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Criador dessa edição da Eucalyptus Newsletter: Celso Foelkel 

 

 

 

Uma realização: 
 

Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento 

 

 
 
 

 

 

Organizações facilitadoras 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais  

 

 

 

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e Investigación  
en Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos  

 

 

 

 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
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Empresas e organizações patrocinadoras  

 Categoria Premium 

 

 

ArborGen Tecnologia Florestal 

 
IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 
 

      
 

 

Empresas e organizações patrocinadoras  

 

Categoria Master 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose 

e Papel  

 

Bracell  

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

http://www.arborgen.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.cenibra.com.br/
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Klabin  

 

Veracel Celulose 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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Cursos & Produção Técnica Ambiental 
... pelo Professor Celso Foelkel 

  
 

 

Ecoeficiência; Produção mais Limpa; Gestão de 

Poluentes e Resíduos; Sustentabilidade & 

Desenvolvimento e Promoção das Florestas Plantadas  
 
 

 
 

Preâmbulo histórico pelo Professor Celso Foelkel 

 
 
Ao longo de minha carreira como professor universitário e professor 

virtual através de meus websites, também como pesquisador 
tecnológico em empresas do setor florestal, e depois, quando 

mergulhei em consultoria técnica para as fábricas de celulose, papel e 
painéis de madeira (e suas florestas plantadas), eu sempre procurei 

focar os temas trabalhados por mim e pela minha equipe com a ótica 
ambiental.  

Isso com certeza se deve ao fato de eu ter trabalhado por 19 anos na 
empresa de celulose de mercado Riocell S.A. (hoje CMPC - Celulose 

Riograndense), que enfrentou durante todo aquele período inúmeros 
conflitos com a comunidade gaúcha, com a mídia e com os órgãos 

ambientais em relação ao seu desempenho e aceitação ambiental. 
Inclusive, quando fui convidado para ingressar nessa empresa, em 

1979, uma de minhas missões foi justamente organizar e orquestrar 
a construção de um centro tecnológico de pesquisas para também 

poder desenvolver tecnologias e processos que fossem 

ambientalmente mais eficientes e corretos para colaborar para 
solucionar os problemas ambientais enfrentados pela empresa. 

 

Algumas das principais realizações tecnológicas ambientais de nosso 

esforço conjunto e do trabalho em equipe das áreas industriais e de 
pesquisa do Centro Tecnológico “Aldo Sani” da Riocell podem ser a 

seguir relacionadas: 
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 Comprovação de que um tratamento de efluentes industriais a 

nível terciário com tratamento biológico por lodos ativados em 
base na injeção de oxigênio molecular na etapa secundária e 

clarifloculação com sulfato de alumínio na etapa terciária 

poderia conduzir a excepcionais resultados na qualidade do 
efluente tratado de uma fábrica de celulose kraft branqueada, 

com perfeito enquadramento nos rígidos limites impostos pelo 
órgão fiscalizador e controlador do estado do Rio Grande do 

Sul. A otimização em bancada de laboratório pela equipe do 
amigo Jorge Herrera e depois as otimizações do tratamento 

industrial pela equipe de pesquisas, operação e projeto, com os 
amigos Nei Rubens Lima, Alfred Freund, Werner Adelmann e 

Victorio Menegotto resultaram em uma estação de tratamento 
de efluentes até hoje admirada pelo setor no mundo todo. 

 Introdução de uma gestão pioneira da geração setorial de 
efluentes contaminados, tratando e prevenindo o problema de 

geração de poluentes diretamente na sua origem e não apenas 
através do sistema de tratamento de final de tubo (Estação de 

Tratamento de Efluentes). O conceito foi introduzido 

concomitantemente a um bem projetado sistema de 
recuperação de perdas de efluentes setoriais, com intensa 

participação do Nei Rubens Lima. 

 Conversão dos lodos gerados na estação de tratamento de 

efluentes em subprodutos valiosos para correção de solos em 
termos de pH, húmus e carbono orgânico, dentre outros 

sucessos comerciais. Participaram comigo na equipe para esses 
desenvolvimentos: Cláudia Steiner, Renata Maltz, Jorge 

Herrera, Edvins Ratnieks, dentre outros. 

 Otimização estatística dos desempenhos técnico e ambiental de 

unidades industriais tais como caldeira de recuperação, forno 
de cal, caldeira de força, digestor, secagem “flash”, evaporação 

e estação de tratamento de efluentes. Foram importantes as 
contribuições agregadas por: Ari da Silva Medeiros, Marco 

Aurélio Luiz Martins, Carlos Alberto Busnardo, Sérgio 

Menochelli, João Batista Vanti Vesz, Sérgio Zornitta, Antônio 
Luiz Raffin, Antônio Waldomiro Petrik, Ervin Mora, etc.  

 Introdução pioneira dos bioensaios em termos de avaliação de 
ecotoxicidade de efluentes, lodos, compostos orgânicos 

reciclados para uso agrícola, insumos, solos, rios, lagos, etc., 
contando sempre com o pioneirismo e a energia de: Vera 

Regina Bottini Gallardo, Jorge Herrera, Edvins Ratnieks, Suzana 
Maria Gonçalves, Luciane Stenzel, Cláudia Alcaraz Zini, etc., em 

geral com a equipe Riocell associada a professores da UFRGS – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PUC/RS – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul e FURG – Fundação 
Universidade Rio Grande. 
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 Introdução pioneira da antraquinona em pó no processo de 

polpação kraft e pré-hidrólise kraft em digestão contínua, com 
reduções de 30 a 50% do nível de sulfididade adotado nesses 

processos de polpação, com significativas reduções do odor 

gerado pelas fontes do processo. Trabalhos que contaram com 
o esforço e a criatividade do Carlos Alberto Busnardo, Alberto 

Ferreira Lima, Luiz Coimbra, Lúcia Helena Jerônimo, dentre 
outros. 

 Introdução pioneira no Brasil de uma etapa de oxidação do licor 
preto com oxigênio molecular, com excepcional envolvimento 

do saudoso amigo José Vilton Marengo. 

 Introdução pioneira no Brasil de uma etapa de pré-

deslignificação com oxigênio ao branqueamento com 
misturador estático do gás com a polpa, o que permitiu 

aumentar a produção de celulose branqueada, reduzir as 
quantidades de reagentes químicos clorados no 

branqueamento, redução de consumo de energia e redução da 
carga poluente do branqueamento aos efluentes com 

envolvimento de Vera Maria Sacon, Carlos Alberto Busnardo, 

José Vilton Marengo, Augusto Fernandes Milanez, Luiz Coimbra, 
Alfred Freund, dentre outros. 

 Alternativas de sequências de branqueamento com menor 
utilização de compostos de cloro e mínima geração de 

compostos orgânicos halogenados (AOX), contando na equipe 
com a participação de Vera Maria Sacon, Edvins Ratnieks, José 

Vilton Marengo, Alberto Ferreira Lima, Ervin Mora, Moacir 
Sauer, Romeu Zanchin, etc. 

 Adoção das certificações em gestão da qualidade e do meio 
ambiente através das normas da série IS0 9000 e 14000, com 

conquistas pioneiras dessas certificações no Brasil, Américas e 
mundo. Desempenhou papel importante nesse processo a 

equipe em que também estiveram atuando integradamente os 
amigos da qualidade, pesquisa, engenharia, projeto e produção 

industrial: Carlos Alberto Busnardo, Jorge Herrera, Rosane 

Monteiro Borges, Clóvis Zimmer, Antônio Ricardo Schuck, João 
Carlos Pereira, Celívio Heidrich, dentre outros. 

 Adoção do sistema de avaliação de desempenho industrial de 
cada área industrial e florestal através da técnica da 

ecoeficiência e produção mais limpa, através de minha 
consultoria entre os anos de 1998 a 1999, provida através do 

CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas. 

 Forte ênfase na minimização dos efeitos negativos da 

implantação, planejamento, manejo e colheita das florestas 
plantadas de eucaliptos, com inovações significativas e 

pioneiras na preparação do solo, abolição do uso do fogo como 
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ferramenta florestal, planejamento da colheita, etc., etc. Foram 

vitais nesse processo o saudoso amigo Jorge Vieira Gonzaga e 
os colegas José Artêmio Totti, Alcides Gasparotto, Jorge 

Euclides Meyer Klein, Teotônio Francisco de Assis, Renato 

Rostirolla, etc.  

 

Uma das primeiras atividades que me foi solicitada pela diretoria da 
então Riocell em 1979 foi a criação de uma CIMA - Comissão Interna 

de Meio Ambiente, nos mesmos moldes daquela criada na Cenibra – 
Celulose Nipo-Brasileira, empresa de onde me transferi para a Riocell.  

A idealização original e a criação desse tipo de comissão foram de 
nosso grande amigo Hans Jurgen Kleine, que havia sido o mentor da 

CIMA da Cenibra, a qual inspirou a Riocell a montar algo semelhante, 
com minha ajuda, pois eu e Kleine havíamos trabalhado juntos na 

Cenibra e eu pude com ele iniciar-me nos temas ambientais do setor 
de celulose e papel através das atividades dessa CIMA e de nossas 

pesquisas e atividades operacionais naquela empresa. 

Na Cenibra, eu fiz parte de outra maravilhosa equipe de estudos e 

pesquisas, algumas das quais de fundamentação ambiental, com 

pessoas talentosas como: Ceslavas Zvinakevicius, Maria José de 
Oliveira Fonseca, João Medeiros Sobrinho, José Carlos Terra, Jorge 

Kato, Augusto Fernandes Milanez, dentre outros. 

Apesar dessas diversas passagens, a Riocell foi exatamente a 

empresa que me oportunizou muitas ações de autodesenvolvimento 
sobre medidas mitigadoras e de otimização do desempenho 

operacional para minimização de impactos ambientais e sociais. 

 

 

Processo de transparência ambiental: Um aprendizado e uma lição de vida 

diária nas relações com as pessoas da sociedade 
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Entretanto, minha principal alavancagem ambiental acabou 

acontecendo um pouco mais tarde pelas minhas atividades de 
aperfeiçoamento profissional e de consultorias junto ao CNTL – 

Centro Nacional de Tecnologias Limpas, uma entidade do sistema 

SENAI/FIERGS no Rio Grande do Sul. Os cursos e os aprendizados 
sobre ecoeficiência e produção mais limpa que tive a oportunidade de 

presenciar e depois as atividades de consultoria pelo CNTL e através 
da Grau Celsius tiveram papel vital e relevante em minha forma de 

enxergar e dialogar com o meio ambiente, principalmente na 
identificação de oportunidades de melhorias ambientais, que 

invariavelmente acabam se convertendo em oportunidades valiosas 
em termos econômicos e sociais, além de ambientais.  

 

 

 

A partir de certo momento em minha carreira, passou a ser tão 
grande a relação entre os assuntos dos processos fabris, das florestas 

e da gestão, que todos os temas tecnológicos e de gerenciamento 
que eu passei a trabalhar passaram a ser encarados também com 

objetivos de mínimo impacto socioambiental, além daqueles de 

resultados de desempenho, produtividade, custos e economicidade no 
processo de produção. 
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Qualquer um que se especialize em ecoeficiência e produção mais 

limpa tem o olhar colocado nos desperdícios, retrabalhos e resíduos. 
Isso eu tenho feito desde meus tempos de Cenibra e Riocell a partir 

de meados da década dos anos 70’s. Isso foi sendo ampliado pela 

minha atuação como consultor do CNTL – Centro Nacional de 
Tecnologias Limpas, bem como pelas minhas atividades de 

consultoria tecnológica em dezenas de clientes do setor de base 
florestal plantada e produção de celulose, papel, bioenergia e painéis 

de madeira no Brasil, África do Sul, Estados Unidos da América, Chile, 
Colômbia, Peru, Argentina, etc. 

Ao longo de todas essas décadas de estudos e de trabalhos em temas 
ambientais e tecnológicos, eu foquei muito na divulgação e no 

compartilhamento de nossas conquistas tecnológicas em eventos e 
revistas do mundo florestal e celulósico-papeleiro. Isso tinha como 

principal objetivo valorizar o setor brasileiro de produção de celulose 
e papel e desmistificar os errôneos conceitos que surgiram sobre o 

Brasil e a gestão ambiental de nosso setor, principalmente das 
florestas plantadas. Por essa razão, podem ser encontradas inúmeras 

de nossas publicações em Inglês e Espanhol, pois tínhamos como 

objetivo participar de eventos internacionais para informar a todos os 
atores principais dos locais onde o Brasil estivesse atuando e que 

tivessem relação ao nosso setor florestal e celulósico-papeleiro 
(Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, América Latina, 

Austrália, África do Sul, Rússia, Índia, etc.). Não tínhamos receio de 
enfrentar os debates, pelo contrário, a busca para comunicar e 

esclarecer era a força motriz que nos inspirava e alavancava nossas 
ações para publicar, palestrar, dialogar, etc. 

 

 

 

Em função da enorme experiência acumulada nesse tema 

(praticamente 45 anos de atividades na área ambiental de fábricas e 
florestas até os dias atuais), decidi repartir a mesma com os técnicos 

do nosso setor de celulose e papel e me dediquei a escrever 
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(praticamente desde o início) artigos em revistas, palestras em 

eventos e textos em meus websites, bem como capítulos do 
Eucalyptus Online Book, versando sobre ecoeficiência e produção 

mais limpa, seja na área de gestão e de tecnologias para os setores 

industrial e florestal. Também ministrei inúmeras palestras e cursos 
com focos ambientais ao longo desses mais de 45 anos. 

Acredito que consegui compor uma coleção quase única e de valor 
para o setor de base florestal (assim espero), que pode servir como 

guia de ação e também para muita reflexão em nossos leitores.  

Para que possam melhor conhecer essa coleção de cursos, textos e 

palestras, eu decidi colocar tudo isso junto nessa Eucalyptus 
Newsletter nº 74, de forma a facilitar o acesso online dos mesmos.  

 

Espero sinceramente que esses materiais possam ser de muita ou de 

alguma utilidade a vocês. 
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Materiais de Cursos Ambientais de Celso Foelkel  

...sobre... 
 
 
 

Ecoeficiência e Produção mais Limpa  

& 

Negócios Verdes como Oportunidades  

& 

Selos Verdes para o Setor de Papel e Celulose 
 

 

 

 
Tive, em minha carreira, diversas oportunidades de divulgar a 

temática de Ecoeficiência, Produção mais Limpa e outros temas 
ambientais, através de cursos, consultorias e palestras. 

 
Estou a seguir, procurando resgatar os materiais desses cursos para 

permitir que os interessados possam conhecer mais sobre o que 
penso e ensino sobre esse assunto vital para a gestão ambiental de 

empresas, entidades e mesmo das pessoas, já que os conceitos da 
ecoeficiência são amplos e apropriados a inúmeras situações da vida 

diária, inclusive com nossos familiares. 
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Peço que entendam que alguns dos materiais compartilhados são 

antigos, de uma época em que as ferramentas em mídia eletrônica 
estavam apenas inciando, ou sequer eram disponíveis para a 

elaboração de materiais para as aulas. Por essa razão, a precariedade 

estética de alguns materiais, mas são importantes neles: o conteúdo 
e os objetivos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 Disciplina “Gestão Ambiental como Estratégia de 
Negócios” apresentada entre 1999 até 2003 na PUC/RS – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre – Curso de Especialização em Gestão da Qualidade para 

o Meio Ambiente 

 

 

Material parcial do curso disponível em: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc

%20%20final02.pdf  (Meio ambiente como oportunidade de negócio. C. 

Foelkel – 37 pp. – em Português) 

 

 

Relato de vida sobre o curso de especialização da PUC/RS em Porto 

Alegre/RS: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/pinus/Pinus45_Relatos_PUCRS_UCS_CursosAmbientais.pdf  (em 

Português) 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus45_Relatos_PUCRS_UCS_CursosAmbientais.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus45_Relatos_PUCRS_UCS_CursosAmbientais.pdf
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 Curso “Gestão de Resultados Operacionais”, 

apresentado em diversas empresas através da Grau Celsius e 

de forma aberta ou “in company” por parceria com a ABTCP – 
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

Materiais e informações gerais sobre o curso disponível em: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Curso_Gestao_Resultados.pdf  (em 

Português)  

 

 

 

 Workshop sobre Ecoeficiência e Produção mais 

Limpa ministrado na ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel, durante o 33º Congresso Anual no ano 2000 

em parceria com a TAPPI – Technical Association of the Pulp 
and Paper Industry, dos Estados Unidos da América  

 
 

 

 
 

 
 

O curso (workshop) foi apresentado em atividade paralela ao 33º 

Congresso da ABTCP, em São Paulo, tendo excelente aceitação e 
muitos interessados, pois a temática era inovadora e muito debatida 

naquela época.  
 

 

O material que foi distribuído aos participantes na forma de uma 

apostila impressa em papel está detalhado a seguir, após a 
digitalização do mesmo em seções pela própria ABTCP: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news52_Curso_Gestao_Resultados.pdf
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 Capa da apostila: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/00_CAPA.pdf (em Português) 

  

 Abertura das apresentações: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/01_Abertura.pdf   (em Português) 

 

 O verde como oportunidade nos negócios: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/02_Verde_negocios.pdf (em 

Português) 

 

 Competitividade no setor de papel e celulose: Novas 
tendências; sociedade em rede; rupturas tecnológicas; 

desenvolvimento sustentável: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Competitividade+Setor+Celulose

+Papel.pdf   (em Português) 

 

 Ecoeficiência e produção mais limpa; Tecnologias limpas e 

eficiência operacional: Oportunidades gerenciais para o setor: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/04_Ecoeficiencia_P+L.pdf  (em 

Português) 

 

 Gestão ecoeficiente orientada para obtenção de resultados 
econômicos para as empresas: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/05_Ecoeficiencia+Resultados.pdf  

(em Inglês) 

 

 Gestão da qualidade do meio ambiente e da motivação das 
pessoas: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Gestao_qualidade+meio-

ambiente+motivacao.pdf  (em Inglês) 

 

 Estudos de casos no setor de celulose e papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/07_Casos+setor+celulose+papel.pdf  

(em Português) 

 

 Casos concretos de sucesso econômico através da produção 
mais limpa e da gestão ecoeficiente: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/08_Casos_concretos_de_sucesso.pdf 

(em Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/00_CAPA.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/01_Abertura.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/02_Verde_negocios.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Competitividade+Setor+Celulose+Papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/03_Competitividade+Setor+Celulose+Papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/04_Ecoeficiencia_P+L.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/05_Ecoeficiencia+Resultados.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Gestao_qualidade+meio-ambiente+motivacao.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Gestao_qualidade+meio-ambiente+motivacao.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/07_Casos+setor+celulose+papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/08_Casos_concretos_de_sucesso.pdf
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 Tecnologias limpas na produção de celulose e papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/09_Tecnologias_limpas_celulose+pap

el.pdf   (em Inglês) 

 

 Produção mais limpa no setor florestal: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12_P+L_Florestal.pdf  (em 

Português) 

 

 Fontes de informação na internet sobre ecoeficiência e 

produção mais limpa: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13_Fontes_informacoes.pdf  (em 

Português) 

 

 

 
Workshop na ABTCP/SP no 33º Congresso Técnico Anual, em 2000 

 

 

Em 2002, o curso ou workshop com a ABTCP foi expandido e 
apresentado novamente, só que em Porto Alegre/RS, e desta vez em 

parceria com o CNTL e com o amigo e engenheiro Nei Rubens Lima, 
na época na empresa de consultoria EcoÁguas – Engenharia do Meio 

Ambiente. O talentoso amigo Nei Lima abordou algumas de suas 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/09_Tecnologias_limpas_celulose+papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/09_Tecnologias_limpas_celulose+papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/12_P+L_Florestal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/13_Fontes_informacoes.pdf
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especialidades, como: sistemas de fechamento de circuitos, 

recuperação de perdas, tratamento de efluentes e resíduos, etc. 

