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Pergunta nº: 1043/Question nº: 1043 

 
Título: /Title: Relembrando o passado e máquina de produzir 

cavacos 

                   Por: / By: Osmar Lorenzi 

 
E-mail: osmarlorenzi@terra.com.br 

 

Questão: /Question: 

 

Celso: 

Que baita satisfação que tive em ler um artigo seu sobre impregnação 
de cavacos. Na verdade eu procurava na internet uma máquina que 

corte o eucalipto e ao mesmo tempo faça os cavacos. O destino dos 

cavacos seria uma Central Térmica para energia elétrica de 30 MW. Sou 

especialista em mandioca e aposentado pelo IAC. Atualmente sou 

consultor de uma empresa que tem um projeto de mandioca. Mas muito 
mais importante é seu programa de reflorestamento com eucalipto. 

Parte da produção vai para serra, tratamento, cavaco e, principalmente, 

carvão (mil m3/dia), pois a Empresa tem uma siderúrgica em Várzea da 

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


Palma, MG. Investe pesado em eucalipto e a pretensão é ser 

autossuficiente em energia elétrica. A empresa tem 3 ou 4 engenheiros 

florestais. Teoricamente não teria nada a ver com isso, mas ajudar acho 

que não faria mal algum. Celso, pela leitura de seu artigo vejo que 
continua no topo do conhecimento como sempre esteve. Parabéns! 

Quem vos fala é seu humilde colega de turma chamado Saltinho e que 

fez estagio contigo na Silvicultura dos gloriosos tempos. Até cheguei a 

fazer alguns cozimentos, lembra-se? Teria alguma indicação para nossa 
busca? A empresa está também fazendo experimentalmente plantios 

adensados para essa finalidade. 

Att 

Osmar Lorenzi 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro amigo Saltinho, também para mim foi uma grande alegria 
receber sua mensagem.  

No início desse ano estive dando uma palestra no IPEF em um programa 

que teve a coordenação do professor Barrichelo. Ficamos os dois 

trovando sobre o passado e eu perguntei a ele se tinha notícias suas e 
do Fernando Alemão Titã – o nosso outro selecionado para o estágio de 

remuneração zero na área de celulose e papel naquela época dos anos 

dourados. Infelizmente o Barrichelo nada sabia de vocês – agora estou 

pelo menos em parte informado. Falta saber sobre o Alemão. 

Bom, você deve ter trabalhado com o Arlei Arnaldo Madeira – que foi 
meu colegão na casa do estudante. Ele também estava no IAC – não sei 

se já se aposentou também. 

Enfim, estamos todos aí – um ou outro de nossos colegas já se foi – a 

última notícia recebida foi sobre o Zé do Burro, mas a maioria  está 
ainda na ativa. 

Eu e minhas 2 filhas trabalhamos juntos (via skype e e-mails pois cada 

um vive longe do outro) em 2 websites que estão atingindo alguns 

milhares de leitores. Nossa meta é estar sempre na página de abertura 
quando se digita no Google a palavra Eucalyptus (estamos entre os 5 

primeiros websites citados) ou Pinus (estamos em 12º a 14º lugar, mas 

vamos logo chegar lá na primeira página). Criamos um sistema de 

informações técnicas e estamos atingindo inúmeros países – volta e 

meia surge um convite para uma consultoria ou palestra – em julho foi 
na África do Sul e em setembro será Portugal. Enfim, vamos levando a 

vida fazendo exatamente o que gostamos. 

  



Em relação à sua demanda, sugiro que leia dois artigos que 

escrevemos: 

 um sobre picadores de biomassa escrito pela Ester (minha filha 
mais nova): http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#seis  

 outro sobre plantios adensados (que eu acho uma ação anti-

sustentabilidade – veja porque lendo o que escrevi – talvez sirva 
para mudarem de ideia sobre isso): 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev11.html#quatorze  

 Também  recomendo visitar o website da empresa de picadores 
Demuth: http://www.demuth.com.br/?idioma=p 

Um abração e sucessos meu caro amigo 

Celso 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Osmar Lorenzi 

 

E-mail: osmarlorenzi@terra.com.br 

  

Celso: 
Fiquei feliz com sua resposta, não economizando palavras. Saber que 

trabalha com as duas filhas e que continua na ativa a todo vapor. Você 

está mais na área de celulose ou no sistema de produção de eucalipto e 

pinus? Arlei é o atual presidente da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Estado de São Paulo e tem tido uma atuação muito 

especial. Ele trabalha na CATI, não no IAC. O IAC é órgão de pesquisa e 

a CATI, de extensão rural de SP. Lá trabalham vários colegas de nossa 

turma. Há pouco tempo estive  em Portugal e me chamou a atenção a 
extensão da área cultivada com eucalipto.  Quase toda plantação feita 

em morros pedregosos e, nós aqui, sempre preocupados com a 

profundidade do solo para seu bom desenvolvimento. Pelo que pude ver 

parece que são rochas sedimentares que se esboroam e se clivam com 

as diferenças de temperatura permitindo a penetração das raízes. A 
espécie mais cultivada tem folhas de coloração azulada quando as 

plantas são jovens. Que espécie é essa? Visitei também o Jardim 

Botânico de Coimbra e lá pude ver outras espécies bem diferentes 

daquelas que conhecemos por aqui. E. obliqua e uma outra de caule 
avermelhado e porte avantajado chamaram mais minha atenção. Bem 

que gostaria de trazer sementes, mas não consegui obtê-las. Esses 

portugueses que navegaram por todos os mares e cantos do planeta 

trouxeram para a terrinha e disseminaram pelo mundo verdadeiros 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#seis
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev11.html#quatorze
http://www.demuth.com.br/?idioma=p


tesouros vegetais. A condição geográfica e climática de Portugal 

realmente é invejável permitindo o cultivo de plantas extraordinárias e 

extremamente variadas. Bem, deixe pra lá. Passei sua informação para 

a área florestal da Empresa. Eles agradeceram e apreciaram muito, não 
sei se por educação, pois um deles deixou escapar que o site Eucalyptus 

é a bíblia deles.  

Setembro se avizinha, então lhe desejo boa viagem. Faz muito tempo 

que não apareço na reunião de nossa turma, vejamos se na próxima 
poderei comparecer e se lá estiver, vamos relembrar os bons tempos e 

fazer uma atualização de nossas trajetórias. 

 

Um abraço, prezado colega e amigo. 
 

Saltinho 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:  

 

Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Caro Osmar “Saltinho” – agradeço suas generosas e amigas palavras de 
incentivo. 

O eucalipto de folhas prateadas é o E.globulus, que tem dificuldades de 

adaptação no Brasil, sendo plantado mais no RS. Entretanto, há muitos 

híbridos artificiais desse eucalipto com os que se plantam no Brasil. 
Escrevo regularmente uma coluna para a revista da associação 

portuguesa de celulose e papel – sou sócio deles e me relaciono muito 

bem com os patrícios de lá. 

Nosso trabalho é voltado para toda a rede de valor da floresta plantada 
aos produtos finais, mas com mais ênfase na celulose e papel, tanto que 

meu livro digital sobre os eucaliptos - Eucalyptus Online Book - é 100% 

sobre esse setor. Estou terminando uma sequencia de capítulos sobre 

ecoeficiência nesse setor e depois vou partir para muitos capítulos sobre 

os diversos tipos de madeiras e suas celuloses. Espero que se cadastre 
para receber. 

Um forte abraço e sucessos 

Celso 

 


