provenientes 

de florestas de manejo sustentável e parte delas certificada;

 Redução da poluição da água durante a produção mediante 

a redução de emissão de compostos de cloro e resíduos 

orgânicos...

 Adequado manejo dos resíduos sólidos gerados no processo.



Depoimentos

"Em 1998, Cartiera Lucchese foi a 

primeira empresa italiana a obter o 

rótulo ecológico da UE. Desde então 

expandimos o uso do logotipo a quase 

150 produtos, tanto em marcas 

registradas como em etiquetas de 

terceiros. O benefício principal que 

obtivemos com a Flor foi a melhoria da 

nossa relação com os comerciantes e 

distribuidores. Ganhamos confiabilidade 

e aumentamos igualmente o nosso 

negócio porque diversos distribuidores 

decidiram comercializar com nosso papel 

a sua própria marca verde com o rótulo 

ecológico da UE�

Sandro Pasquini, gerente de marketing 

da Cartiera Lucchese

�Dalum Papir�s Cyclus é um 

papel para aplicações gráficas e 

tem por base um conceito único 

de 100% reciclado.Toda a 

matéria prima fibrosa são 

resíduos de papel. Cyclus 

demonstra e comunica o nosso 

compromisso ambiental e honra 

os requisitos ecológicos do 

rótulo ecológico europeu. 

Consideramos esta certificação 

importante para as nossas 

atividades de comercialização 

atuais, uma vez que a Flor é

um rótulo reconhecido em toda 

a UE�

John Tang, gerente de energia e 

meio ambiente, Dalum Papir



Depoimentos

"Como um dos maiores 

fabricantes de produtos de papel 

higiênico de várias qualidades 

baseados em resíduos de papel, 

estamos nos esforçando para 

alcançar um ambiente melhor. 

Graças ao rótulo ecológico da UE, 

podemos comercializar os nossos 

produtos com valor agregado ao 

cliente. Isto concede benefícios 

claros para o cliente sobre os 

produtos da concorrência.�

Daniel Kalin, gerente de vendas e 

de marketing da Paloma-Horgen

�Ao conceder ao nosso papel a 

classificação do rótulo ecológico 

europeu não apenas foi um 

reconhecimento importante para 

a nossa empresa, mas também 

uma reconfirmação da dedicação 

com a qual procuramos melhorar 

o ambiente ao longo dos anos. 

Graças a esta concessão 

prestigiosa, podemos oferecer 

aos nossos clientes papel de 

primeira qualidade com o valor 

agregado de respeito ambiental, 

garantido por uma autoridade 

independente da União Européia�

Giorgio Cariolaro, diretor de 

vendas da Cartiere Cariolaro SpA



Os grupos de produtos de papel
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26 produtores de papel tissue e 12 de papel para cópias 

já receberam o selo FLOR



A Situação Atual do Rótulo Flor na Europa



Empresas detentoras do Rótulo Ecológico 

por Estado-Membro da UE

 A Itália é a detentora do maior número de empresas de

papel com o Rótulo Ecológico

 Contatar o Órgão Competente da Itália poderá ser muito útil
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Para encontrar o detalhamento dos critérios 

para o papel para cópia e gráficas

Detalhamento dos critérios podem ser encontrados em: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_product

s/categories/copying_paper_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_product


Para encontrar o detalhamento dos critérios 

para papéis para fins sanitários - �tissue�

Detalhamento dos critérios podem ser encontrados em:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_product

s/categories/tissue_paper_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_product


Revisão  e desenvolvimento dos critérios

 Os critérios antigos para o papel para cópias foram 

renovados até maio de 2010 - novos critérios em 

processo final  de revisão sob liderança do 

Organismo Competente da Itália.

 Critérios antigos para o papel tissue foram 

renovados até janeiro de 2010 e os novos  critérios 

estão em desenvolvimento sob liderança do 

Organismo Competente da Suécia. Já finalizados e 

publicados.

 Critérios para o papel impresso estão em 

desenvolvimento.



Panorama geral sobre os critérios 

para os produtos de papel

Os Critérios para o Rótulo Ecológico para papel incluem:

 O tipo de fibra que pode ser usada;

 A limitação do uso de substâncias nocivas ou perigosas ao meio 

ambiente e à saúde;

 A redução da poluição do ar durante o processo de produção;

 A redução da poluição da água durante o processo de produção;

 A limitação do consumo de energia durante a produção;

 Redução dos impactos causados pelos resíduos sólidos.