 

Conheçam o programa do curso de 2002 em: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/Curso_P+L_ABTCP_2002.pdf (em 

Português) 

 

 

 

Conheçam os textos e materiais criados e apresentados pelo 

engenheiro Nei Rubens Lima nos cursos lecionados em parceria: 

 

 Fechamento do circuito de água. 17 pp.: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Fechamento+Circuito+Agua_Nei+Lim

a.pdf  (em Português) 

 

 Controle ambiental no setor de celulose e papel. 37 slides: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Controle+Ambiental_Nei+Lima.pdf  

(em Português)  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/Curso_P+L_ABTCP_2002.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Fechamento+Circuito+Agua_Nei+Lima.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Fechamento+Circuito+Agua_Nei+Lima.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Controle+Ambiental_Nei+Lima.pdf
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 Curso sobre Ecoeficiência e Produção mais Limpa - 

ministrado como consultor do CNTL – Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas nas empresas Cambará Produtos Florestais 
e Melbar – Produtos de Lignina, entre 2000 a 2006 – em 

Cambará do Sul/RS 
 

 
 

Esse curso foi apresentado durante o período de consultoria nessas 
duas empresas (entre 2000 a 2006), tendo tido diversas edições uma 

vez que praticamente todos os funcionários foram convidados ou 
mesmo convocados a assisti-lo. 

 
Por se tratar de um curso pioneiro na época e apresentado algumas 

dezenas de vezes nessas empresas, eu ofereço como legado histórico 

compartilhado os materiais originais que serviram de base para o 
curso. 

 
O material consistiu de palestras em arquivos em PowerPoint, Word e 

PDF, sendo que o conjunto mais usual das mesmas está apresentado 
nos arquivos a seguir: 

 
 

 Abertura do curso e das apresentações: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl01.pdf  (em Português) 

 

 O verde como oportunidade nos negócios: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl02.pdf  (em Português) 

 

 Impactos da indústria e a adoção da prática de produção mais 

limpa: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl03.pdf  (em Português)  

 

 Gestão de resíduos como nova lógica de gestão nas empresas: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl04.pdf  (em Português)  

 

  Ecoeficiência, produção mais limpa e competitividade 
industrial: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl05.pdf  (em Português) 

 

 Produção mais limpa: Fatores de sucesso para o programa: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl06.pdf  (em Português)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl03.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl04.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl05.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl06.pdf
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 Você conhece esses exemplos...? 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl07.pdf  (em Português)  

 

 Como funciona a implantação de um programa de P+L 

(Destaques em P+L): 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl08.pdf  (em Português)  

 

 Etapas conceituais na gestão de resíduos: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl09.pdf  (em Português) 

 

 Um exemplo de projeto de P+L para os ecotimes: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl10.pdf  (em Português) 

 

 A perversidade do refugo na fabricação de papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl11.pdf  (em Português) 

 

 Poluição é sinônimo de desperdício e de dinheiro jogado fora, 
também: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl12.pdf (em Português)  

 

 Fontes de informações técnicas: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl13.pdf  (em Português) 

 

 

Imagens do curso na Cambará Produtos Florestais 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl07.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl08.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl09.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl10.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl12.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl13.pdf


21 
 

           

Imagens de formandos do curso na Cambará Produtos Florestais 

 

 
Melbar Produtos de Lignina (Cambará do Sul/RS - 2003) 

 

 

 

 Cursos sobre Ecoeficiência e Produção mais Limpa 
ministrados em diversas empresas e entidades associativas no 
Brasil e no exterior  

 

Cursos sobre ecoeficiência e produção mais limpa foram apresentados 

por Celso Foelkel em diversas empresas, seja como consultor do 

CNTL ou como consultor e professor autônomo. Em alguns casos, os 
cursos estavam associados à implantação de programa de P+L na 

empresa e em outros apenas faziam parte do programa de 
treinamento de recursos humanos da empresa. Em alguns desses 
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cursos, tivemos a participação também como docente do engenheiro 

Nei Rubens Lima. 
 

Empresas onde os cursos foram apresentados de forma associada à 

implantação de programa de Ecoeficiência e Produção mais Limpa: 
 

 
 Fibria Celulose (atualmente Suzano S.A.) 

 Riocell (Klabin Riocell, hoje CMPC – Celulose Riograndense) 
 Nobrecel Celulose e Papel 

 Cambará Produtos Florestais 
 Melbar Produtos de Lignina  

 Três Portos Indústria de Papel 
 

 
Empresas e entidades onde os cursos foram apresentados no Brasil 

apenas como treinamento de recursos humanos, associado ao 
programa de qualificação de pessoal das empresas e cursos abertos 

via entidades institucionais: 

 
 Aracruz Celulose 

 Bahia Pulp 
 Cenibra 

 ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 
 UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

 CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas, em Porto 
Alegre  
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Na ABTCP/Brasil, durante minha etapa na diretoria e conselhos da 

associação, foram criados estímulos e alguns fóruns para serem 
mantidas orientações na entidade para focar a ecoeficiência, a P+L e 

as tecnologias limpas. Em 2013, inclusive o tema central do 46º 

Congresso Anual foi “Tecnologias Limpas e Ecoeficiência”. 
 

 
 
 

Empresas e entidades onde os cursos foram apresentados no exterior 
como treinamento de recursos humanos, associado a um programa 

de qualificação de pessoal e de desempenho nas empresas: 
 

 ATCP/Chile – Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel 
(Chile) – em Concepción/Chile 

 
 OACA/Peru – Oficina de Asesoría y Consultoria Ambiental, em 

Lima/Peru 
 

 

Curso “Tecnologias Limpias” – ATCP – Chile, (Concepción – 2001) 

VIII Jornadas Técnicas em Celulose e Papel 
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Curso “Tecnologias Limpias” – ATCP – Chile, (Concepción – 2001) 

 
 
 

  

Aos amigos: professor José Paz e engenheiro Miguel Osses 
 Um fraterno abraço e obrigado pelo apoio e estímulo às tecnologias limpas 

 
 

 
Os diversos cursos que foram apresentados sobre essa temática 

foram baseados em arquivos já apresentados (nas disponibilizações 
dos cursos apresentados na ABTCP e nas empresas Cambará e 

Melbar) e em outros arquivos adicionais, que estão trazidos a seguir 
para conhecimento e navegação por parte dos interessados: 

 

 

 Modulação básica dos cursos de ecoeficiência e produção mais 

limpa: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Modulos+Curso_P+L.pdf (em 

Português)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Modulos+Curso_P+L.pdf
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 Conceitos básicos em Produção mais Limpa – Arquivo 1: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl14_Conceitos_P+L.pdf  (em 

Português) 

 

 Conceitos básicos em Produção mais Limpa – Arquivo 2: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl15_P+L_Conceitos.pdf (em 

Português) 

 

 Conceitos básicos em Produção mais Limpa – Arquivo 3: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_P+L_Conceitos+4.pdf  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl17_P+L_Conceitos2.pdf (em 

Português)  

 

 Conceitos básicos em Produção mais Limpa – Arquivo 4: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_P+L_Conceitos+5.pdf  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl16_Fatores+Gestao_Producao

+limpa.pdf  (em Português) 

 

 Produção mais limpa: Fases para sua efetiva implantação: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Fases+P+L.pdf  (em Português) 

 

 Exemplo teórico de redução de consumo de água na fabricação 
de papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Fechamento+Circuitos+Aguas.pdf 

(em Português) 

e  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl18_Exemplo_Uso_Agua_P&P.p

df (em Português)  

 

 Exemplos de “Casos da Vida Real”: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Casos+Vida+Real.pdf  (em Português)  

  

 Definindo prioridades por técnica GUT (Gravidade, Urgência, 

Tendência): 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl19_Tecnica_GUT.pdf  (em 

Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl14_Conceitos_P+L.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl15_P+L_Conceitos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_P+L_Conceitos+4.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl17_P+L_Conceitos2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_P+L_Conceitos+5.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl16_Fatores+Gestao_Producao+limpa.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl16_Fatores+Gestao_Producao+limpa.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Fases+P+L.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Fechamento+Circuitos+Aguas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl18_Exemplo_Uso_Agua_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl18_Exemplo_Uso_Agua_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Casos+Vida+Real.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl19_Tecnica_GUT.pdf
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  Oportunidades para produção mais limpa na indústria de 
celulose e papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl20_Oportunidades_P+L.pdf  

(em Português) 

 

 Opportunities for cleaner production in the pulp & paper 

industry: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl21_Opportunities_P+L.pdf  

(em Inglês) 

 

 Tecnologias limpas em produção de celulose e papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl22_Tecnologias_Limpas_P&P.p

df  (em Português)  

 

 Cleaner technologies in the production of pulp and paper: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl23_Clean_Technologies_P&P.p

df  (em Inglês) 

 

 Controle preventivo da poluição: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Controle+preventivo+poluicao.pdf   

(em Português)   

 

 Desempenho operacional limpo: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Desempenho+operacional+limpo.pdf  
(em Português)   

  

 A perversidade do refugo gerado na fabricação do papel: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Perversidade+Refugo.pdf  (em 

Português)   

   

 Oportunidades de produção mais limpa. Estudos de caso CNTL: 
Celulose Cambará S/A. Seminário ABTCP "Tratamento de 

Efluentes e Resíduos Sólidos". Apresentação em PowerPoint: 06 

slides. (2003): 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Cambar%e1%20ABTCP%20CNTL.pdf  

(em Português)   

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl20_Oportunidades_P+L.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl21_Opportunities_P+L.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl22_Tecnologias_Limpas_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl22_Tecnologias_Limpas_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl23_Clean_Technologies_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/CPcntl23_Clean_Technologies_P&P.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Controle+preventivo+poluicao.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Desempenho+operacional+limpo.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Perversidade+Refugo.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Cambar%e1%20ABTCP%20CNTL.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Cambar%e1%20ABTCP%20CNTL.pdf
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 Oportunidades de produção mais limpa. Estudos de caso CNTL: 

Klabin Riocell S/A. 03 pp. (1999): 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Experi%EAncia%20Klabin%20Riocell%2

0com%20CNTL.pdf  (em Português)   

 

 Slide de encerramento de alguns cursos: Obrigado amigos: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Obrigado+amigos.pdf  (em Português)    

 

 

 
Em outras entidades no exterior, o curso foi apresentado e seguiram-

se visitas a empresas do setor de celulose e papel com a finalidade de 
incentivar a adoção das práticas de ecoeficiência e também de 

realizar um diagnóstico rápido da situação vigente em cada uma 
dessas empresas. 

O caso mais profícuo aconteceu na Colômbia, quando o amigo Jairo 
Torres Sanchez, diretor executivo do CENPAPEL - Centro de 

Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Papelera, 
obteve apoio da OEA – Organização dos Estados Americanos para um 

projeto desse tipo. 
Ao Jairo Torres, um fraterno abraço pela amizade, convite e 

incentivo. À Sandra Vargas Idárraga e Jorge Rojas Morales, meus 
agradecimentos pela ajuda com o curso no CENPAPEL, bem como às 

visitas de diagnóstico e auditorias. 

As seguintes empresas foram visitadas e fizeram parte do módulo 
prático do curso: Propal (Plantas 1 e 2), Colpapel, Cartones y Papeles 

de Risaralda, CARTACO – Papeles Nacionales e SONOCO Colômbia. 
 

 
 CENPAPEL – Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico 

para la Indústria Papelera – em Pereira/Colômbia 
 

 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Experi%EAncia%20Klabin%20Riocell%20com%20CNTL.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Experi%EAncia%20Klabin%20Riocell%20com%20CNTL.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/P_L%20%20Experi%EAncia%20Klabin%20Riocell%20com%20CNTL.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Obrigado+amigos.pdf
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Capa da apostila do curso P+L no CENPAPEL / Colômbia 

 

 

 

Imagens recordando amigos e participantes dos diversos 

cursos em P+L e Ecoeficiência ministrados por Celso Foelkel: 

 

 

 
Curso na empresa Três Portos – Indústria de Papel  

(Esteio/RS – 2002/2003) 
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Grupo de participantes do curso na empresa Fibria Celulose  

(Jacareí/SP - 2015) 
 

 

 

 

 
Aula prática do projeto de implantação do projeto de P+L 

Fibria Celulose / Jacareí / SP 

(com a presença de Rosele Wittée Neetzow e Luciano Braga Souto do 
CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas) 
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  Seminário Internacional “Fuerzas Motrices para 

Nuevos Logros Ambientales en la Industria de Pulpa 

y Papel”  
 

 

 

 

 

Esse seminário aconteceu como parte integrante das atividades 

técnicas da XII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel, que 
aconteceu em Concepción, Chile -  em 2007. 

 
Tive suporte em 11 arquivos que preparei para as palestras e leituras 

posteriores para os participantes de minha sessão, para 
compatibilizar com o tempo a mim destinado, sendo que os mesmos 

estão abaixo disponibilizados para descarga por parte dos 
interessados: 

 
Arquivo 00: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/00_Drivers_Environmental+Performance.pdf  

(em Inglês) 
 

Arquivo 01: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_Fuerzas+Motrices.pdf     
(em Português) 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/00_Drivers_Environmental+Performance.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/00_Drivers_Environmental+Performance.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_Fuerzas+Motrices.pdf
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Arquivo 02:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/02_Reflections+Environment+Sustainability.pd

f  (em Inglês) 

 
Arquivo 03:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/03_Environmentally+Sound+Technologies.pdf 

(em Inglês) 
 

Arquivo 04:  
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/04_BATs+Best+Practices.pdf  

(em Inglês e Português) 
 

Arquivo 05:  
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/05_Casos+Vida+Real.pdf  

(em Português) 
 

Arquivo 06: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/06_Water+Consumption.pdf 
(em Inglês e Português) 

 
Arquivo 07:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/07_Closing_Water+Cycles.pdf (em Inglês e 

Português) 
 

Arquivo 08:  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/08_Solid+Wastes.pdf  (em 
Inglês) 

 
Arquivo 09:  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/09_Clean+Performance.pdf   

(em Português) 
 

Arquivo 10:  
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/10_Gracias_Amigos.pdf (em 

Espanhol) 
 

 

Também existiu uma breve reportagem sobre o seminário na revista 

Celulosa y Papel, conforme apresentado em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_XII-SeminarioEspecial.pdf 

(em Espanhol) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02_Reflections+Environment+Sustainability.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02_Reflections+Environment+Sustainability.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02_Reflections+Environment+Sustainability.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/03_Environmentally+Sound+Technologies.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/03_Environmentally+Sound+Technologies.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/04_BATs+Best+Practices.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/05_Casos+Vida+Real.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/06_Water+Consumption.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/07_Closing_Water+Cycles.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/07_Closing_Water+Cycles.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/08_Solid+Wastes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/09_Clean+Performance.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/10_Gracias_Amigos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_XII-SeminarioEspecial.pdf
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...e uma apresentação do evento com a programação, através de um 

folder que foi divulgado antes do evento acontecer: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_ATCP-Chile_ 

Seminario_CFoelkel.pdf  (em Espanhol) 

 

 

 

Seminário Internacional “Fuerzas motrices para nuevos logros ambientales 

en la industria de pulpa y papel” – (2007) 

 

 

 

Encontro durante o seminário entre Celso Foelkel e Pedro Navarrete Ugarte, 

presidente de ATCP-Chile no biênio (2004-2005) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_ATCP-Chile_%20Seminario_CFoelkel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_ATCP-Chile_%20Seminario_CFoelkel.pdf
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 Oficinas e Cursos sobre Selos Verdes & Selo Verde 

Europeu para Papéis 
 

 
 

 
Nessa seção, estão disponibilizadas para que se possa fazer 

downloading, as palestras de cursos e de oficinas sobre "Rotulagem 
Ambiental - Selo Verde Europeu" apresentadas por Celso Foelkel, 

Antônio José Juliani, Guy Ladvocat e Afonso Moura com a finalidade 
de estimular o setor brasileiro de celulose e papel para a rotulagem 

ambiental.  

Esses eventos fizeram parte de um projeto entre a SECEX/MDIC 
(Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior do Governo Brasileiro), a UNEP (United 
Nations Environmental Programme), com apoio da ABTCP (Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel) e da antiga BRACELPA 
(Associação Brasileira de Celulose e Papel).  

Esse projeto, que foi gerenciado e coordenado pela UNEP e apoiado 
pela União Europeia, teve a denominação "Enabling developing 

countries to seize eco-labelling opportunities". Ele envolveu 
diversos países (Brasil, México, África do Sul, Quênia, Etiópia, China e 

Índia) com diferentes setores industriais (papel e celulose, calçados, 
eletrodomésticos, têxteis, etc.). 

