
Exercicios Práticos para Entendimento da Forma de 

Aplicação dos Critérios do Selo Verde Flor para Papéis 

Cópias e para Fins Gráficos 
 

 

Celso Foelkel 
 

 

 

 
Exemplo 01:   Critério AOX 

Uma fábrica de papel cópia usa três tipos de celulose de mercado em suas 

receitas: 

 Pasta CTMP branqueada � AOX = 0,03 kg/adt 
 Polpa kraft branqueada de eucalipto � AOX  = 0,11 kg/adt 
 Polpa kraft branqueada de fibra longa � AOX = 0,28 kg/adt 

 

Essa fábrica estaria qualificada para se candidatar ao selo verde Flor? 

Porquê? Quais as medidas a ela sugeridas? 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Exemplo 02:   Critério perdas de DQO, S e NOx 

Uma fábrica não integrada de papel para cópias consome celulose kraft 

branqueada de mercado. O papel fabricado contém 5% de umidade e a 

celulose entra em 70% do peso desse papel nessa condição de umidade 

(70% do peso do papel a 5% de umidade é celulose � também a 5% de 

umidade). 

A empresa fabricante de papel solicitou os dados de DQO, S e NOx para o 

seu fornecedor de celulose, e eles foram os seguintes: 

Fábrica de celulose: 

DQO = 21 kg/adt 

S = 0,5 kg/adt 

NOx = 1,8 kg/adt 

Na fábrica de papel, os dados são referenciados com base no papel a 10% 

de umidade (adt) e são os seguintes: 

DQO = 2,9 kg/adt papel 

S = 0,35 kg/adt papel 

NOx = 0,75 kg/adt papel 

Essa fábrica de papel estaria adequada em relação a esse critério para o selo 

verde Flor? 
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Solução: 

 

1. DQO 

 

DQO referência polpa kraft branqueada de mercado = 18 kg/adt 

DQO da fábrica de celulose  = 21 kg/adt 

 

DQO referência papel = 4 kg/adt 

DQO fábrica de papel = 2,9 kg/adt 

 

 

2. Cálculos para equalizar pesos papel e celulose em adt 

 

1 t papel a 5% umidade = 0,95 t absolutamente secas 

0,95/0,9 = adt 

 

Logo o fator para corrigir t papel a 5% para adt é 0,95/0,9 

 

 

3. Proporção é 70% de celulose base papel como tal 

 

1 t papel a 5% umidade ----- 0,70 t celulose a 5% umidade 

 

Celulose adt = 0,7 x 0,95/0,9 
 
Papel adt = 0,95/0,9 

 

Proporção da celulose base adt = 0,7 x (0,95/0,9) : (0,95/0,9) = 0,7 

 

 

4. Cálculos para conhecer PDQO 
 

 

DQO referência para polpa = 0,7 x 18 =    12,6  kg/adt 

DQO fábrica de celulose  =    0,7 x 21 =    14,7  kg/adt 
 
 

5. DQO total (celulose e papel) 

 

Referência papel e celulose = 4 kg/adt + 12,6 = 16,6 kg/adt 

 

Fábrica de papel = 2,9  + 14,7  =  17,6 kg/adt 

 

 



PDQO =   17,6/16,6 = 1,06  (OK) 

6. Cálculos para conhecer PS 

 

S referência fábrica de celulose = 0,6 kg/adt 

S referência papel = 0,3 kg/adt 

 

S referência total = 0,3 + 0,7 x 0,6 = 0,72 kg/adt 

 

S fábrica papel total =  0,35 +  0,7 x 0,5 = 0,70  kg/adt 

 

PS  =  0,70/0,72 = 0,97  (OK) 

 

 

7. Cálculos para conhecer PNOX 
 

NOx referência fábrica de celulose = 1,6 kg/adt 

NOx  referência papel = 0,8 kg/adt  (para fábricas não integradas) 

 

NOx referência total = 0,8 + 0,7 x 1,6 = 1,92  kg/adt 

 

NOx fábrica papel total =  0,75 +  0,7 x 1,8 = 2,01  kg/adt 

 

PNOx =  2,01/1,92 = 1,047  (OK) 

 

 

8. Somatório dos Ps deve ser inferior a 3 

 

PDQO = 1,06  (OK) 

PS  =  0,97  (OK) 

PNOx = 1,047  (OK) 

 

 P = 3,077 (não OK) 

 

O que deve fazer a empresa de papel? 

Sugestões? 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Exemplo 03:  Critério geração de CO² 

Uma fábrica de papel integrada produz papel do tipo cópia com base em sua 

própria produção de celulose. A empresa não tem excedentes de celulose 



para venda e tampouco compra celulose de mercado. Ela trata seus 

efluentes conjuntamente, tanto os originados do setor de fabricação da 

celulose, como do papel. A fábrica tem geração de energia elétrica e vapor 

própria, não comprando qualquer tipo de energia elétrica da concessionária 

pública, exceto nas paradas de manutenção. A concessionária por sua vez 

oferece energia elétrica de geração em hidrelétricas, sem uso de 

combustíveis fósseis. A fábrica tem caldeira de biomassa e caldeira de 

recuperação de licor negro. Somente utiliza combustíveis fósseis no forno de 

cal e nos arranques das caldeiras. Também utiliza gás liquefeito de petróleo 

na fabricação do papel. Seus consumos são os seguintes: 

200 kg de óleo combustível por adt de papel 

45 kg de GLP por adt de papel 

Essa fábrica estaria apta a cumprir a exigência para emissão de gás 

carbônico conforme o  critério para esse item particular do selo verde Flor? 

 

Solução: 

 

1. Poderes caloríficos referências 

 

Óleo combustível = 38,7 GJ/m³ 

Densidade do óleo = 1,06 t/m³  

Logo � 36,5 GJ/t 

 

GLP = 46,1 GJ/t 

 

 

2. Energia gerada pelos combustíveis fósseis 

 

Óleo combustível = 0,2 t/adt  x 36,5 GJ/t = 7,3 GJ/adt 

GLP = 0,045 t/adt x 46,1 GJ/t  =  2,07 GJ/adt 

 

 

3. Emissão de gás carbônico 

 

Óleo = 7300 MJ/adt x 77 g CO²/MJ = 562 kg CO²/adt 

 

GLP = 2070 MJ/adt x 69 g CO²/MJ =  143 kg CO² 

 

Total de emissão de CO² da fábrica = 705 kg/adt 

 

4. Limite do critério = 1000 kg/adt  

 



 

Logo a fábrica está OK nesse critério 

 

______________________________________________________ 

 


