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Pergunta nº: 1183/Question nº: 1183 

 
Título: /Title: Ajuda para preparar uma palestra sobre o uso 

responsável do papel 

 

    Por: / By:  Vitória Ferrari 

 
E-mail: vitferrari@gmail.com  

 

 
Questão: /Question: 

 

Prezado Celso, 

Recebi a newsletter sobre a interrupção das publicações Eucalyptus 
Online Book, Eucalyptus Newsletter & PinusLetter e tenho algumas 

observações. 

Sou Engenheira Florestal, atuo hoje como educadora, professora da 
Universidade de Brasília, trabalho há mais de 25 anos com pesquisa 

aplicada, ensino e extensão, já atuei por dez anos na iniciativa privada, 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:vitferrari@gmail.com


no mercado florestal e trabalho hoje com ciclo de vida de produtos e 

serviços. 

Estou relatando esses fatos, para afirmar que uma das peças 
fundamentais para que possamos permanecer no planeta de modo 

sustentável é compreender o ciclo de vida de serviços e produtos, toda 

energia e recursos envolvidos nesse processo e o papel de profissionais 
e cidadãos, compartilhando responsabilidades. 

Considerando tudo isso, a comunicação é essencial. O que as 

publicações realizadas por você são muito importantes e precisam 
continuar sendo produzidas. Oportunamente hoje, li um artigo no 

newsletter da Agência Fapesp, por Samuel Antenor, que creio valha a 

pena destacar: 

“A apropriação cidadã da cultura científica envolve o trabalho de vários 

agentes, como professores, pesquisadores e jornalistas, na difusão de 

temas de ciência e tecnologia (C&T). Apesar de as notícias do setor não 

serem tão populares nos meios de comunicação como as de esportes, 

por exemplo, os dispositivos tecnológicos e as campanhas emblemáticas 

ajudarão a aumentar essa popularidade”. 

Isso é o que afirma o professor espanhol Miguel Ángel Quintanilla, 

diretor do Instituto de Estudos de Ciência e Tecnologia (eCyT, na sigla 

em espanhol) da Universidade de Salamanca (Usal) e da Fundação 

Centro de Estudos de Ciência, Cultura Científica e Inovação (3CIN). 

Para que haja apropriação pela sociedade é preciso que trabalhos como 
o que você desenvolve intensifiquem-se cada vez mais. 

Agradeço pela oportunidade de ler as publicações desde 2005 e espero 
que haja sensibilidade e responsabilidade social dos patrocinadores, 

para que continuem possibilitando seu trabalho. 

Só há uma maneira do Brasil se desenvolver, é que a iniciativa privada 
se una ao setor acadêmico e possamos contribuir para a educação, no 

melhor sentido desse termo. 

Cordialmente, 

Prof. Vitória Ferrari 

www.lacis.pro.br 

www.residuosreciclaveis.unb.br 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Obrigado por suas maravilhosas e generosas palavras professora Vitória 

– fico feliz em tê-la como leitora de meus textos. Espero que aprecie as 

fotos também (rsrs). 
Abraços 

Celso 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Vitória Ferrari 

 
E-mail: vitferrari@gmail.com  

 

Celso,  
 

Fico feliz por ajudar! Fique à vontade para divulgar minha opinião. E se 

precisar, conte comigo. 

 
E como dizia minha querida vovó, "uma mão lava a outra". Depois que 

enviei o e-mail para você recebi um convite para falar sobre "uso 

responsável de papel" em instituições públicas aqui em Brasília (veja 

que coincidência) e tive uma idéia e acho que você pode me ajudar! 

 
Você tem conhecimento de algum filme, animação, texto que conte a 

história do papel até chegar no consumidor? Do tipo "a história das 

coisas", porém minha abordagem não será impactos ambientais da 

produção de papel, mas no custo energético que existe embutido desde 
o plantio até a fabricação, para sensibilizar a diminuição do desperdício 

no uso do papel pelos servidores públicos. 

 

Quando fui solicitada lembrei-me das gráficas que auditei em 
certificação de cadeia de custódia, com impressão de dados variáveis, 

em que para fazer o simples ajuste de uma marca do cliente no papel, 

com duas ou três cores, fazia-se o "o ajuste" das bobinas jogando 

dezenas de metros de papel virgem fora! Solicitei a algumas empresas 
fabricantes, mas não havia nada didático que pudesse demonstrar a 

relação custo/desperdício. 

 

Abraços, 

Vitória 

mailto:vitferrari@gmail.com


 

PS. Pois é, você falou das fotos no texto e eu não registrei rapidamente 

no meu tumultuado "campo mental", mas não vi foto nenhuma!!  

 
__________________________________________________ 

 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Professora Vitória – agradeço suas palavras. 

Falei em fotos e textos porque praticamente todos os meus capítulos do 

Eucalyptus Online Book possuem dezenas de fotos. 
  

Além disso, mantenho uma coleção de fotos em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/fotos.html 

que são muito utilizadas pelos estudantes, palestrantes e por empresas 
de publicidade (são usadas em calendários, propagandas, revistas, etc.) 

e tudo sem custos – só mencionar a origem. Talvez alguma possa lhe 

ser útil em sua palestra. 

  
Quanto à sua pergunta sobre o papel, há algo de muito bom nesse 

conceito que você precisa em uma campanha do setor gráfico 

valorizando o papel. 

Navegue em: 

http://www.imprimiredarvida.org.br/ 
Há vídeos, palestras, textos, etc. 

 

Sucessos em sua palestra e mais uma vez obrigado 

Celso 
 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Vitória Ferrari 

 
E-mail: vitferrari@gmail.com  
 

Ah, sim, ok Celso! As fotos que me enviou no link estão ótimas, com 

certeza utilizarei. Pode citar com seu nome e a disponibilidade por este 

link que você enviou?  

mailto:foelkel@via-rs.net
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Vi o link e os vídeos - vou utilizar, obrigada novamente. 

 

Bom final de domingo! 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Fique a vontade e sucessos. 
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