Vejam as palestras e todo o material do curso em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_palestras3.html (em 

Português) 

 

Conheçam mais sobre esse projeto de criação de rotulagem 

ambiental no Relato de Vida: “Rótulos Ecológicos ou Selos Verdes 
para Papéis. Uma história que aconteceu no Brasil”, disponível em: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Selo_Verde_Rotulagem.pdf (em 

Português)  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_palestras3.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Selo_Verde_Rotulagem.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Selo_Verde_Rotulagem.pdf
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Coletânea de Textos e da Produção Técnica Ambiental 
de Celso Foelkel  

 

 

Tenho escrito regularmente sobre temas ambientais relacionados ao 

setor de base florestal e de celulose e papel. Também tenho 
apresentado muitos cursos e palestras sobre essas temáticas. Em 

relação aos cursos de natureza ambiental, os principais estão 
apresentados na seção anterior dessa edição da Eucalyptus 

Newsletter. 

Procurei dividir os artigos, palestras e outras informações relevantes 
publicadas em quatro conjuntos que estão focados em materiais com 

conteúdos relacionados a cada uma dessas temáticas. Cada um 
desses conjuntos eu denominei de Coletânea, que nada mais são 

que relações de artigos e palestras relacionados a um mesmo tema. 

 

Conheçam, portanto, nossa contribuição a essa importante fonte de 
oportunidades para nossas fábricas e florestas do setor de celulose, 

papel e base florestal em geral. 

 

Seguem então as relações de uma produção técnica de algumas 
décadas de publicações em diversas fontes bibliográficas e eventos. 
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Coletânea de Textos de Celso Foelkel sobre 

 

Ecoeficiência, Produção mais Limpa e Gestão de 

Poluentes e Resíduos nos Setores de Base 

Florestal e de Celulose e Papel 

 

Artigos e palestras apresentados em ordem decrescente de data de 

publicação, ou seja, os textos mais recentes aparecem em primeiro 
lugar. 

 

CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas & Ecoeficiência 

e Produção mais Limpa. C. Foelkel. Relatos de Vida. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 56. 35 pp. (2017) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/RelatosVida_Ecoeficiencia_PL_CNTL.pdf (em 

Português) 

 

Poluentes aéreos são oportunidades adicionais ao setor de 

celulose e papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa – Folha Informativa 
TECNICELPA 44: 21 – 22. Websites Grau Celsius. (2015) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Tecnicelpa+44.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poluentes_Areos_Oportunidades.pdf (em 

Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/news/RelatosVida_Ecoeficiencia_PL_CNTL.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Tecnicelpa+44.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poluentes_Areos_Oportunidades.pdf
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Os eucaliptos e os elementos não processuais na fabricação de 

celulose kraft. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 24. 122 
pp. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT24_ElementosNproces.pdf (em 

Português) 

 

Utilização dos conceitos da ecoeficiência na gestão do 

consumo de água e da geração de efluentes hídricos no 
processo de fabricação de celulose kraft de eucalipto. C. 

Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 23. 145 pp. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT23_AguasEfluentes.pdf (em Português) 

 

Utilização dos conceitos da ecoeficiência na gestão das 

emissões atmosféricas do processo de fabricação de celulose 
kraft de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 22. 

142 pp. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf (em 

Português) 

 

Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 

celulose kraft de eucalipto. Parte 05: Resíduos minerais. C. 
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 25. 174 pp. (2010)  

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf (em 

Português)   

 

Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 
celulose e papel de eucalipto. Parte 04: "Casca suja". C. 

Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 21. 101 pp. (2010)  

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf (em Português)   

 

Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 

celulose e papel de eucalipto. Parte 03: Lodos & lodos. C. 
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 20. 191 pp. (2010)  

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT20_LODOS.pdf (em Português)   

 

Um guia referencial sobre ecoeficiência energética para a 
indústria de papel e celulose kraft de eucalipto no Brasil. C. 

Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 19. 140 pp. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf (em 

Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT24_ElementosNproces.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT23_AguasEfluentes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT22EmissoesAtmosfericas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT20_LODOS.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf
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The production of Eucalyptus plantation forests from the 

perspective of eco-effectiveness, eco-efficiency, and cleaner 
production. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Chapter 11. 115 pp. 

(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG11.pdf (em Inglês) 

 

A produção de florestas plantadas de eucalipto sob a ótica da 

ecoeficácia, ecoeficiência e da produção mais limpa. C. Foelkel. 
Eucalyptus Online Book. Capítulo 11. 113 pp. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT11_P%2BL_florestal.pdf (em Português) 

 

Resíduos sólidos industriais do processo de fabricação de 
celulose e papel de eucalipto. Parte 02: Fatores de sucesso 

para seu gerenciamento. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. 
Capítulo 13. 128 pp. (2008)  

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT13_Residuos02.pdf (em Português)   

 

Mil e uma maneiras de fazer sua fábrica de celulose e/ou de 
papel e sua floresta plantada mais ecoeficazes e mais 

ecoeficientes. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 12. 125 
pp. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT12_P%2BL_final.pdf (em Português) 

 

Oportunidades para ecoeficácia, ecoeficiência e produção mais 
limpa na fabricação de celulose kraft de eucalipto. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo 10. 92 pp. (2008) 
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT10_ecoeficiencia.pdf (em Português) 

 

Ecoeficiência e produção mais limpa para a indústria de 

celulose e papel de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. 
Capítulo 09. 85 pp. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT09_ecoeficiencia.pdf (em Português) 

 

Eco-efficiency and cleaner production for the Eucalyptus pulp 

and paper industry. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Chapter 

09. 86 pp. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG09.pdf  (em Inglês) 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT11_P%2BL_florestal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT13_Residuos02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT12_P%2BL_final.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT10_ecoeficiencia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT09_ecoeficiencia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG09.pdf
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Florestas plantadas: Gestão ecoeficiente dos resíduos 

florestais. C. Foelkel. XXXIV Reunião Técnico-Científica do PTSM - 
Manejo de Resíduos Florestais. IPEF – Instituto de Pesquisas e 

Estudos Florestais. Apresentação em PowerPoint: 30 slides. (2008)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/IPEF._Res%EDduos_florestais.Parte_01.pdf  (em 

Português) 

 

Eco-efficiency in managing the pulp fiber losses and the broke 
generated in paper manufacturing. C. Foelkel. Eucalyptus Online 

Book. Chapter 06. 99 pp. (2008)  

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG06.pdf (em Inglês)  

 

Ecoeficiência na gestão da perda de fibras de celulose e do 

refugo gerado na fabricação do papel. C. Foelkel. Eucalyptus 
Online Book. Capítulo 06. 97 pp. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT06_fibras_refugos.pdf (em Português) 

 

Gestão ecoeficiente dos resíduos florestais lenhosos da 
eucaliptocultura. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 07. 

48 pp. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf (em 

Português) 

 

Eco-efficient management of woody forest residues from the 

Eucalyptus plantation forestry. C. Foelkel. Eucalyptus Online 
Book. Chapter 07. 48 pp. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG07.pdf  (em Inglês)  

 

Resíduos sólidos industriais da produção de celulose kraft de 
eucalipto - Parte 01: Resíduos orgânicos fibrosos. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo 05. 78 pp. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT05_residuos.pdf (em Português)   

 

Industrial solid wastes from Eucalyptus kraft pulp production. 

Part 01: Fibrous organic residues. C. Foelkel. Eucalyptus Online 
Book. Chapter 05. 78 pp.  (2007)  

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG05_residues.pdf  (em Inglês) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/IPEF._Res%EDduos_florestais.Parte_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/IPEF._Res%EDduos_florestais.Parte_01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG06.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT06_fibras_refugos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG07.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT05_residuos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG05_residues.pdf
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Environmentally friendly Eucalyptus pulp production in South 

America. C. Foelkel. TAPPI Eucalyptus Tutorial. Apresentação em 
PowerPoint: 27 slides. (2006) 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/TAPPI%20Eucalyptus%20Tutorial%20%20Environ

mental%20Performances.pdf  (em Inglês) 

 

Entrevista Sr. Celso Foelkel. El brasileño de los eucaliptos. 

Celulosa y Papel 22(3): 29 – 32. (2006) 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Entrevista+Sr.+Eucaliptos.pdf 

(em Espanhol)  

 

Produção mais limpa e o setor de celulose e papel. C. Foelkel. 
Websites Grau Celsius. CNTL – Centro Nacional de Tecnologias 

Limpas.  ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 
Apresentação em PowerPoint: 35 slides. (2006) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20e%20o%2

0Setor%20de%20Celulose%20e%20Papel.pdf (em Português) 

 

Produção mais limpa. O setor de celulose e papel e o CNTL. C. 

Foelkel. ExpoCelpaSul. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel. Apresentação em PowerPoint: 41 slides. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2004_ABTCP.CNTL-Celso.pdf (em 

Português) 

 

Como administrar o consumo de energia, água e outros 
insumos. C. Foelkel. 29º Fórum de Análise do Mercado de Celulose, 

Papel e Indústria Gráfica. Apresentação em PowerPoint: 39 slides. 
(2004)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.

pdf  (em Português)  

 

Administrando o consumo de energia, água e outros insumos. 

C. Foelkel. Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 39 
slides. (2004)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Adm_Energia.pdf (em 

Português)   

 

Ecoeficiência e ruptura tecnológica. C. Foelkel. Revista ANAVE 
115: 32 - 33. (2004)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/TAPPI%20Eucalyptus%20Tutorial%20%20Environmental%20Performances.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/TAPPI%20Eucalyptus%20Tutorial%20%20Environmental%20Performances.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/TAPPI%20Eucalyptus%20Tutorial%20%20Environmental%20Performances.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Entrevista+Sr.+Eucaliptos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20e%20o%20Setor%20de%20Celulose%20e%20Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20e%20o%20Setor%20de%20Celulose%20e%20Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20e%20o%20Setor%20de%20Celulose%20e%20Papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2004_ABTCP.CNTL-Celso.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2004_ANAVE_Administrando_energia_agua_insumos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Adm_Energia.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/2004_Anave_Ruptura+Te

cnologica.pdf  (em Português) 

 

Ambiente é a grande oportunidade que nos é oferecida (ou, os 
“Dez Princípios Ambientais de Foelkel”). C. Foelkel. Revista O 

Papel (Setembro): 31 – 33. Websites Grau Celsius. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_09_Ambiente+Oportunidade_Defeituo

so.pdf  (Arquivo com om alguns defeitos de impressão - em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Dez+Principios+Ambientais+Foelkel.p

df  (Texto sem erros - em Português)  

 

Poluição é sinônimo de desperdício (e de dinheiro jogado fora, 

também). C. Foelkel. Revista O Papel (Agosto): 30 - 31. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_08_Poluicao+Menos+Resultados.pdf  

(em Português) 

 

Ecoeficiência significa desperdiçar menos recursos naturais e 

aumentar ganhos financeiros. C. Foelkel. Revista O Papel (Abril): 
26 – 27. Websites Grau Celsius. 05 pp. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_04_Menos+Desperdicios+Mais+Ganho

s.pdf  (em Português) 

 

Eco-eficiencia y producción limpia para el sector de papel y 
celulosa en América Latina. C. Foelkel. ATCP-Chile. Celulosa y 

Papel 18(4): 04 – 10. (2002) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Produccion+limpia_ATCP+Chile.pdf (em 

Espanhol)  

 

Ecoeficiência e produção mais limpa para o setor de papel e 
celulose na América Latina.  C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 10 

pp. (2002) 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Ambiente%20y%20producci%F3n%20limpia.pdf (em 

Português) 

 

Meio ambiente como oportunidade de gestão empresarial. C. 
Foelkel. Revista O Papel (Junho): 38 – 39. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_06_Oportunidade+Gestao.pdf  (em 

Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/2004_Anave_Ruptura+Tecnologica.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/2004_Anave_Ruptura+Tecnologica.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_09_Ambiente+Oportunidade_Defeituoso.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_09_Ambiente+Oportunidade_Defeituoso.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Dez+Principios+Ambientais+Foelkel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Dez+Principios+Ambientais+Foelkel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_08_Poluicao+Menos+Resultados.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_04_Menos+Desperdicios+Mais+Ganhos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_04_Menos+Desperdicios+Mais+Ganhos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Produccion+limpia_ATCP+Chile.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Produccion+limpia_ATCP+Chile.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Ambiente%20y%20producci%F3n%20limpia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Ambiente%20y%20producci%F3n%20limpia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_06_Oportunidade+Gestao.pdf
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Ecoeficiência, produção mais limpa e competitividade 

industrial. C. Foelkel. Revista O Papel (Novembro): 30 - 32. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_11_Ecoeficiencia.pdf  (em Português) 

 

Produção mais limpa no setor florestal. C. Foelkel. Material de 

Curso. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 38 
páginas. (2000) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20setor%20fl

orestal.pdf  (em Português) 

 

Producción limpia. Un nuevo rumbo para la industria de 

celulosa y papel. C. Foelkel. Latin American Papermaker. Mari Papel 
8(2). 17 pp. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2000_Produccion+limpia.pdf  (em 

Espanhol) 

 

Riocell implements cleaner production program. C. Foelkel. 
TAPPI Journal 83(7): 16 – 18. (2000)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/2000_Riocell_Cleaner_production.pdf  

(em Inglês) 

 

Riocell implementa programa de produção mais limpa. C. 

Foelkel. Jornal A Garça. 02 pp. (1999) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1999_Riocell_PL_Jornal_AGarca.pdf 

(em Português) 

 

Cleaner production program for South America. C. Foelkel. 

TAPPI Journal 82(5): 15. (1999)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Cleaner_production_ABTCP_98.pdf  (em Inglês) 

 

Resíduos sólidos industriais ou bens de produção: o conceito 

da Riocell. C. Steiner; J. Herrera; C. Foelkel. 21º Congresso Anual. 
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 14 pp. 

(1988) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1988.%20Res%EDduos%20ou%20bens%20de%20pr

odu%E7%E3o.pdf (em Português)   

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_11_Ecoeficiencia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20setor%20florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20setor%20florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/produ%E7%E3o%20mais%20limpa%20setor%20florestal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/2000_Produccion+limpia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/2000_Riocell_Cleaner_production.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1999_Riocell_PL_Jornal_AGarca.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Cleaner_production_ABTCP_98.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Cleaner_production_ABTCP_98.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1988.%20Res%EDduos%20ou%20bens%20de%20produ%E7%E3o.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1988.%20Res%EDduos%20ou%20bens%20de%20produ%E7%E3o.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1988.%20Res%EDduos%20ou%20bens%20de%20produ%E7%E3o.pdf
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Programa para uso conjunto de resíduos fibrosos na produção 

de celulose kraft. C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel; J. Kato; J.M. 
Sobrinho. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 

22 pp. (1981) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20uso%20res%EDduos%20fibrosos.pdf (em 

Português)   

 

Utilização dos rejeitos do cozimento kraft. C. Zvinakevicius; 
C.E.B. Foelkel; J. Kato; J. Medeiros Sobrinho; A.F. Milanez. Revista O 

Papel (Setembro): 59 - 64. (1981)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1981_Rejeitos_Cozimento.pdf (em 

Português)   

 

Processo reflexivo sobre como atacar um problema e o 
converter em uma oportunidade. C. Foelkel. Websites Grau 

Celsius. 03 pp. (SD: Sem referência de data) 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Processo_reflexivo_para_atacar_um_problema.pdf (em 

Português) 

 

   

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20uso%20res%EDduos%20fibrosos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20uso%20res%EDduos%20fibrosos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1981_Rejeitos_Cozimento.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Processo_reflexivo_para_atacar_um_problema.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Processo_reflexivo_para_atacar_um_problema.pdf
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Coletânea de Textos de Celso Foelkel sobre 

 

Tecnologias Ambientalmente Limpas, Gestão & 

Controle de Poluentes no Setor de Produção de 

Celulose e Papel 

 

 

 

Nessa seção, procuramos relacionar nossos principais artigos, 
palestras e teses orientadas, tudo relacionado às melhores 

tecnologias disponíveis em termos de sua efetividade ambiental e 
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também estudos sobre controle de poluentes para minimização da 

poluição gerada em atividades industriais no setor de celulose e 
papel. Também estão disponibilizados diversos estudos sobre 

ecotoxicidade e bioensaios como forma de avaliar a qualidade dos 

poluentes gerados e seus efeitos nos corpos receptores (solos, águas, 
ar). 

 

Artigos e palestras apresentados em ordem decrescente de data de 

publicação, ou seja, os textos mais recentes aparecem em primeiro 
lugar. 

 

A evolução tecnológica do setor de celulose e papel no Brasil. 

E.S. Campos; C. Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel. 228 pp. (2016) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2017_Livro_EvolucaoTecnologica_Celulose_Papel_Brasil.pdf  

(em Português) 

 

Meio século de avanços tecnológicos setoriais. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 45: 15 - 16. 
Websites Grau Celsius. (2015) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Tecnicelpa+45.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/TECNICELPA_Meio_Seculo_de_Avancos_Tecnologicos.pdf  

(em Português)  

 

Aplicações da biotecnologia em processos ambientais da 
fabricação de celulose kraft e de papel de eucalipto: 

Tratamentos anaeróbicos de efluentes industriais. C. Foelkel. 
Eucalyptus Online Book. Capítulo 37. 142 pp. (2014) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT37_Tratamentos_Anaerobicos.pdf (em 

Português)   

 

Aplicações da biotecnologia em processos ambientais da 

fabricação de celulose kraft e de papel de eucalipto: Banhados 
construídos ou constructed wetlands. C. Foelkel. Eucalyptus 

Online Book. Capítulo 36. 84 pp. (2014) 

http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT36_Banhados_Construidos_Wetlands.pdf 

(em Português)   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2017_Livro_EvolucaoTecnologica_Celulose_Papel_Brasil.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2017_Livro_EvolucaoTecnologica_Celulose_Papel_Brasil.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Tecnicelpa+45.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/TECNICELPA_Meio_Seculo_de_Avancos_Tecnologicos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/TECNICELPA_Meio_Seculo_de_Avancos_Tecnologicos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT37_Tratamentos_Anaerobicos.pdf
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT36_Banhados_Construidos_Wetlands.pdf
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Aplicações da biotecnologia em processos ambientais da 

fabricação de celulose kraft e de papel de eucalipto: 
Compostagem de resíduos e geração de biogás. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo 35. 152 pp. (2014)  

http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT35_Compostagem_Residuos_Biogas.pdf (em 

Português)   

 

Aplicações da biotecnologia em processos ambientais da 
fabricação de celulose kraft e de papel de eucalipto: Processos 

aeróbicos por lodos ativados para tratamento de efluentes. C. 
Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 34. 229 pp. (2014) 

http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT34_Lodos_Ativados.pdf (em Português)   

 

As futuras fábricas de celulose kraft branqueada – O que 
podemos esperar para elas? C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 

Edição 39. (2012) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#quatorze (em Português) 

 

The future bleached kraft pulp mills - What can we expect for 

them? C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 39. (2012) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_feb12.html#quatorze (em Inglês) 

 

Novas alternativas para as fábricas kraft. C. Foelkel. Revista O 
Papel (Agosto): 10 – 11. (2012) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Novas+alternativas+fabricas+kraft.pd

f (em Português) 

 

Reflexões sobre os avanços tecnológicos do setor. C. Foelkel. 

