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www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1030/Question nº: 1030 

 
Título: /Title: Irrigação de eucalipto por gotejamento 

                   Por: / By: Fernando Taborda 

 

E-mail: Fernando.Taborda@portucelsoporcel.com 
 

Questão: /Question: 

 

Prezado Celso Foelkel, 
  

Tem alguns dados sobre este tema no Brasil, Chile, Argentina ou outros? 

  

Agradeço seus comentários, 

  
Um abraço, 

  

Fernando Taborda 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


 

Bom dia caro Fernando, como vão as coisas eucalípticas em Portugal? 

Espero que bem, apesar da crise financeira e política atual. 

Quem estudou muito esse tema foi a empresa brasileira fabricante de 
celulose  Lwarcel, que não possuia um rio para coletar água e tampouco 

lançar seus efluentes, que eram colocados em florestas de eucalipto ao 

redor da fábrica. 

Seguem alguns links para sua leitura sobre os resultados dessa prática 
que foi muito estudada na UFV – Universidade Federal de Viçosa, 

publicados pela ABTCP. 

São arquivos pesados, demoram um pouco para serem baixados. 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/13_2006_Uso%20efluentes%20fabrica%2

0celulose%20plantios%20eucalipto.pdf 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/14_2006_Uso%20efluente%20irrigacao%
20ENG.pdf 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/52A_2000_Utilizacao%20Efluente%20Irrig

acao.pdf 

  
Você está recebendo nossas publicações digitais? Hoje mesmo foi 

enviado um extenso capítulo sobre águas e efluentes. 

Um abraço e sucessos 

Celso 
 

 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Fernando Taborda 

 

E-mail: Fernando.Taborda@portucelsoporcel.com 
 

Caro Celso Foelkel, 

 

Tudo muito bem, tenho recebido as publicações que são de muita 

utilidade. 
 

Mais tarde envio dados concretos. 

 

Um abraço, 
 

Fernando Taborda 
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_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Bom dia Fernando – mais uma referência para ti. 

Um abraço 
Celso 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo..php?codArq

uivo=1844 
  

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Fernando Taborda 

 
E-mail: Fernando.Taborda@portucelsoporcel.com 
 

Caro Celso Foekel, 

  
Obrigado pela referência. 

  

Mas há algo errado no endereço, pode reconfirmá-lo? 

  

Melhores cumprimentos, 
  

Fernando Taborda 

 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel  
 

Bom dia Fernando, ocorreu uma desformatação do endereço durante o 

envio – basta eliminar um dos pontos duplos no endereço enviado 

anteriormemente. Espero que não ocorra de novo. 

O correto é: 
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArq

uivo=1844 

Abraços 

Celso 
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_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Fernando Taborda 

 

E-mail: Fernando.Taborda@portucelsoporcel.com 
 

OK. 

  

 

 

  
 