Manual do usuário  - �User�s manual�

 Um manual para o usuário está

disponível para cada grupo de 

produtos.

 Ele descreve em detalhes:

 O grupo do produto;

 O procedimento para candidatura;

 Os critérios.

 Dá exemplos de aplicação dos 

critérios.

 Mostra as declarações e 

formulários a serem 

apresentados. Kit de informações para papel 

gráfico e para cópias



Os tipos de fibras a serem usadas

Para produtos do tipo papel cópia/gráfico:

 Fibras podem ser de celulose de madeira, fibras 
recicladas de produtos de papel usado ou sobras / 
aparas ou outras fibras que não de madeira.

 As fibras de aparas das fábricas de papel não são 
consideradas como fibras recicladas. 

 A origem das fibras virgens usadas deve ser indicada e as 
florestas em parte devem ser certificadas (10% 
atualmente, mas deve ser mudado para 50%).

 Não se aceitam florestas cortadas ilegalmente, de áreas de 
conservação ou contendo árvores geneticamente 
modificadas.

 Aceitam-se as certificações FSC ou algum sistema com 
reconhecimento pelo PEFC.



Os tipos de fibras a serem usadas

Para produtos do tipo papel �tissue�:

 Fibras podem ser de celulose virgem de madeira, 
fibras recicladas de produtos de papel usado ou 
sobras / aparas ou outras fibras que não de 
madeira.

 As fibras de aparas internas das fábricas de papel 
não são consideradas como fibras recicladas. 

 A origem das fibras virgens usadas deve ser indicada 
e documentada como sendo proveniente de florestas 
com manejo florestal sustentável.  Ainda nos 
critérios antigos não se solicitava certificação das 
florestas, mas isso deve mudar para 50% de 
certificação nos novos critérios já publicados.

 Para o caso das aparas de papel não se solicita 
documentação da origem.



Requisitos para substâncias químicas perigosas 

- a ler com atenção o manual e referências

 Produtos para papel para cópias:

 Ausência de cloro elementar no branqueamento;

 Etoxilatos de alquilfenol ou outros derivados de 
alquilfenol (APEOs); 

 Monômeros residuais que ofereçam riscos;

 Químicos para revestimento, retentores, 
fortalecedores de resistência úmido, repelentes a 
base d'água ou produtos químicos utilizados para 
tratamento de água;

 Surfactantes usados na reciclagem do papel;

 Biocidas; 

 Corantes com base em certos princípios;

 Idem para alvejantes.



Requisitos para substâncias químicas perigosas

 Produtos para papel �tissue�:

 Ausência de cloro elementar no branqueamento;

 Etoxilatos de alquilfenol ou outros derivados de 
alquilfenol (APEO);

 Substâncias organo-cloradas específicas;

 Azo-substâncias específicas;

 Corantes e alvejantes óticos;

 Biocidas; 

 Amaciantes, perfumes, etc.



Requisitos para sistemas de gestão de resíduos 

(Ciclo de produção)

 Implantação de sistemas de gestão de resíduos 

em toda as etapas dos locais de produção de 

celulose e papel, bem como nas plantas 

convertedoras para a produção de rolos, 

guardanapos, etc.

 Separação e uso de material reciclável; 

 Recuperação de materiais para outros usos; 

 Gestão de resíduos perigosos;

 Conformidade legal.



Exemplos de critérios sobre poluição

ø Poluição da água

ø AOX (compostos de cloro)

ø DQO

ø Fósforo (novo)

ø Poluição atmosférica:

ø Enxofre e óxido de nitrogênio 

ø Dióxido de carbono - CO2 de origem fóssil

ø Uso de energia (consumo de eletricidade e de combustível):

ø Consumo de combustível total

ø Consumo de eletricidade total



Comprovações das adequação aos 

critérios de utilização

 Papel para cópia:

 Informações sobre os produtos químicos utilizados 

na produção das polpas básicas e do papel em si:

� Lista de produtos químicos de produção;

� Fichas de material e de segurança para todos os 

produtos químicos utilizados;

� Declaração de que o gás cloro não foi utilizado;

� Declarações dos fornecedores de produtos químicos;

� Resultados referenciados para os dados de poluição 

hídrica, aérea e consumo de energia válidos por um 

certo período de tempo.



Comprovações das adequação aos 

critérios de utilização

 Finalmente:

 Comprovação de que o papel possui �fitness for 

use�, ou seja, qualidade para ser vendido na 

função dessa categoria de produto.