Revista O Papel (Fevereiro): 05 – 06. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF

.pdf  (em Português) 

 

Biotecnologia: Sonhos, ventos e realidades. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 37: 10 - 12. 

Websites Grau Celsius. (2012)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2037_CF.pdf  (em 

Português) 

e  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Biotecnologia%20para%20website.pdf 

(em Português) 

http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT35_Compostagem_Residuos_Biogas.pdf
http://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT34_Lodos_Ativados.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev12.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_feb12.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Novas+alternativas+fabricas+kraft.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2012_Novas+alternativas+fabricas+kraft.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/OPapel_Reflexoes%20sobre%20avancos%20tecnologicos_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2037_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Biotecnologia%20para%20website.pdf
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Critical overview of water consumption in the pulp and paper 
industry. C. Foelkel. Workshop Kemira/VTT “Use and reuse of water 

in the industries”. Apresentação em PowerPoint: 25 slides. (2011)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Water%20in%20Pulp%20and%20Paper%20Indust

ry.pdf  (em Inglês) 

 

Aspectos da evolução tecnológica dos processos de produção 
de celulose e papel. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 34. 

(2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril11.html#quatorze  (em Português)  

 

Aspectos da evolução tecnológica da fabricação da celulose e 

do papel. C. Foelkel. Ciência & Ambiente 40: 49-59. (2010) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf  (em 

Português) 

 

Tratando os efluentes hídricos das fábricas de celulose kraft 
branqueada de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 

18. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez08.html#quatorze (em Português) 

 

Treating the wastewaters generated in the Eucalyptus 

bleached kraft pulp mills. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 
18. (2008)  

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec08.html#quatorze (em Inglês) 

 

Fechando os circuitos para se reduzir ainda mais o consumo 
de água na fabricação de celulose kraft branqueada de 

eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 10. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#quatorze (em Português)   

 

Closing water cycle for further reductions on water 

consumption in the manufacture of Eucalyptus bleached kraft 
pulp. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 10. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#quatorze (em Inglês) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Water%20in%20Pulp%20and%20Paper%20Industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Water%20in%20Pulp%20and%20Paper%20Industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Water%20in%20Pulp%20and%20Paper%20Industry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril11.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_C&A_Evolucao%20celulose%20papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez08.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec08.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#quatorze
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A fabricação de celulose kraft branqueada de eucalipto e o 

consumo de água. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 09. 
(2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#quatorze (em Português)   

 

The Eucalyptus bleached kraft pulp manufacturing and the 
water consumption. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 09. 

(2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_may07.html#quatorze (em Inglês) 

 

As melhores tecnologias e práticas ambientalmente 

disponíveis para produção de polpa kraft branqueada de 
eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 08. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar07.html#quatorze (em Português) 

 

Best available technologies and best environmental practices 
to the production of Eucalyptus bleached kraft pulps. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 08. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_mar07.html#quatorze (em Inglês) 

 

Modernas linhas de fibras de celulose kraft branqueada de 

eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 07. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan07.html#quatorze (em Português)   

 

Modern bleached kraft Eucalyptus pulp fiberlines. C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter. Edição 07. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan07.html#quatorze   (em Inglês)   

 

Solid wastes management plan. A conceptual approach. C. 
Foelkel. Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 03 

slides. (2006) 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Solid+wastes+management+plan.pdf   

(em Inglês) 
 

 
Environmentally sound technologies and clean technologies.  

Best Available Technologies to the pulp & paper industrial 
segment. Bleached kraft process. C. Foelkel. Websites Grau 

Celsius. 04 pp. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Environmentally+Sound+Technologies

.pdf  (em Inglês)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_maio07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_may07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_mar07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan07.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Solid+wastes+management+plan.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Environmentally+Sound+Technologies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Environmentally+Sound+Technologies.pdf
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Secuencias ECF y TCF de blanqueamiento de celulosa kraft de 
eucalipto. C. Foelkel. Celulosa y Papel 22(3): 24 - 25. (2006) 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Blanqueo+ECF+TCF.pdf (em 

Espanhol) 

 

Sequências ECF e TCF de branqueamento da celulose kraft de 

eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 04. (2006) 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_may06.html#quatorze (em Português)    

 

ECF and TCF bleaching sequences for eucalyptus kraft pulps. 

C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 04. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_may06.html#quatorze (em Inglês) 

 

Modern fiberlines in Latin America. C. Foelkel. 2006 TAPPI EPE – 
Engineering, Pulping & Environmental Conference 2006. 

Apresentação em PowerPoint: 22 slides. (2006)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Modern%20fiberlines%20in%20Latin%20America.

pdf  (em Inglês) 

 

Caracterização de compostos reduzidos de enxofre gerados na 
produção de celulose kraft e pré-hidrólise kraft. A.M. Moura; 

C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. Ciência Florestal 12(1): 49 – 57. (2002) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/compostos%20reduzidos%20de%20enxofre

%202002.pdf  (em Português)   

 

Entrevista Celso Foelkel “En general se habla mucho de 
biotecnología pero se hace poco”. Celulosa y Papel 19(5): 15 – 

18. (2001) 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2001_Biotecnologia_ATCP_Chile.pdf (em Espanhol) 

 

Análise de compostos reduzidos de enxofre: Desenvolvimento 
de metodologia baseada em conjunto de elementos filtrantes 

seletivos. A.M. Moura; C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. 33º Congresso 
Anual ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 20 

pp. (2000)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202000b.pdf (em 

Português)   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Blanqueo+ECF+TCF.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_may06.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_may06.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Modern%20fiberlines%20in%20Latin%20America.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Modern%20fiberlines%20in%20Latin%20America.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Modern%20fiberlines%20in%20Latin%20America.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/compostos%20reduzidos%20de%20enxofre%202002.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/compostos%20reduzidos%20de%20enxofre%202002.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ciencia_florestal/compostos%20reduzidos%20de%20enxofre%202002.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_Biotecnologia_ATCP_Chile.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_Biotecnologia_ATCP_Chile.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202000b.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%202000b.pdf
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Adição de antraquinona na polpação alcalina de Eucalyptus 

saligna. L.H. Jerônimo; C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. Ciência 
Florestal 10(2): 31 – 37. (2000) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v10n2/art3v10n2.pdf (em Português) 

 

Utilização de antraquinona na produção de polpa sulfato de 
Eucalyptus saligna e seus efeitos no branqueamento. L.H. 

Jerônimo; C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo. 1º CIADICYP – Congreso 
Ibero Americano de Investigación en Celulosa y  Papel. 24 pp. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_CIADICYP_Antraquinona.pdf  (em 

Português) 

 

Desafios e oportunidades para desenvolvimentos tecnológicos 

na indústria de papel e celulose. C. Foelkel. 1º CIADICYP - 
Congreso Ibero Americano de Investigación en Celulosa y Papel. 06 

pp. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Desafios+oportunidades+tecnologicas

.pdf  (em Português) 

 

Flocculation/precipitation studies with a biological secondary 

effluent from a bleached kraft pulp mill. S.M.B. Frizzo; C. Foelkel. 
27th EUCEPA Conference. 03 pp. (1999) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Artigo%20Outros%2001.pdf (em 

Inglês)  

 

Avaliação ecotoxicológica e mutagênica de efluentes gerados 
no branqueamento da celulose. S.M. Gonçalves; J.A.P. Henriques; 

C. Foelkel. 32º Congresso Anual ABTCP – Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel. (1999) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%201999b.pdf  (19 pp. - em 

Português)   

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2006%20(2).pdf (15 

slides - em Português)   

 

Caracterização de compostos reduzidos de enxofre gerados na 

produção de celulose kraft e pré-hidrólise kraft. A.M. Moura. 
Orientação: C. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFSM – 

Universidade Federal de Santa Maria. 111 pp. (1999)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Afonso%20Moura.pdf (em 

Português) 

http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v10n2/art3v10n2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_CIADICYP_Antraquinona.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Desafios+oportunidades+tecnologicas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Desafios+oportunidades+tecnologicas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Artigo%20Outros%2001.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%201999b.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/abtcp.%20para%20site%201999b.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2006%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Afonso%20Moura.pdf
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Avaliação ecotoxicológica e da genotoxicidade de produtos 
químicos frequentemente utilizados nos processos de 

cozimento e branqueamento de celulose kraft. L. Stenzel; C. 

Foelkel; V.R.B. Gallardo; L. Quaglia. 31º Congresso Anual ABTCP – 
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 13 pp. (1998)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Artigo%20T%E9cnico%20ABTCP%201998.pdf (em 

Português)   

 

Avaliação da qualidade da celulose kraft-AQ ECF e TCF de 

eucalipto. I.M.B. Gomes. Orientação: L.E.G. Barrichelo. Avaliador na 
banca de defesa: C. Foelkel. Dissertação de Mestrado. E.S.A.L.Q. – 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. USP – Universidade 
de São Paulo. (1998)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Artigo_ABTCP_Isabel+Bulhoes+Gomes.pdf   

(Artigo publicado no 31º Congresso da ABTCP como resumo da dissertação, visto 

não a termos disponível na íntegra) 

 

Closing the water cycle. C. Foelkel TAPPI Journal 81(7): 14 - 17. 

(1998)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Closing_water_cycle.pdf  (em 

Inglês)  

 

Pulp line technology and overcapacity effects on the bleaching 

chemicals consumption – Case studies. E. Ratnieks; R. Zanchin; 

M. Sauer; C. Foelkel. 1998 TAPPI International Pulp Bleaching 
Conference. 06 pp. (1998)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Pulpline_technology_overcapacity.pdf  (em 

Inglês) 

 

Os efeitos da tecnologia e da capacidade da linha de fibras 
sobre o consumo de químicos no branqueamento. E. Ratnieks; 

R. Zanchin; M. Sauer; C. Foelkel. 31º Congresso Anual. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 07 pp. (1998) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20linha%20de%20fibras%20e%20consumo%

20quimicos%20branqueamento.pdf (em Português)  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Artigo%20T%E9cnico%20ABTCP%201998.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Artigo%20T%E9cnico%20ABTCP%201998.pdf
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foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1985.%20Otimiza%E7%E3o%20evapora%E7%E3o.p

df (em Português) 

 

Controle das emissões de H2S no forno de cal através de suas 
variáveis operacionais. C.E.B. Foelkel; J. Herrera; J.B.V. Vesz; E 

Mora; M.F.B. Borssatto; C.A. Busnardo. III Congresso Latino-

Americano de Celulose e Papel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel. 12 pp. (1983) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1983.%20emiss%F5es%20TRS%20forno%20de%20

cal.pdf (em Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_AFCP+Argentina.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Tecnologia_%20a_meta_e_o_desafio.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Tecnologia_%20a_meta_e_o_desafio.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Advanced_waste_treatment.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Riocell%27s%20effluent%20treatment%20system.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Riocell%27s%20effluent%20treatment%20system.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1985.%20Otimiza%E7%E3o%20evapora%E7%E3o.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1985.%20Otimiza%E7%E3o%20evapora%E7%E3o.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1985.%20Otimiza%E7%E3o%20evapora%E7%E3o.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1983.%20emiss%F5es%20TRS%20forno%20de%20cal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1983.%20emiss%F5es%20TRS%20forno%20de%20cal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1983.%20emiss%F5es%20TRS%20forno%20de%20cal.pdf
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Controle de emissões de H2S em caldeiras de recuperação 

kraft através de suas variáveis operacionais. A.L. Raffin; C.E.B. 
Foelkel; E. Mora; J.B.V. Vesz; J.C. Pereira; J. Herrera.  15º Congresso 

Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 21 

pp. (1982) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20Emiss%F5es%20caldeira.pdf  (em 

Português)   

 

Influência da neutralização com hidróxido de cálcio e 

carbonato de magnésio sobre a qualidade do efluente hídrico 

da fabricação de celulose. M.L. Teixeira; C.E.B. Foelkel; A.J. 
Regazzi. Revista O Papel (Fevereiro): 28 – 38. (1982)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1982_Neutralizacao_Efluente.pdf (em 

Português)   

 

Processos de deslignificação com oxigênio para a produção de 
celulose de eucalipto. A.F. Milanez; C.E.B. Foelkel. 14º Congresso 

Anual. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 72 
pp. (1981) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20processos%20com%20O2.%20Milanez.pdf 

(em Português)  

 

Um processo de se melhorar a qualidade de efluentes do 

branqueamento de celulose kraft de eucalipto. C. Foelkel. 
Revista O Papel (Maio): 51 - 54. (1981) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Processo%20melhorar%20qualidade%20efluentes%2

0branqueamento%20celulose.pdf (em Português)   

 

Influência do pH na qualidade do efluente hídrico da 

fabricação de celulose kraft. M.L Teixeira; C.E.B. Foelkel; A.J. 
Regazzi. CENIBRA & ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel. 59 pp. (1980) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Influ%EAncia%20pH%20efluente%20h%E

Ddrico.pdf (em Português)   

 

Influência do pH e da neutralização com hidróxido de cálcio e 
carbonato de magnésio na qualidade do efluente hídrico da 

fabricação de celulose kraft. M.L. Teixeira. Orientação: C. Foelkel. 
Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 103 

pp. (1979)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20Emiss%F5es%20caldeira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1982.%20Emiss%F5es%20caldeira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1982_Neutralizacao_Efluente.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20processos%20com%20O2.%20Milanez.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1981.%20processos%20com%20O2.%20Milanez.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Processo%20melhorar%20qualidade%20efluentes%20branqueamento%20celulose.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Processo%20melhorar%20qualidade%20efluentes%20branqueamento%20celulose.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/Processo%20melhorar%20qualidade%20efluentes%20branqueamento%20celulose.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Influ%EAncia%20pH%20efluente%20h%EDdrico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Influ%EAncia%20pH%20efluente%20h%EDdrico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1980.%20Influ%EAncia%20pH%20efluente%20h%EDdrico.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Marcos%20Laureano%20Teixeira.pdf 

(em Português) 

 

O desenvolvimento da tecnologia de celulose e papel no Brasil. 
C. Foelkel. I Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Revista O 

Papel (Outubro): 41 - 43. (1976) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/O_desenvolvimento_da_tecnologia_de_Celulose_e_P

apel.pdf (em Português) 

 

Evaluation of kraft pulp mill compliance with the BAT’s -  

Environmentally sound technologies & clean technologies. 

(Best Available Techniques to the pulp & paper industrial  segment   
bleached kraft process). C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 35 pp. 

(SD: Sem referência de data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/BATs%20%20Environmentally%20Sound%20Technol

ogies.doc (em Inglês) 

     

 

 
Removendo barreiras para acesso a um futuro melhor... 

 

 

 

Ciência, tecnologia e pessoas integradas são fatores-chaves para a sustentabilidade 

   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufv/Marcos%20Laureano%20Teixeira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/O_desenvolvimento_da_tecnologia_de_Celulose_e_Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/O_desenvolvimento_da_tecnologia_de_Celulose_e_Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/O_desenvolvimento_da_tecnologia_de_Celulose_e_Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/BATs%20%20Environmentally%20Sound%20Technologies.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/BATs%20%20Environmentally%20Sound%20Technologies.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/BATs%20%20Environmentally%20Sound%20Technologies.doc
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Coletânea de Textos do Professor Celso Foelkel sobre 

 

 

Desenvolvimento, Crescimento, Produtividade & 

Sustentabilidade das Florestas Plantadas de 

Eucalyptus & Pinus & de Outras Essências Florestais 

 
 

 

Um conjunto de aproximadamente 300 textos, artigos, 
palestras, teses e capítulos de livros com a participação 

do Professor Celso Foelkel e de Ester Foelkel como 

autores, coautores, orientadores e/ou colaboradores 
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Preâmbulo sobre a coleção de conhecimentos florestais 

aqui compartilhados por Celso Foelkel e Ester Foelkel                       

 

 

 
 

 

Eu acredito que desde o início da década dos anos 1990’s até o 
presente momento, eu tenha sido um dos diversos e também dos 

mais atuantes porta-vozes do setor brasileiro de base florestal para 
promover e divulgar os esforços em direção à sustentabilidade das 

florestas plantadas e os benefícios gerados por elas para a sociedade 
humana, tendo feito isso em inúmeros locais e em fontes de 

informações desse nosso planeta. Isso eu tenho feito através de 
artigos, palestras, cursos, teses acadêmicas, entrevistas e muito 

diálogo. Tenho aceitado falar e a debater sobre nossos modelos de 
plantar florestas produtivas em fóruns nos mais diversos locais desse 

mundo florestal. Em geral, tenho recebido muitos convites para 
palestrar ou escrever sobre esse tema a partir de associações 

técnicas e empresariais, empresas industriais, entidades 

organizadoras de eventos, etc. Minha postura sempre foi de estar 
presente para dialogar e comunicar, não importando as distâncias e 

os tipos de reações que porventura eu poderia ter que enfrentar. 

 

Dessa forma, após um breve momento de reflexão sobre o passado, 
relaciono a seguir e em ordem alfabética alguns dos principais países 

onde já falei sobre o tema florestal a convite de algumas entidades 
para apresentações e debates. Em diversos desses casos, as 

apresentações não estão disponíveis para downloading, pois foram 
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apresentadas em uma época pré-internet, sendo que as palestras 

eram feitas com slides em sua real acepção, com projetores clássicos 
da Kodak, portanto, impossíveis de serem hoje resgatadas. 

Entretanto, para muitas delas, eu apresentava também um texto que 

escrevia sobre o tema para o evento, que durante a palestra era 
convertido em transparências e imagens em slides. Alguns desses 

textos estão aqui disponibilizados. 

 

Seguem alguns locais onde falei sobre nossas florestas plantadas: 

 

 África do Sul: TAPPSA, Mondi 

 Alemanha: PaperCast, Institute for Papierfabrikation 

(Darmstadt) 

 Argentina: AFCP, ATIPCA 

 Austrália: APPITA 

 Brasil: ABTCP, ANFPC, BRACELPA, ANAVE, SBS, IUFRO, Klabin, 

Ripasa, UFV, USP, UFPel, IPEF, SIF, Biosfera (Forests), ANPEI, 
Embrapa Florestas, SBPC, FIESP, FIERGS, FIERJ, Prefeitura de 

Guaíba, UNICENTRO, UFSM, AMDA, etc. 

 Canadá: PAPTAC, PAPRICAN, Pulp and Paper Products Council 
(PPPC), InterTech Events 

 Chile: ATCP-Chile, Silvotecna, CORMA, IFIR-International 
Forestry Roundtable, CMPC, Arauco, UdeC 

 China: China Tappi 

 Colômbia: CICEPLA, ACOTEPAC, CENPAPEL 

 Finlândia: PI 

 França: PaperCast 

 Índia: PaperTech, Indian Paper Manufacturers Association, RISI 

 Inglaterra: BWPA, PaperCast 

 Itália: FAO 

 México: Congresso Latino Americano de Celulosa y Papel, ATCP 

México 

 Noruega: IUFRO, Borregaard 

 Portugal: TECNICELPA, EUCEPA, Portucel/Soporcel 

 Rússia: TAPPI, PAPFOR 

 Suécia: SPCI 

 USA: TAPPI, Miller & Freeman, RISI, SUNY/ESPRI, IPST/Atlanta 
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Celso e Ester Foelkel  

Autores compartilhando textos florestais de suas autorias nessa coletânea 

 

 

 

 

Muitos dos artigos publicados e referidos em nossa listagem a seguir, 
(cerca de 80 deles) tiveram como autor principal a minha filha, a 

engenheira agrônoma e doutora Ester Foelkel, que foi a redatora 
principal do informativo PinusLetter entre os anos de 2008 até o 
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final de 2012 (38 edições). Ela também tinha uma coluna própria em 

algumas das edições da Eucalyptus Newsletters, cujo nome da seção 
era: “Curiosidades e Singularidades acerca dos Eucaliptos e do 

Setor de Base Florestal”. Como esses artigos possuem grande 

importância para compartilhar conhecimentos sobre as florestas 
plantadas e como em todos os textos escritos pela Ester sempre 

realizamos junto a programação e a revisão/correção dos textos e 
materiais escritos antes da edição final do informativo, esses artigos 

relacionados também passaram a fazer parte dessa nossa atual 
coletânea, contando dessa forma com a autoria de Ester Foelkel e a 

colaboração de Celso Foelkel. Fica aqui um reconhecimento e um 
agradecimento especial ao talento da Ester Foelkel, que por 

cinco anos trabalhou conosco nas edições de tanto material 
técnico valioso. 

 

As referências de literatura estão organizadas em ordem decrescente 

de data, permitindo assim que os leitores possam acessar 
inicialmente os mais recentes e ir navegando em direção ao passado, 

podendo acompanhar as mudanças nos temas e focos com essa volta 

a períodos mais longes em nosso passado florestal. 

 

Seguem então os principais artigos, palestras e teses, materiais 
produzidos e/ou orientados por Celso Foelkel e/ou Ester Foelkel sobre 

o tema ambiência, crescimento, produtividade e valorização das 
florestas plantadas ao longo de mais de três décadas de atuações 

nesse setor do conhecimento florestal. 
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Relatando e garimpando preciosidades florestais... The Forests 

Dialogue (TFD) & Diálogo Florestal – Brasil. C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter. Edição 66. 80 pp. (2019) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan19.pdf  (em Português) 

 

A surpreendente história dos dois Primeiros Congressos Florestais 

Brasileiros. C. Foelkel. PinusLetter. Edição 53. 32 pp. (2018) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_53.pdf  (em Português)  

 

Disponibilização em mídia digital dos anais dos Congressos 
Florestais Brasileiros. C. Foelkel. PinusLetter. Edição 52. 214 pp. 

(2018) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_52.pdf  (em Português) 

 

Relatando e garimpando preciosidades florestais da IUFRO - 

International Union of Forest Research Organizations - União 
Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 64. 31 pp. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_nov18.pdf (em Português) 

 

Fast-Growing Trees Symposium. Simpósio IUFRO - SBS 
“Melhoramento Genético e Produtividade de Espécies 

Florestais de Rápido Crescimento”. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 63. 46 pp. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out18.pdf (em Português) 

 

World Eucalyptus Conferences. Conferências Mundiais do 
Eucalipto. Disponibilização digital dos seus históricos 

conteúdos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 62. 71 pp. 
(2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set18.pdf (em Português) 

 

Disponibilização da Revista Silvicultura em formato digital. C. 
Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 60. 157 pp. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_abr18.pdf (em Português) 

 

Relatos de Vida & Resgate Tecnológico: IUFRO – International 
Union of Forest Research Organizations. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 58. 49 pp . (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf (em Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan19.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_53.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/pinus_52.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_nov18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_abr18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf
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O kit do eucalipto – 2018. Uma coletânea complementar com 
novas fontes de informações a todos aqueles que precisam de 

mais conhecimentos sobre os eucaliptos. C. Foelkel. Uma 

publicação da Eucalyptus Newsletter. 17 pp. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/Kit_Eucalipto_2018.pdf  (em Português)  

 

O kit do Pinus & Araucaria – 2018. Uma coletânea 
complementar com novas fontes de informações a todos 

aqueles que precisam de mais conhecimentos sobre o Pinus e 
sobre a Araucaria. C. Foelkel. Uma publicação da PinusLetter. 26 

pp. (2018) 

http://celso-foelkel.com.br/pinusletter/Kit_do_Pinus+Araucaria_2018.pdf (em 

Português)   

 

Dilemas ao eucalipto para produção de celulose e papel: 
Perspectivas para o futuro. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha 

Informativa TECNICELPA 54: 22 - 24. Websites Grau Celsius. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+54.pdf   (em Português) 

e 

http://celso-

foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Futuro+do+Melhoramento+Eucalipto.pdf   (em 

Português)  

 

IUFRO - International Union of Forest Research Organizations. 

C. Foelkel. Relatos de Vida & Resgate Tecnológico. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 58. 49 pp. (2018) 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf (em Português) 

 

A construção da competência tecnológica eucalíptica para 
produção de celulose e papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha 

Informativa TECNICELPA 53: 14 – 16. Websites Grau Celsius. (2017) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Competencia+Tecnologica+Eucalipttic

a.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2017_TECNICELPA_Competencia_eucaliptica.pdf  (em 

Português)  

 

Muito além da floresta plantada! C. Foelkel. Info@Tecnicelpa – 

Folha Informativa TECNICELPA 52: 19 - 20. Websites Grau Celsius. 
(2017) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/Kit_Eucalipto_2018.pdf
http://celso-foelkel.com.br/pinusletter/Kit_do_Pinus+Araucaria_2018.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+54.pdf
http://celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Futuro+do+Melhoramento+Eucalipto.pdf
http://celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Futuro+do+Melhoramento+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Competencia+Tecnologica+Eucalipttica.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Competencia+Tecnologica+Eucalipttica.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2017_TECNICELPA_Competencia_eucaliptica.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2017_TECNICELPA_Competencia_eucaliptica.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Tecnicelpa+52.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Muito+alem+da+floresta.pdf 

(em Português) 

 

Plantation forests as sustainable sources of products and 

welfare to society. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 10 pp. (2016) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2016_Plantation_forests_Products+Welfare.pdf   (em Inglês) 

 

IFIR - International Forest Industry Roundtable. C. Foelkel. 

Relatos de Vida. Eucalyptus Newsletter. Edição 51. 09 pp. (2016) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/news51_IFIR.pdf (em Português) 

 

Quebra-ventos, barreiras ou cortinas de árvores. C. Foelkel. In: 

PinusLetter. Edição 47. 20 pp. (2016) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Quebras_Ventos_Cortinas_Arvores.pdf (em 

Português) 

 

ISO Technical Report TR 14061. Information to assist forestry 

organizations in the use of Environmental Management 
System standards ISO 14001 and ISO 14004. C. Foelkel. Relatos 

de Vida. Eucalyptus Newsletter. Edição 51. 12 pp. (2016) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/news51_ISO_TR_14061.pdf (em 

Português) 

 

Manter, fortalecer, entender. C.E.B. Foelkel. Revista Opiniões 

Florestal. Edição 42. (Dezembro 2015/Fevereiro 2016)  

http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/1-manter-fortalecer-

entender/  (em Português)  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Manter+Fortalecer+Entender.pdf  (em 

Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Revista_Opinioes_Manter_entender_crescer.pdf   (em 

Português) 

  

Medição da madeira na forma de toras empilhadas. C. Foelkel. 

In: Eucalyptus Newsletter. Edição 48. 27 pp. (2015) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Tecnicelpa+52.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Muito+alem+da+floresta.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2016_Plantation_forests_Products+Welfare.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2016_Plantation_forests_Products+Welfare.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/news51_IFIR.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Quebras_Ventos_Cortinas_Arvores.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Quebras_Ventos_Cortinas_Arvores.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Quebras_Ventos_Cortinas_Arvores.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/news51_ISO_TR_14061.pdf
http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/1-manter-fortalecer-entender/
http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/1-manter-fortalecer-entender/
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Manter+Fortalecer+Entender.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Revista_Opinioes_Manter_entender_crescer.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Revista_Opinioes_Manter_entender_crescer.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/news48_Toras_Empilhadas.pdf  (em 

Português) 

 

O kit do eucalipto – 2014. Uma coletânea de fontes de 

informações a todos aqueles que precisam de mais 
conhecimentos sobre os eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus 
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http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho10.html#seis  (em Português) 

 

Virtual herbaria. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 28. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju10.html#seis  (em Inglês)   

 

PPT - Projeto Pinus Tropicais da ESALQ/USP e IPEF. E. Foelkel. 

Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 26. (2010) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#tres
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http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#quatro  (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Pinheiro-do-Oregon 

(Pseudotsuga menziesii). E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. 
PinusLetter. Edição 24. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_24.html#um  (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Araucaria araucana. E. Foelkel. 
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 25. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_25.html#um  (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Cunninghamia 
lanceolata (Pinheiro chinês). E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. 

PinusLetter. Edição 26. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#um  (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Cupressus lusitanica. E. 
Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 27. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#um (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Cryptomeria japonica. E. 
Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 28. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_28.html#um (em Português) 

 

As Coníferas Ibero-Americanas: Podocarpus spp. (Pinheiro-
bravo brasileiro). E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. 

Edição 29. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#um (em Português) 

 

Sistemas agroflorestais (SAF) aplicados aos Pinus. E. Foelkel. 

Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 29. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#quatorze  (em Português) 

 

Matas ciliares como APPs - Áreas de Preservação Permanente. 

E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 28. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_28.html#dois  (em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#quatro
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_24.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_25.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_28.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#um
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_28.html#dois


77 
 

Competpinus: Programa de manejo sustentável e 

competitividade da cadeia produtiva do Pinus no RS. E. Foelkel. 
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 27. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#seis  (em Português) 

 

Pragas e doenças dos Pinus: Controle biológico de pragas em 
florestas plantadas de Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. 

PinusLetter. Edição 29. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_29.html#cinco  (em Português) 

 

Pragas e doenças dos Pinus: Pulgão-do-Pinus ou Pulgão-

gigante-do-Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. 
Edição 27. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#quatro (em Português)  

 

Mosaicos e fragmentos florestais: Importância para a 
biodiversidade e preservação ambiental. E. Foelkel. Colaboração: 

C. Foelkel. PinusLetter. Edição 26. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_26.html#seis  (em Português) 

 

Serrarias móveis ou portáteis. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. 

PinusLetter. Edição 24. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_24.html#seis  (em Português) 

 

Pragas e doenças dos Pinus: Gorgulho-do-Pinus. E. Foelkel. 
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 24. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_24.html#quatro  (em Português)  

 

Zoneamentos Ecológicos, Econômicos e Florestais para o 
Brasil: Inventário florestal e zoneamento ZEE-MG do estado de 

Minas Gerais. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 26. (2010) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_mar10.html#seis (em Português) 

 

A poda dos eucaliptos urbanos. E. Foelkel. Colaboração: C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 29. (2010) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_set10.html#oito  (em Português) 

 

Pruning the urban Eucalyptus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 29. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#seis
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http://eucalyptus.com.br/newseng_set10.html#oito  (em Inglês) 

 

Desenvolvimento tecnológico florestal. Melhorias contínuas na 

produtividade florestal podem ser esperadas? Uma visão 
celulósica eucalíptica. C. Foelkel. LATINA 2010. Apresentação em 

PowerPoint: 40 slides. (2010)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Desenvolvimento_Tec_Florestal_LATINA_2010_Cel

so_Foelkel.pdf  (em Português) 

 

Technological development in plantation forestry. Will 
continuous improvements in forest productivity be sustained 

and/or expected? A view under the Eucalyptus pulp industry 
perspective. C. Foelkel. LATINA 2010. Apresentação em PowerPoint: 

40 slides. (2010)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Technical%20Development%20%20-

%20Plantation%20Forestry%20_LATINA%202010_Celso%20Foelkel.pdf (em 

Inglês) 

 

Poda ou desrama das árvores dos eucaliptos. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 25. (2010) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_jan10.html#quatorze  (em Português) 

 

Pruning Eucalyptus trees. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 
Edição 25. (2010) 

http://eucalyptus.com.br/newseng_jan10.html#quatorze (em Inglês) 

 

Florestas plantadas e florestas urbanas: Fontes de fibras para 
papéis de fibras virgens e papéis reciclados. C. Foelkel. 

Congresso Madeira 2010. 03 pp. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/01_Madeira%202010%20-

%20Florestas%20plantadas%20e%20florestas%20urbanas.pdf (em Português) 

 

The production of Eucalyptus plantation forests from the 

perspective of eco-effectiveness, eco-efficiency, and cleaner 

production. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Chapter 11. 115 pp. 
(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/ENG11.pdf (em Inglês) 
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Plantações de eucaliptos e árvores geneticamente 

modificadas. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 24. (2009)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez09.html#quatorze (em Português) 

 

Eucalyptus plantations and genetically modified trees. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 24. (2009)  

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec09.html#quatorze (em Inglês)  

 

As florestas plantadas de eucaliptos e a utilização de 

fertilizantes. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 22. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ago09.html#quatorze (em Português) 

 

As florestas plantadas de eucaliptos e a utilização de 

agrotóxicos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 21. (2009)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jun09.html#quatorze (em Português) 

 

The Eucalyptus plantation forests and the use of pesticides. C. 
Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 21. (2009)  

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju09.html#quatorze (em Inglês) 

 

As florestas plantadas de eucalipto, o uso da terra e a 
produção de alimentos no Brasil. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 20. (2009)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril09.html#quatorze (em Português) 

 

The Eucalyptus planted forests, land use and the production of 

food in Brazil. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 20. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ap09.html#quatorze (em Inglês) 

 

Manejando as florestas plantadas de eucalipto para maior 

sustentabilidade. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 19. 
(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan09.html#quatorze (em Português) 

  

Managing Eucalyptus plantation forests for enhanced 
sustainability.   C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 19. 

(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan09.html#quatorze (em Inglês) 
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Pragas e doenças dos Pinus: Pulgão-do-Pinus ou Pulgão-
gigante-do-Pinus. E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. 

Edição 21. (2009) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_21.html#quatro  (em Português)  

 

As plantações florestais de Pinus e a alelopatia. E. Foelkel. 

Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 13. (2009) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_13.html#quatorze  (em Português) 

 

Produção e uso do composto de casca de Pinus. E. Foelkel. 

Colaboração C.Foelkel. PinusLetter. Edição 11. (2009) 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_11.html#cinco (em Português) 

 

O papel das florestas plantadas para atendimento das 

demandas futuras da sociedade. R. Garlipp; C. Foelkel. Position 
Paper SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura. XIII World Forestry 

Congress. 18 pp. (2009) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/02_2009_POSITIONPAPER%20FAO.pdf (em 

Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan11.html#quatorze (em Português) 

 

Las funciones de los bosques plantados hacia las futuras 

demandas de la sociedad. R. Garlipp; C. Foelkel. Position paper 
SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura. XIII World Forestry 

Congress. Apresentação em PowerPoint: 30 slides. (2009) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/03_2009_ 

Palestra%20FAO%20Buenos%20Aires.pdf (em Espanhol) 

e 

http://www.sbs.org.br/secure/CFMFAO2009.pdf (em Espanhol) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/FAO%20WFC%202009_Palestra%20GarlippFoelkel

.pdf (em Espanhol) 

 

Referências Técnicas da Literatura Virtual: Mais alguns livros 

históricos e clássicos sobre os eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 24. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez09.html#cinco (em Português) 
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Online Technical References: Some more historical and classic 
books about the Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 

Edição 24. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec09.html#cinco (em Inglês) 

 

Acerca de Edmundo Navarro de Andrade, Armando Navarro 

Sampaio e Octávio Vecchi. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 
Edição 23. (2009) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#quatorze (em Português) 

 

About Edmundo Navarro de Andrade, Armando Navarro 
Sampaio and Octavio Vecchi. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 

Edição 23. (2009) 

http://eucalyptus.com.br/newseng_oct09.html#quatorze (em Inglês) 

 

Livros históricos sobre os eucaliptos escritos por Edmundo 

Navarro de Andrade, Armando Navarro Sampaio e Octávio 
Vecchi. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#quatro (em Português) 

 

Historical books about the Eucalyptus written by Edmundo 
Navarro de Andrade, Armando Navarro Sampaio and Octavio 

Vecchi. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct09.html#quatro  (em Inglês) 

 

Economia mundial, crescimento populacional e 

sustentabilidade florestal. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha 
Informativa TECNICELPA 28: 06 – 08. Websites Grau Celsius. (2009) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2028_CF.pdf (em 

Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/89%20final.pdf  (em Português) 

 

Recanto da Ecoeficiência e da Sustentabilidade: Rotulagem 

ambiental e certificação florestal. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 24. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez09.html#dois (em Português) 
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Eco-Efficiency and Sustainability Corner: Environmental 

labelling and forest certification. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 24. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec09.html#dois (em Inglês)  

 

Controle da matocompetição nas plantações florestais 
de Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 21. (2009) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_jun09.html#quatro  (em Português) 

 

Weed competition and control in  Eucalyptus forest 
plantations. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 21. (2009)  
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju09.html#quatro  (em Inglês) 

 

FEENA - Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade". C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#um (em Português) 

 

FEENA - "Edmundo Navarro de Andrade" Sao Paulo State 

Forest. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct09.html#um  (em Inglês)  

 

Museu do eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. 
(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#dois  (em Português) 

 

Eucalyptus Museum. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 23. 
(2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct09.html#dois  (em Inglês) 

 

O Mundo do Eucalyptus: Estado de São Paulo, Brasil. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#tres (em Português) 

 

The World of the Eucalyptus: Sao Paulo State, Brazil. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 23. (2009) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct09.html#tres  (em Inglês) 
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A relação entre os eucaliptos e as alergias em seres humanos. 

E. Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 20. 
(2009) 
http://eucalyptus.com.br/newspt_abril09.html#oito (em Português) 

 

The association of the Eucalyptus to human allergies. E. 
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Os Pinus no Brasil. Pinus maximinoi. E. Foelkel. Colaboração: C. 
Foelkel. PinusLetter. Edição 09. (2008) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_09.html#um (em Português) 

 

Os Pinus no Brasil. Pinus kesiya (P. insularis). E. Foelkel. 
Colaboração: C. Foelkel. PinusLetter. Edição 10. (2008) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_10.html#um (em Português) 

 

Os Pinus no Brasil. Pinus greggii. E. Foelkel. Colaboração: C. 

Foelkel. PinusLetter. Edição 11. (2008) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_11.html#um (em Português) 

 

Os Pinus no Brasil. Pinus palustris. E. Foelkel. Colaboração: C. 

Foelkel. PinusLetter. Edição 12. (2008) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_12.html#um (em Português) 

 

O Mundo dos Eucaliptos: Os Eucalyptus em Portugal. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 08. (2007) 

http://eucalyptus.com.br/newspt_mar07.html#cinco (em Português) 

 

The World of the Eucalyptus: The Eucalyptus in Portugal. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 08. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_mar07.html#cinco  (em Inglês)  

 

As florestas plantadas de eucaliptos e a biodiversidade. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 12. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov07.html#quatorze (em Português) 
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Eucalyptus planted forests and the biodiversity. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 12. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_nov07.html#quatorze (em Inglês) 

 

As florestas plantadas de eucaliptos e o consumo de água. C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 11. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_set07.html#quatorze (em Português) 

 

Eucalyptus planted forests and water consumption. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 11. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_set07.html#quatorze (em Inglês) 

 

Eco-efficient management of woody forest residues from the 

Eucalyptus plantation forestry. C. Foelkel. Eucalyptus Online 
Book. Chapter 07. 48 pp. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/ENG07.pdf  (em Inglês)  

 

Gestão ecoeficiente dos resíduos florestais lenhosos da 

eucaliptocultura. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 07. 

48 pp. (2007)  

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf (em 

Português)  

 

As florestas plantadas no Brasil. Uma riqueza nacional e uma 

estratégia para o desenvolvimento do País. C. Foelkel. Biowork 
2007. Apresentação em PowerPoint: 51 slides. (2007) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Biowork%202007_FINAL.pdf 

(em Português) 

 

Silvicultura & meio ambiente. C. Foelkel. IV Simpósio de Meio 
Ambiente – CBCN – Conselho Brasileiro para Conservação da 

Natureza e Desenvolvimento Sustentável. Apresentação em 
PowerPoint: 70 slides. (2007) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Celso%20Foelkel_Silvicultura%20&%20Meio%20A

mbiente.pdf (em Português) 

 

Cultivando e plantando eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 12. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov07.html#seis (em Português) 
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Planting and growing Eucalyptus plantation forests. C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter. Edição 12. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_nov07.html#seis   (em Inglês) 

 

Um guia de campo para as árvores de eucaliptos e de outras 
espécies utilizadas em plantações florestais. A. Foelkel; E. 

Foelkel. Colaboração: C. Foelkel. Website Grau Celsius. (2007) 

http://www.celso-foelkel.com.br/imagens.html  (em Português) 

 

Custos e rentabilidades na produção de madeira de eucalipto 

em povoamentos manejados por talhadia simples e corte raso. 
C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 10. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#seis  (em Português) 

 

Costs and profits in the Eucalyptus wood production by 
coppice/clear cutting forest management. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 10. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_july07.html#seis  (em Inglês) 

 

Genômica em eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 

07. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan07.html#sete  (em Português) 

 

Genomics in Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 
07. (2007) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan07.html#sete  (em Inglês) 

 

Brazil... A success case in forestry & forest-based industry. C. 
Foelkel. TAPPSA Conference. Technical Association of Pulp and Paper 

of South Africa. Apresentação em PowerPoint: 30 slides. (2007) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Tappsa_SouthAfrica2007.pdf  

(em Inglês) 

 

Eucalyptus: The great Australian immigrant to Brazil. C. 
Foelkel. Congresso APPITA – Australia and New Zealand Pulp and 

Paper Industry Technical Association. Apresentação em PowerPoint: 
44 slides. (2007) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/APPITA_2007_Forestry_Speech.pdf (em Inglês) 
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Visão e ação: Complementos mais que necessários ao setor de 
base florestal. C.E.B. Foelkel. Revista Opiniões Florestal. Edição 09. 

(Setembro/Novembro 2007)  

http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/26-visao-e-acao-

complementos-mais-que-necessarios-/  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Visao+Acao.pdf   (em Português) 

 

Eucalyptus na Ásia. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 05. 

(2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul06.html#cinco (em Português) 

 

Eucalyptus in Asia. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 05. 

(2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jul06.html#cinco  (em Inglês) 

 

Pragas e doenças dos eucaliptos. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 06. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out06.html#tres  (em Português) 

 

Insect pests and diseases of the Eucalyptus. C. Foelkel. 
Eucalyptus Newsletter. Edição 06. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_out06.html#tres (em Inglês) 

 

Doenças do Eucalyptus. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 
05. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul06.html#seis  (em Português) 

 

Eucalyptus diseases. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 05. 
(2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jul06.html#seis (em Inglês) 

 

Eucalyptus plantations in Brazil. C. Foelkel. TAPPI Eucalyptus 

Tutorial. Technical Association of the Pulp and Paper Industry.   

Apresentação em PowerPoint: 75 slides. (2006) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Tappi%20Eucalyptus%20Tutorial.%20Plantation%

20Forests%20in%20Brazil.pdf (em Inglês) 
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Florestas plantadas e sustentabilidade ambiental. C. Foelkel. 
Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint. (2006) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Florestas%20plantadas%20e%20sustentabilidade

%20ambiental02.pdf (102  slides - em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Florestas+Plantadas+Sustentabilidade

.pdf  (116 slides - em Português) 

 

Sustentabilidade florestal. C. Foelkel. Reunião de Executivos 

Florestais. Apresentação em PowerPoint: 73 slides. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Sustentabilidade+florestal.pdf  (em 

Português) 

 

Minerais e nutrientes das árvores dos eucaliptos: Aspectos 

ambientais, fisiológicos, silviculturais e industriais acerca dos 
elementos inorgânicos presentes nas árvores. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo 02. 133 pp. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_minerais.pdf (em Português) 

 

Latin America and forest plantations. C. Foelkel. Websites Grau 

Celsius. Apresentação em PowerPoint: 50 slides. (2006) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Latin%20America%20%20Forest%20Plantations.p

df (em Inglês) 

 

Technological developments in the sustainable plantation of 
forests in Brazil. C. Foelkel. China Paper Conference. (2006) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/China%20Paper%202006.doc 

(Word/PDF – 05 pp. – em Inglês) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/China%20Paper%202006.pdf 

(Apresentação em PowerPoint: 59 slides – em Inglês) 

 

Forestry: Reflections about our environmental behavior. C. 
Foelkel. Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 38 

slides. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Reflections+Environment+Sustainabili

ty.pdf  (em Inglês) 
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Os eucaliptos no Brasil - Primeira parte. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 05. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul06.html#quatorze (em Português)  

 

Os eucaliptos no Brasil - Segunda parte. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 06. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out06.html#quatorze (em Português) 

 

The Eucalyptus in Brazil - First part. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 05. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jul06.html#quatorze (em Inglês) 

 

The Eucalyptus in Brazil - Second part. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 06. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_out06.html#quatorze  (em Inglês) 

 

South America. The ABC... & ...U countries. C. Foelkel. 
International Pulp Week 2005. Market Pulp Association. Pulp and 

Paper Products Council. Apresentação em PowerPoint: 53 slides. 

(2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_PPPC+Speech+Montreal.pdf (em 

Inglês) 

 

Eucaliptos: As mais altas e mais produtivas árvores do 

planeta... C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 02. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out05.html#cinco  (em Português) 

 

Eucalyptus: The tallest and most productive trees on Earth... 

C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 02. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_out05.html#cinco  (em Inglês) 

 

Eucalipto no Brasil, história de pioneirismo. C. Foelkel. Visão 
Agrícola. Edição 4. 06 pp. (2005) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/02%20-%20Eucalipto%20no%20Brasil.pdf 

(em Português) 

 

Garantindo o suprimento futuro de madeira. C.E.B. Foelkel. 

Revista Opiniões Florestal. Edição 01. (Agosto/Outubro 2005)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul06.html#quatorze
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http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/4-garantindo-o-suprimento-

futuro-de-madeira/  (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_Suprimento+Futuro.pdf (em 

Português) 

 

Eucalyptus: Forests, pulp mills & pulp markets. C. Foelkel. China 

Paper Conference 2005. Apresentação em PowerPoint: 47 slides. 
(2005) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/China%20Paper%20Speech%202005final.pdf (em 

Inglês) 

 

The growth of the South American kraft pulp industry based 

on the utilization of plantation forests. C. Foelkel. China Paper 
Technical Conference. 08 pp. (2005) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/tappi/Tappi_China_Paper_Celso_Foelkel.pdf (em Inglês) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Tappi%20%20China%20paper%20%20Full%20text%

20%20Celso%20Foelkel.doc   (em Inglês) 

 

The magic Eucalyptus plantation forests. C. Foelkel. In: The 

World of Market Pulp - WOMP. H. Nanko; A. Button; D. Hillman. 
WOMP. 283 pp. (2005) 

https://www.amazon.com/World-Market-Pulp-Hiroki-Nanko/dp/0615130135 (em 

Inglês) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_The+magic+eucalyptus+forests.pdf  

(Texto por Celso Foelkel do capítulo no livro – 12 pp. - em Inglês) 

 

A araucária e a bracatinga merecem mais oportunidades. C. 

Foelkel. Revista O Papel (Setembro): 32 – 33. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_09_Araucaria+Bracatinga.pdf   (em 

Português) 

 

Florestas plantadas: Um negócio ou uma poupança? C. Foelkel. 
Revista O Papel (Junho): 34 – 35. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_06_NegocioxPoupanca.pdf  (em 

Português) 
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Florestas plantadas e meio ambiente. C. Foelkel. Revista O Papel 

(Maio): 36 e 39. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_05_Florestas+Ambiente.pdf   (em 

Português) 

 

Manejando florestas e gerenciando pessoas. C. Foelkel. Revista 
O Papel (Abril): 28 – 29. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_04_Florestas+Pessoas.pdf (em 

Português) 

 

Aprimorando o modelo de plantar florestas. C. Foelkel. Revista O 
Papel (Março): 26 - 27. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_03_Aprimorando+Modelos+Florestais.

pdf  (em Português) 

 

Plantando florestas para gerar benefícios e riquezas. C. Foelkel. 
Revista O Papel (Fevereiro): 28 – 29. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_02_Plantando+Florestas.pdf  (em 

Português) 

 

Casca da árvore do eucalipto: aspectos morfológicos, 

fisiológicos, florestais, ecológicos e industriais, visando à 
produção de celulose e papel. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. 

Capítulo 01. 109 pp. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf  (em Português) 

 

Bendito “apagão florestal”. C. Foelkel. Revista O Papel 

(Novembro): 38 – 39. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_11_Apagao+Florestal.pdf  (em 

Português) 

 

Bendito “apagão florestal”. C. Foelkel. Revista Produtor Florestal 

1(5): 02. (2004) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2004_Bendito_Apagao_Florestal.pdf  (em 

Português) 

 

Funções do processo de certificação florestal. C. Foelkel. 9º 

Congresso Florestal Estadual de Nova Prata/RS. Apresentação em 
PowerPoint: 20 slides. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_05_Florestas+Ambiente.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_04_Florestas+Pessoas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_03_Aprimorando+Modelos+Florestais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_03_Aprimorando+Modelos+Florestais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_02_Plantando+Florestas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_11_Apagao+Florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2004_Bendito_Apagao_Florestal.pdf


99 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Certificacao_florestal_Nova_Prata.pdf (em 

Português) 

 

Eucalipto: Algumas questões em aberto. C. Foelkel. I ICEP - 
Colóquio Internacional de Celulose de Eucalipto. Apresentação em 

PowerPoint: 40 slides. (2003) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/UFV%202003.%20Eucaliptos%20e%20quest%F5e

s%20em%20aberto.pdf  (em Português) 

 

A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. 
C. Foelkel. Revista ANAVE 107: 22-25. (2003)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2003_ANAVE_Realidade_florestal.pdf  (em Português) 

 

Futuro das florestas plantadas. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 
Apresentação em PowerPoint: 21 slides. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Futuro_Florestas+Plantadas.pdf  (em 

Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Futuro_Florestas+plantadas.pdf 

(em Português) 

 

Ao eucalipto, com carinho. C. Foelkel. Revista O Papel (Maio): 27 – 
29. 08 pp. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_05_Ao+Eucalipto+Carinho.pdf (em 

Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Ao+Eucalipto+com+Carinho.pdf 

(em Português) 

 

A questão florestal e a realidade do setor de papel e celulose. 
C. Foelkel. 27º Fórum de Análise do Mercado de Celulose, Papel e 

Indústria Gráfica. Apresentação em PowerPoint: 36 slides. (2002)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2002_ANAVE_Questao_florestal.pdf  

(em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/A%20quest%E3o%20florestal%20e%20a%20reali

dade%20do%20setor%20de%20P&C.pdf (em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Certificacao_florestal_Nova_Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Certificacao_florestal_Nova_Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/UFV%202003.%20Eucaliptos%20e%20quest%F5es%20em%20aberto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/UFV%202003.%20Eucaliptos%20e%20quest%F5es%20em%20aberto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/UFV%202003.%20Eucaliptos%20e%20quest%F5es%20em%20aberto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_ANAVE_Realidade_florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_ANAVE_Realidade_florestal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Futuro_Florestas+Plantadas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Futuro_Florestas+plantadas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_05_Ao+Eucalipto+Carinho.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Ao+Eucalipto+com+Carinho.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2002_ANAVE_Questao_florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/A%20quest%E3o%20florestal%20e%20a%20realidade%20do%20setor%20de%20P&C.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/A%20quest%E3o%20florestal%20e%20a%20realidade%20do%20setor%20de%20P&C.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/A%20quest%E3o%20florestal%20e%20a%20realidade%20do%20setor%20de%20P&C.pdf
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Integration forest/mill/R&D/commercialization: A need not 

always fulfilled in the pulp and paper value chain. C. Foelkel. 
XVII Silvotecna 2002. CORMA - Corporación Chilena de la Madera. 

Apresentação em PowerPoint: 68 slides. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Silvotecna+Chile.pdf (em Inglês) 

 

A certificação ambiental de produtos agrícolas e florestais: 

Diferentes trajetórias da relação entre ambiente e mercado. 
F.M. Bulhões. Orientação: R.S. Souza. Avaliador na banca de defesa: 

C. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de 
Santa Maria. 243 pp. (2001)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ufsm/Fl%E1via%20Muradas%20Bulh%F5es.pdf (em 

Português) 

 

Floresta plantada não é roça de árvores. C. Foelkel. Revista O 

Papel (Julho): 33 – 35. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_07_Floresta+Plantada+Roca+Arvores.

pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_Floresta+plantada+nao_e_roca.pdf  
(em Português) 

 

The future of planted forestry for the pulp  

& paper industry in South America. C. Foelkel. In: Paper Print 
Design. 2000 Millennium Celebration of Paper Print and Design. 

Whitmar Publications Ltd. p.: 12 – 16. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Millenium+Celebration.pdf  (em 

Inglês) 

 

A crença do País ter “vocação florestal” para uma indústria 
também de base florestal. C. Foelkel. Revista O Papel (Fevereiro): 

20 – 23. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_02_Vocacao+Florestal.pdf  (em 

Português) 

 

Functions of plantation forests. C. Foelkel. 12ª Silvotecna. CORMA 

– Corporación Chilena de la Madera. Apresentação em PowerPoint: 13 
slides. (1999) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Functions_Plantation+Forests_Silvotec

na.pdf  (em Inglês) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Silvotecna+Chile.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Fl%E1via%20Muradas%20Bulh%F5es.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/Fl%E1via%20Muradas%20Bulh%F5es.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_07_Floresta+Plantada+Roca+Arvores.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_07_Floresta+Plantada+Roca+Arvores.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_Floresta+plantada+nao_e_roca.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_Millenium+Celebration.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_02_Vocacao+Florestal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Functions_Plantation+Forests_Silvotecna.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Functions_Plantation+Forests_Silvotecna.pdf


101 
 

Gerenciamento de metais: Da floresta à polpa. C. Foelkel. 

Seminário Qualidade da Madeira como Fonte de Fibras para Produção 
de Celulose. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 07 

pp. (1999) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Gerenciamento+metais+IPEF.pdf (em 

Português) 

 

The benefits of plantation forests to the well-being of 
populations and the environment. C. Foelkel. 7th Global 

Conference on Paper and the Environment. 08 pp. (1999)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1999_Benefits_planted_forests.pdf 

(em Inglês) 

 

Eucalyptus in Brazil. C. Foelkel. XII Silvotecna. CORMA – 

Corporación Chilena de la Madera. Apresentação em PowerPoint: 17 
slides. (1999) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Eucalyptus%20in%20Brazil.%201999.pdf (em 

Inglês e Espanhol) 

 

Technological trends: Latin American manufacturers keep 

focus on tree breeding. C. Foelkel. TAPPI Journal 82(4): 28 - 29. 
(1999)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Technological_trends.pdf  (em 

Inglês) 

 

Plantations: The golden opportunity for forestry and wood 

production in Latin America. C. Foelkel. TAPPI Journal 82(6): 26 - 
29. (1999)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Plantations_golden_opportunities.pdf  (em 

Inglês)  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Plantations+Golden+Opportunity.pdf  

(em Inglês) 

 

Uruguay planting industrial forests. C. Foelkel. TAPPI Journal 
82(8): 14. (1999)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Uruguay_planted_forests.pdf  

(em Inglês)  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Gerenciamento+metais+IPEF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Eucalyptus%20in%20Brazil.%201999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Eucalyptus%20in%20Brazil.%201999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Technological_trends.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Plantations_golden_opportunities.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Plantations_golden_opportunities.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Plantations+Golden+Opportunity.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1999_Uruguay_planted_forests.pdf
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Elementos minerais em madeiras de eucaliptos e acácia negra 

e sua influência na indústria de celulose kraft branqueada. A. 
Freddo; C.E.B. Foelkel; S.M.B. Frizzo; M.C.M. Silva. ABTCP – 

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 13 pp. (1998)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20Elementos%20minerais%20Andr%E9.pdf 

(em Português) 

 

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. C. 
Foelkel. Websites Grau Celsius. 08 pp. (1998) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Sustentabilidade+Florestal.pdf   (em 

Português) 

 

Sustainable forestry in a sustainable world. C. Foelkel. Websites 

Grau Celsius. 08 pp. (1998) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Sustainable%20forestry%20in%20a%20sust%20worl

d.pdf (em Inglês) 

 

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 
1. C. Foelkel. Revista ANAVE 82: 26 - 29. (1998)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_01.pdf (em 

Português) 

 

Sustentabilidade florestal para um mundo sustentável. Parte 
2. C. Foelkel. Revista ANAVE 84: 23 - 26. (1998)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_02.pdf  (em 

Português) 

 

Klabin Parana: First FSC forest certification in Latin America 
pulp and paper segment. C. Foelkel. TAPPI Journal 81(11): 22. 

(1998)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Klabin.pdf  (em Inglês) 

 

Elementos minerais em madeiras de eucaliptos e acácia negra 

e sua influência na indústria de celulose kraft branqueada. A. 
Freddo. Orientação: C.E.B. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFSM – 

Universidade Federal de Santa Maria. 85 pp. (1997)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20Andre%20Freddo.pdf 

(em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20Elementos%20minerais%20Andr%E9.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1998.%20Elementos%20minerais%20Andr%E9.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Sustentabilidade+Florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Sustainable%20forestry%20in%20a%20sust%20world.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Sustainable%20forestry%20in%20a%20sust%20world.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Sustainable%20forestry%20in%20a%20sust%20world.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1998_Sustentabilidade_02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Klabin.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20Andre%20Freddo.pdf
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The increasing need of high quality fibers from plantation 

forests. C. Foelkel. First World Conference on Finance & Marketing. 
10 pp. (1997)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_qu

ality_fibers.pdf  (em Inglês)  

 

A crescente necessidade de fibras de alta qualidade a partir de 

florestas plantadas. C. Foelkel. First World Conference on Finance 
& Marketing. 10 pp. (1997) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_A_Crescente_necessidade_fibr

as.pdf  (em Português) 

 

Brazilian pulp and paper-industry and forest certification. C. 
Foelkel. TAPPI Journal 80(10): 26. (1997)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1997_Forest_certification.pdf  (em 

Inglês)  

 

A continuation of sustainable forestry in Latin America. C. 
Foelkel. TAPPI Journal 80(9): 30 - 31. (1997)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1997_LA_Sustainable_forestry.pdf  

(em Inglês) 

 

The Brazilian pulp and paper industry and its forestry model 

for sustainable development. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 
07 pp. (1997) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Brazilian+model+sustainable+forestry.pdf (em 

Inglês) 

 

The magic of Eucalyptus in the Brazilian wonderlands. C. 

Foelkel. BWPA – British Wood Pulp Association. 05 pp. (1996) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/BWPA_1996_CelsoFoelkel.pdf  (em 

Inglês)  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1996_BWPA_CelsoFoelkel.pdf (em Inglês)  

 

Sustainable forestry in a sustainable world. C. Foelkel. 9th 

International Business Planning Conference. 08 pp. (1996)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustai

nable_world.pdf  (em Inglês) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_quality_fibers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_quality_fibers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_A_Crescente_necessidade_fibras.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_A_Crescente_necessidade_fibras.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1997_Forest_certification.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1997_LA_Sustainable_forestry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Brazilian+model+sustainable+forestry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Brazilian+model+sustainable+forestry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/BWPA_1996_CelsoFoelkel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1996_BWPA_CelsoFoelkel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustainable_world.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustainable_world.pdf
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Florestas do amanhã. C. Foelkel. Revista ANAVE 75: 36 - 42. 

(1996)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE_Floresta_Amanha.pdf  (em 

Português) 

 

Forests of tomorrow. C. Foelkel. 3rd Global Conference on Paper 
and the Environment. 04 pp. (1995) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_of_tomorrow.pdf  (em 

Inglês)  

 

A floresta do amanhã. C. Foelkel. Revista Silvicultura 50: 50 - 54. 

(1993) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf (em Português) 

 

A nova floresta plantada (ou, a floresta do futuro). C. Foelkel. 

Revista Silvicultura. Edição 50 (Julho/Agosto): 50 - 54. (1993) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf   (em Português) 

 

A nova floresta plantada (ou, a floresta do futuro). C. Foelkel. 

Websites Grau Celsius. 08 pp. (1992) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Nova+Floresta+Plantada.pdf   (em 

Português) 

 

Faça um bom uso de sua floresta. C. Foelkel. Silvicultura 41: 178 

– 179. (1986) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf 

(em Português) 

 

IS0 14.001: Environmental certification and sustainable 
forestry. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. Apresentação em 

PowerPoint: 19 slides (SD: Sem referência de data) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/ISO%2014001.pdf  (em Inglês) 

 

A silvicultura, o ser humano e o meio ambiente. C. Foelkel. 

Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 117 slides. 
(SD: Sem referência de data)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ANAVE_Floresta_Amanha.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_of_tomorrow.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Nova+Floresta+Plantada.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/ISO%2014001.pdf
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http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Silvicultura_Ser_Humano_&_Meio_Ambiente._Vers

%E3o_final.pdf (em Português) 

 

Silvicultura e meio ambiente. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 
Apresentação em PowerPoint: 74 slides. (SD: Sem referência de 

data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Silvicultura%20&%20Meio%20Ambiente.%20Vers

%E3o%20final.pdf (em Português) 

 

Funções das florestas plantadas. C. Foelkel. Websites Grau 
Celsius. Apresentação em PowerPoint: 14 slides. (SD: Sem referência 

de data)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Slides%20florestas%20plantadas.pdf (em 

Português) 
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Slides%20florestas%20plantadas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Slides%20florestas%20plantadas.pdf
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Coletânea de Textos de Celso Foelkel sobre  

 

Sustentabilidade, Gestão Ambiental e Fatores 
Motivadores para Alavancagem de Benefícios 

Ambientais 

 

 

    

Sustentabilidade na rede de valor dos produtos celulose e papel 
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Acredito que a minha visão de sustentabilidade tenha sido criada em 

um processo gradual de construção, com os tijolinhos sendo 
colocados um a um e de forma muito serena, segura, refletida, 

dialogada, autoargumentada, confiável e alicerçada nos melhores 

conhecimentos técnico-científicos. 

Na década dos 90’s, o acelerador da sustentabilidade começou a ser 

notado e usado. Comecei a ser muito convidado para escrever e a 
falar sobre ecoeficiência, sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, IS0 14.000 e certificação florestal. Um dos objetivos era 
auxiliar na mudança dos paradigmas florestais e industriais 

(endereçadas aos dirigentes e executivos do setor), o outro era 
ajudar a mudar a imagem das plantações florestais do eucalipto 

(direcionadas ao debate e diálogo com ambientalistas).  

Na época (entre 1992 até 1998), como vice-presidente de meio 

ambiente da ANFPC – Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e 
Celulose (posteriormente BRACELPA e atualmente IBÁ – Indústria 

Brasileira de Árvores) - passei a interagir com diversos atores 
nacionais e globais, havendo necessidade de se desenvolverem 

argumentações, ações e exemplos de sustentabilidade para esse 

setor. 

A minha produção intelectual foi também muito vasta na primeira 

década desse novo milênio. Isso porque, como presidente e depois 
diretor internacional da ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel, passei a ser convidado para falar sobre o setor e 
nada melhor do que dar ênfase às nossas virtudes e conquistas, 

através da melhoria contínua em nossas ações e operações. Acredito 
que isso tenha sido efetivo e motivador para ajudar, junto com tantos 

outros amigos batalhadores pela causa da sustentabilidade, para que 
mudanças acontecessem nos setores florestal e celulósico-papeleiro 

no Brasil e também nas relações com as entidades ambientalistas.  

Tentei garimpar meus arquivos e relacionar a seguir uma grande 

quantidade de textos que escrevi ou de palestras que apresentei com 
foco na sustentabilidade.  

Vou lhes colocar dessa vez, as referências desses arquivos que 

representam artigos e palestras de uma forma cronológica 
crescente, de maneira que vocês possam navegar neles desde os 

primeiros, que surgiram exatamente no período de grandes forças 
motrizes para mudanças no setor, que foi a partir do início dos anos 

90’s – fruto de quatro eventos marcantes: o grande evento conhecido 
no Brasil como Eco 92 (United Nations Earth Summit, em 1992) no 

Rio de Janeiro; a criação em 1993 do FSC – Forest Stewardship 
Council; a elaboração das normas da série IS0 14.000 pelo TC-207 

da IS0 – International Organization for Standardization a partir de 
1993; e a criação em 1995 do World Business Council for Sustainable 

Development. As forças da sustentabilidade se alinharam e fico feliz e 
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orgulhoso por ter ajudado a dar alguns impulsos com minha caneta, 

meu teclado, meus websites e minhas falas. 

 

 

Sustentabilidade e Ecoeficiência – Alicerces importantes em minha vida 

 

Espero que apreciem o que tenho escrito e entendam os propósitos 

de colaborar com a valorização ambiental e social dos patrimônios 
florestais, naturais, tecnológicos, industriais e humanos em nossas 

empresas do setor de celulose e papel, bem como de outras 
indústrias da base florestal plantada. 

 

Uma nova visão ambiental. C. Foelkel. Revista ANAVE 69: 17 - 19. 

(1994)  

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/1994_Anave_Visao+Ambi

ental.pdf  (em Português) 

 

Impact of regulations on the paper industry. A Brazilian 
report. C. Foelkel. 1994 Non-Chlorine Bleaching Conference. 

Apresentação em PowerPoint: 27 slides. (1994) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Impact%20of%20regulations_1994.pdf  (em 

Inglês) 

 

Environmental restrictions in the Latin America scene. The 
case of Riocell. C. Foelkel. 1994 International Non-Chlorine 

Bleaching Conference. 20 pp. (1994)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Environmental_restrictions_Lat

in_America.pdf  (em Inglês)  

http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/1994_Anave_Visao+Ambiental.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/Eucalyptus+Newsletter54/1994_Anave_Visao+Ambiental.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Impact%20of%20regulations_1994.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Impact%20of%20regulations_1994.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Environmental_restrictions_Latin_America.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Environmental_restrictions_Latin_America.pdf


110 
 

 

Scenarios towards the minimum environmental impact. C. 
Foelkel. 1994 International Non-Chlorine Bleaching Conference. 09 

pp. (1994)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Scenarios_minimum_environm

ental_impact.pdf  (em Inglês)  

 

Impact of the regulations on the paper industry. Brazilian 
report. C. Foelkel. 1996 International Non-Chlorine Bleaching 

Conference. Apresentação em PowerPoint: 28 slides. (1996)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Impact_regulations.pdf   (em 

Inglês)  

 

Environmental conflicts and opportunities. The experience 

required to the forest-based countries. C. Foelkel. VIII 
Silvotecna. CORMA – Corporación Chilena de la Madera. Apresentação 

em PowerPoint: 26 slides. (1997)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Environmental_Conflicts_Opportunities.pdf  

(em Inglês)  

 

IS0 14001 – Environmental certification and sustainable 
forestry. The experience of Riocell. C. Foelkel. VIII Silvotecna. 

CORMA – Corporación Chilena de la Madera. Apresentação em 
PowerPoint: 38 slides. (1997)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1997_ISO14001_Forestal_Riocell.pdf  (em Inglês e 

Português) 

 

Balancing commercial and environmental conflicts – An 

approach to pulp and paper business sustainability in Latin 
America. C. Foelkel. 2nd Annual Latin American Pulp and Paper 

Summit. 11 pp. (1997) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Balancing+conflicts.pdf  (em 

Inglês) 

 

Percepção pelo público interno acerca dos sistemas de gestão 
ISO 9002 e ISO 14001 na Riocell. C. Zimmer; C.C. Bitencourt; C. 

Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 
17 pp. (1997) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20percep%E7%E3o%20sistemas%20iso%20r

iocell.pdf  (em Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Scenarios_minimum_environmental_impact.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1994_Scenarios_minimum_environmental_impact.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Impact_regulations.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Environmental_Conflicts_Opportunities.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_Environmental_Conflicts_Opportunities.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_ISO14001_Forestal_Riocell.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1997_ISO14001_Forestal_Riocell.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Balancing+conflicts.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20percep%E7%E3o%20sistemas%20iso%20riocell.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20percep%E7%E3o%20sistemas%20iso%20riocell.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ABTCP/1997.%20percep%E7%E3o%20sistemas%20iso%20riocell.pdf
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Environmental implications to the Latin American pulp and 
paper industry. C. Foelkel. 3rd Annual Latin Pulp and Paper 

Economic Summit. AIC Conferences. 03 pp. (1998) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1998_Environmental+implications.pd

f   (em Inglês) 

 

Reflexões sobre a indústria, o cidadão e o meio ambiente. C. 
Foelkel. III Simpósio Nacional de Ciências da Engenharia Ambiental. 

02 pp. (1998) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Industria_Cidadao_Ambiente.pdf (em 

Português) 

 

Implantação e prática da gestão ambiental: Discussão e 

estudo de caso. F.B. Oliveira. Orientação: J.L.D. Ribeiro. Avaliador 
na banca de defesa: C. Foelkel. Dissertação de Mestrado. UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (1999)  

http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/publicacoes/Fabiola%20%20Bianco%20Oliv

eira.pdf  (em Português) 

 

Semeando o futuro. São Paulo abriga reunião florestal da FAO. 
C. Foelkel. Revista ANAVE 86: 44 - 45. (1999)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1999_ANAVE_Semeando+futuro.pdf (em Português)  

 

IS0 14.001: Environmental certification and sustainable 
forestry. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. Apresentação em 

PowerPoint: 19 slides (1999) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/ISO%2014001.pdf  (em Inglês) 

 

ISO 14.001 e motivação das pessoas nas empresas. C. Foelkel. 

Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 18 slides 
(1999) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/ISO_14001+Motivacao+pessoas.pdf (em Português)   

 

Desenvolvimento ambiental. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 
Apresentação em PowerPoint: 10 slides. (1999) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Desenvolvimento+ambiental.pdf  (em 

Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1998_Environmental+implications.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1998_Environmental+implications.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1998_Industria_Cidadao_Ambiente.pdf
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/publicacoes/Fabiola%20%20Bianco%20Oliveira.pdf
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/publicacoes/Fabiola%20%20Bianco%20Oliveira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1999_ANAVE_Semeando+futuro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1999_ANAVE_Semeando+futuro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/ISO%2014001.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ISO_14001+Motivacao+pessoas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/ISO_14001+Motivacao+pessoas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Desenvolvimento+ambiental.pdf
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Gente, desequilíbrios e metas sociais. C. Foelkel. 52ª Reunião da 

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Republicado 
em Revista O Papel (Outubro): 36 – 39. (2000) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_10_Gente.pdf  (em Português) 

 

Legislação, tecnologia e cidadania para a sustentabilidade. L.L. 
Ferreira. Orientação: C. Foelkel. Monografia de Curso de 

Especialização. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 98 pp. 
(2001)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20L%EDlia%20Lopes%20Ferreira.pdf  (em 

Português) 

 

Gestão ambiental orientada ao sucesso do negócio. C. Foelkel. 

Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 31 slides. 
(2001) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Gestao+Ambiental+Orientada+Negocios.pdf (em 

Português) 

 

Fibras virgens e/ou fibras recicladas. C. Foelkel. Revista O Papel 

(Setembro): 32 - 33. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_09_Fibras+Virgens+Recicladas.pdf  

(em Português) 

 

O processo de globalização no planeta dos macacos. C. Foelkel. 

Revista O Papel (Março): 32 - 34. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_03_Planeta+Macacos.pdf (em 

Português) 

 

Repensando o presente na busca de um futuro melhor. C. 
Foelkel. Revista O Papel (Abril): 33 - 35. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Busca+Futuro+Melhor.pdf  (em 

Português) 

 

Educação, competitividade e responsabilidade social 
empresarial. C. Foelkel. Websites Grau Celsius. 05 pp. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Educacao+Competitvidade_Empresas.

pdf  (em Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2000_10_Gente.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20L%EDlia%20Lopes%20Ferreira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ufsm/UFSM%20%20L%EDlia%20Lopes%20Ferreira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Gestao+Ambiental+Orientada+Negocios.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Gestao+Ambiental+Orientada+Negocios.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_09_Fibras+Virgens+Recicladas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_03_Planeta+Macacos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Busca+Futuro+Melhor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Educacao+Competitvidade_Empresas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Educacao+Competitvidade_Empresas.pdf
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Brazilian pulp and paper industry is forced to expand. J._P. 

Aukia. Entrevista com Celso Foelkel – Presidente da ABTCP. Kemira 
News 2: 04 – 07. (2002) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Brazilian+Model.pdf  (em Inglês) 

 

Resultados: Muito além de remendos e de justificativas. C. 
Foelkel. Revista O Papel (Julho): 33 – 35. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_07_Resultados.pdf  (em Português) 

 

Empresas e pessoas mais felizes. C. Foelkel. Revista O Papel 
(Novembro): 24 – 25. (2003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Empresas+Pessoas+Felizes.pdf  (em 

Português) 

 

Vamos colocar felicidade no nosso trabalho. C. Foelkel. Revista 
O Papel (Fevereiro): 24 – 25. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Felicidade+Trabalho.pdf  (em 

Português) 

 

Passivos ambientais exigem ações coletivas do setor. C. 

Foelkel. Revista O Papel (Abril): 28 - 29.  (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_04_Passivos+Ambientais.pdf  (em 

Português) 

 

Empresas e pessoas mais inteligentes. C. Foelkel. Revista O 

Papel (Maio): 27 - 28. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Empresas+Pessoas+Inteligentes.pdf  
(em Português) 

 

Humanizando nossas empresas. C. Foelkel. Revista O Papel 

(Outubro): 39 – 41. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Humanizando+Empresas.pdf   (em 

Português) 

 

Coisas boas e coisas a melhorar. C. Foelkel. Revista O Papel 

(Dezembro): 30 – 31. (2004) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_12_Coisas+Boas.pdf  (em Português) 

 

Enxergando virtudes. C. Foelkel. Revista O Papel (Agosto): 32 – 

33. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2002_Brazilian+Model.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_07_Resultados.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2003_Empresas+Pessoas+Felizes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Felicidade+Trabalho.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_04_Passivos+Ambientais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Empresas+Pessoas+Inteligentes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Humanizando+Empresas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_12_Coisas+Boas.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_08_Enxergando+Virtudes.pdf  (em 

Português) 

 

Forças propulsoras de nossa performance ambiental. C. 
Foelkel. Revista O Papel (Julho): 34 – 36. (2005) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_07_Forcas+Propulsoras.pdf   (em 

Português) 

 

O futuro e o setor de papel e celulose. C. Foelkel. Websites Grau 
Celsius. Apresentação em PowerPoint: 30 slides. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Futuro_setor_P&C.pdf  (em 

Português) 

 

Drivers for environmental performance. C. Foelkel. Websites 
Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 02 slides. (2006) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Drivers+environmental+performance.

pdf  (em Inglês) 

 

Environmental challenges to the P&P industry. C. Foelkel. 

Congresso CICEPLA Conference/Colômbia. Apresentação em 
PowerPoint: 38 slides. (2006) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&

P%20industry.pdf   (em Inglês) 

 

Já é tempo de comunicarmos melhor. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa 

– Folha Informativa TECNICELPA 23: 09. Websites Grau Celsius. 
(2007)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Comunicar+Melhor.pdf    (em 

Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/85%20final.doc (em Português) 

 

Sustentabilidade e novos paradigmas a encontrar. C. Foelkel. 
Info@Tecnicelpa – Folha Informativa TECNICELPA 24: 05. Websites 

Grau Celsius. (2007)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Sustentabilidade+Paradigmas.pdf   

(em Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/86%20final.doc (em Português) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_08_Enxergando+Virtudes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2005_07_Forcas+Propulsoras.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Futuro_setor_P&C.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Drivers+environmental+performance.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2006_Drivers+environmental+performance.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Comunicar+Melhor.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/85%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/86%20final.doc
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2007_Sustentabilidade+Paradigmas.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/86%20final.doc
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Brazil & ecolabelling... A new opportunity to the pulp & paper 

industry. C. Foelkel. InWEnt / UNEP Eco-Label Event. Apresentação 
em PowerPoint: 42 slides. (2007) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/InWEnt2007Final.pdf (em 

Inglês) 

 

Environmental challenges facing the P&P industry. C. Foelkel. 

Congresso APPITA – Australia and New Zealand Pulp and Paper 
Industry Technical Association. (2007) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/APPITA_2007_Enviro_Speech.pdf (Versão 27 slides 

– em Inglês) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&

P%20industry.pdf (Versão 38 slides – em Inglês) 

 

Os eucaliptos e os selos verdes. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 

Edição 13. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan08.html#quatorze (em Português) 

 

The Eucalyptus and the eco-labels. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 13. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan08.html#quatorze (em Inglês) 

 

Falar e praticar sustentabilidade. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - 
Folha Informativa TECNICELPA 26: 09 - 10. Websites Grau Celsius. 

(2008)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2026_CF.pdf (em 

Português) 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/88%20final.doc   (em Português) 

 

Brasil - Sustentabilidade na rede de valor do eucalipto: 

Floresta plantada - papel. C. Foelkel. Evento “Ecolabelling”. 
MDIC/SECEX/UNEP/FIESP/BRACELPA. Apresentação em PowerPoint: 

59 slides. (2008) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustentabilidade%20SECEX_UNEP%202008.pdf 

(em Português) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/InWEnt2007Final.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/InWEnt2007Final.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/InWEnt2007Final.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/APPITA_2007_Enviro_Speech.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/APPITA_2007_Enviro_Speech.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Environmental%20challenges%20to%20the%20P&P%20industry.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan08.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan08.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2026_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/88%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustentabilidade%20SECEX_UNEP%202008.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustentabilidade%20SECEX_UNEP%202008.pdf
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Relações entre uma organização agroindustrial da cadeia de 

celulose e seus stakeholders. A. A.-A. Elias. Orientação: E.A. 
Pedrozo. Avaliador na banca de defesa: C. Foelkel. Dissertação de 

Mestrado. UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 147 

pp. (2008)  

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13126/000638763.pdf?sequenc

e=1 (em Português) 

 

Comunicando as realidades do setor de base florestal para a 

sociedade. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 17. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out08.html#quatorze (em Português) 

 

Communicating to society the realities of the forest-based 

sector. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 17. (2008) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct08.html#quatorze (em Inglês) 

 

Indicadores de performance ambiental para fábricas de 
celulose kraft branqueada de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 29. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_set10.html#quatorze (em Português)  

 

Environmental performance indicators for the bleached 

Eucalyptus kraft pulp mills. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. 
Edição 29. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_set10.html#quatorze  (em Inglês) 

 

Indicadores de desempenho e de produtividade para fábricas 
de celulose e papel de eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus 

Newsletter. Edição 30. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#quatorze (em Português) 

 

Performance and productivity indicators to the Eucalyptus 

pulp and paper mills. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 30. 
(2010)  

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct10.html#quatorze (em Inglês) 

 

Indicadores sociais em empresas de celulose e papel de 
eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 31. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez10.html#quatorze (em Português) 

 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13126/000638763.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13126/000638763.pdf?sequence=1
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out08.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct08.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_set10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_set10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_oct10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez10.html#quatorze
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Social indicators to the Eucalyptus pulp and paper companies. 

C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 31. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec10.html#quatorze (em Inglês) 

 

Educação para a sustentabilidade. C. Foelkel. Seminário Ecolabel. 

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Apresentação em PowerPoint: 23 slides. (2010) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Educa%E7%E3o%20para%20Sustentabilidade.pdf (em 

Português) 

 

O papel como um bem cultural de fundamental valor para a 

sociedade. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 28. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho10.html#quatorze (em Português) 

 

Paper as a cultural asset with fundamental value to human 

society. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 28. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jun10.html#quatorze (em Português) 

 

Papéis reciclados e papéis de fibras virgens: A necessária 

complementação tecnológica e ambiental. C. Foelkel. Eucalyptus 
Newsletter. Edição 26. (2010) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar10.html#quatorze  (em Português) 

 

Papéis reciclados e papéis de fibras virgens. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 31: 10 - 11. 
Websites Grau Celsius. (2010)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2031_CF.pdf   (em 

Português) 

e  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/03_Tecnicelpa_Pap%E9is%20Reciclados%20e%20Pap%E9is

%20de%20Fibras%20Virgens.pdf (em Português)   

 

Sustainability and environmental issues in the kraft pulp 

industry. C. Foelkel. V ICEP – International Colloquium on 
Eucalyptus Pulp. Apresentação em PowerPoint: 52 slides. (2011) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustainability%20and%20Environmental%20Issue

s_ICEP%202011_Final2.pdf (em Inglês) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec10.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Educa%E7%E3o%20para%20Sustentabilidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Educa%E7%E3o%20para%20Sustentabilidade.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jun10.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_mar10.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2031_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/03_Tecnicelpa_Pap%E9is%20Reciclados%20e%20Pap%E9is%20de%20Fibras%20Virgens.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/03_Tecnicelpa_Pap%E9is%20Reciclados%20e%20Pap%E9is%20de%20Fibras%20Virgens.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/03_Tecnicelpa_Pap%E9is%20Reciclados%20e%20Pap%E9is%20de%20Fibras%20Virgens.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustainability%20and%20Environmental%20Issues_ICEP%202011_Final2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustainability%20and%20Environmental%20Issues_ICEP%202011_Final2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Sustainability%20and%20Environmental%20Issues_ICEP%202011_Final2.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/06_Celso_Foelkel_Sustainability_Issu

es.pdf (em Inglês) 

 

Sustentando a busca da sustentabilidade. C. Foelkel. 
Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 33: 24 - 25. 

Websites Grau Celsius. (2011)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2033_CF.pdf 

(em Português) 

e  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/94%20final.pdf (em Português)  

 

A sustentabilidade na rede de valor da celulose e papel de 

eucalipto. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 36. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#quatorze (em Português) 

 

Sustainability on the Eucalyptus pulp and paper value 

network. C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 36. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_aug11.html#quatorze (em Inglês) 

 

A rotulagem ambiental e a ecoeficiência como instrumentos 

gerenciais vitais para a construção da sustentabilidade na 
cadeia produtiva da celulose e papel do eucalipto. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 35. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho11.html#quatorze (em Português) 

 

The environmental labelling and the ecoefficiency as vital 
managerial tools for the construction of sustainability in the 

Eucalyptus pulp and paper production chain. C. Foelkel. 

Eucalyptus Newsletter. Edição 35. (2011) 

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju11.html#quatorze (em Inglês) 

 

A sustentabilidade no setor exige mais esforço para a redução 
nos refugos de papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha 

Informativa TECNICELPA 34: 12. Websites Grau Celsius. (2011)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2034_CF.pdf (em 

Português)  

e  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/95%20final.pdf (em Português)  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2033_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/94%20final.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_aug11.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho11.html#quatorze
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_ju11.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2034_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/95%20final.pdf
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Tecnologias, segurança e sustentabilidade. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 36: 14 - 15. 
Websites Grau Celsius. (2012)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2036_CF.pdf  (em 

Português)   

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/TecnologiasSegurancaSustentabilidade.pdf 

(em Português) 

 

Responsabilidade social se constrói com diálogo, compromisso 
e respeito. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha Informativa 

TECNICELPA 38: 16 – 17. Websites Grau Celsius. (2012) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2038_CF.pdf (em 

Português)  

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Responsabilidade_social.pdf (em 

Português) 

 

Reflexões sobre maneiras de secar as mãos: Papéis toalha, 

toalhas contínuas de pano e secadores elétricos de ar quente. 

C. Foelkel. Eucalyptus Newsletter. Edição 41. (2012)  

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#quatorze  (em Português) 

 

A prática da sustentabilidade pelas empresas de base 
florestal. C. Foelkel. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel. Curso de Especialização ABTCP/MacKenzie. 
Apresentação em PowerPoint: 42 slides. (2012) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/05_Sustentabilidade%20rede%20florestal.pdf (em 

Português) 

 

Sustentabilidade é um caminho sem fim... C.E.B. Foelkel. Revista 

Opiniões Florestal. Edição 36. (Junho/Agosto 2014)  

http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-sustentabilidade-e-um-

caminho-sem-fim/ (em Português)   

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Sustentabilidade+Caminho+Sem+Fim

.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Sustentabilidade_um_caminho_sem_fim.pdf (em Português)  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2036_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/TecnologiasSegurancaSustentabilidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tecnicelpa%2038_CF.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Responsabilidade_social.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jul12.html#quatorze
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/05_Sustentabilidade%20rede%20florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/05_Sustentabilidade%20rede%20florestal.pdf
http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-sustentabilidade-e-um-caminho-sem-fim/
http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-sustentabilidade-e-um-caminho-sem-fim/
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Sustentabilidade+Caminho+Sem+Fim.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Sustentabilidade+Caminho+Sem+Fim.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Sustentabilidade_um_caminho_sem_fim.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Sustentabilidade_um_caminho_sem_fim.pdf
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O papel do papel. C.E.B. Foelkel. Revista Opiniões Florestal. Edição 

Anuário de Sustentabilidade do Setor Florestal Brasileiro. 
(Junho/Dezembro 2014)  

http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/3-o-papel-do-papel/  (em 

Português)  

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Papel+do+Papel.pdf (em Português) 

e 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/Prosperidade_consumo_consciente_e_papel_do_papel.pdf (em 

Português)  

 

Para onde caminha a indústria do papel. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 43: 14 – 15. 
Websites Grau Celsius. (2014)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Tecnicelpa+43.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Para_onde_caminha_a_industria_do_papel.pdf  (em 

Português) 

 

Rótulos ecológicos ou selos verdes para papéis. Uma história 
que aconteceu no Brasil. C. Foelkel. Relatos de Vida. PinusLetter. 

Edição 47. 22 pp. (2016) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Selo_Verde_Rotulagem.pdf  (em 

Português) 

 

Comunicando sobre biotecnologia para convencer. C. Foelkel. 

Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 48: 10 - 11. 
Websites Grau Celsius. (2016)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Tecnicelpa+48.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Comunicando_biotecnologia.pdf  (em Português) 

 

Novos produtos, novos negócios e nova cultura setorial? C. 

Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 50: 10 - 

11. Websites Grau Celsius. (2017)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Produtos+Negocios+Cultura.pdf  (em 

Português) 

e 

http://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/3-o-papel-do-papel/
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Papel+do+Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Prosperidade_consumo_consciente_e_papel_do_papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Prosperidade_consumo_consciente_e_papel_do_papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2014_Tecnicelpa+43.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Para_onde_caminha_a_industria_do_papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Para_onde_caminha_a_industria_do_papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus47_Selo_Verde_Rotulagem.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2016_Tecnicelpa+48.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Comunicando_biotecnologia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Comunicando_biotecnologia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Produtos+Negocios+Cultura.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Novos_Negocios_Cultura.pdf  (em 

Português) 

 

Os limites do branco do papel branco. C. Foelkel. 
Info@Tecnicelpa - Folha Informativa TECNICELPA 55: 18 - 20. 

Websites Grau Celsius. (2018)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+55.pdf  (em Português) 

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Limites_do_branco_do_papel_branco.pdf (em 

Português) 

 

Caminhando na construção de uma imagem mais favorável ao 

setor de celulose e papel. C. Foelkel. Info@Tecnicelpa - Folha 
Informativa TECNICELPA 58: 18 - 20. (2019)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/2019_TECNICELPA_Construindo+Imagem+Setor+Celulose+

Papel.pdf   (em Português) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Tecnicelpa+58.pdf  (em Português) 

 

Business-oriented environmental management. C. Foelkel. 

Websites Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 31 slides. (SD: 
Sem referência de data) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Business+Oriented+Environmental+Management.pdf  

(em Inglês) 

 

Sustentabilidade: Uma busca sem fim... 

Um caminho com direção certa, mas sem ter placa de chegada.., 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Novos_Negocios_Cultura.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2018_Tecnicelpa+55.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Limites_do_branco_do_papel_branco.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Tecnicelpa_Limites_do_branco_do_papel_branco.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2019_TECNICELPA_Construindo+Imagem+Setor+Celulose+Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2019_TECNICELPA_Construindo+Imagem+Setor+Celulose+Papel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2019_TECNICELPA_Construindo+Imagem+Setor+Celulose+Papel.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Tecnicelpa+58.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Business+Oriented+Environmental+Management.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Business+Oriented+Environmental+Management.pdf
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MUITO OBRIGADO, AMIGOS 
 

 
 

 
 

 

A busca de ações de ecoeficiência e de sustentabilidade em nossas 

atividades como profissionais e também como cidadãos deverá nos 
ajudar a garantir uma sociedade humana mais viável, feliz, eficiente 

e consciente. Por essa razão, meu foco tem sido valorizar atividades 
que estimulem o crescimento das pessoas, a valorização dos recursos 

naturais e o sucesso das empresas e dos profissionais do setor, 
alavancando isso através do desenvolvimento conjunto, do 

autodesenvolvimento e do compartilhamento de conhecimentos. 
 

A presente edição de nossa Eucalyptus Newsletter procurou reunir 
uma ampla base de informações e conhecimentos que poderão ser 

facilmente transferidos através da web aos que se interessar em 
conhecer mais sobre os temas centrais que tenho trabalhado ao longo 

de minha carreira profissional, onde destaquei nessa edição aqueles 
relacionados a: Ecoeficiência, Produção mais Limpa, Gestão de 

Poluentes e Resíduos, Sustentabilidade e Desenvolvimento e 

Promoção das Florestas, com destaque às florestas plantadas de 
Eucalyptus e Pinus.  

 
Com isso, espero estar compartilhando, com aqueles que tiverem 

interesse, uma produção tecnológica e de reflexões e pontos de vista, 
que foram gerados ao longo de uma carreira de mais de 50 anos de 

intensa atuação nos setores florestais e de celulose e papel (desde 
1967, quando me iniciei como estagiário no Laboratório de Química, 

Celulose e Papel da ESALQ/USP). 
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Obrigado a vocês todos que se interessarem por ler, armazenar ou 

conhecer, mesmo que através de uma simples espiadela, essa base 
de conhecimentos que produzimos junto a equipes diversificadas e 

competentes entre os anos 1970 até meados de 2019. 

 
Fico feliz e orgulhoso por estar merecendo a atenção de vocês. 

 
Um abraço, muito obrigado e sucessos a todos nessa necessária 

busca de um futuro melhor, mais ecoeficiente e sustentável.  
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Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande 

aplicabilidade a seus leitores, com artigos e informações acerca de tecnologias 

florestais e industriais sobre os eucaliptos 

Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel 

Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br) 

GRAU CELSIUS: Tel.  (51) 99947-5999 

Copyrights © 2016 - 2020 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

 
 

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões 

expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores 

convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados para leitura não 

expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e 

patrocinadores. 

 

 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e 

suas edições, por favor visite: 
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus 

Newsletter, o Eucalyptus Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: 

webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus 

Newsletter, da PinusLetter, bem como os capítulos do Eucalyptus Online Book - 
click aqui - para saber maiores informações  

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 
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