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Relatos de Vida – Celso Foelkel

Chile e ATCP-Chile

Araucaria araucana

O Chile, como um dos países mais lindos que já tive oportunidade de
visitar, e a ATCP-Chile, uma associação com gente dinâmica e
eficiente em suas ações pelo setor de celulose e papel, entraram
ambos em minha vida e de minha família no ano de 1987, quando
pela primeira vez estive em Santiago e Concepción.
Naqueles anos da década de 1980, o Brasil já detinha uma posição de
destaque a nível global graças à sua moderna e competitiva indústria
de fabricação de celulose de mercado e de alguns tipos de papéis
brancos de impressão. A matéria-prima chave para esse sucesso era
obtida de florestas plantadas de eucalipto, com altos níveis de
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produtividade e qualidade de madeira adequada aos objetivos dos
mercados e processos industriais. Esse sucesso teve seu início com o
apoio do governo federal brasileiro tanto para o plantio de florestas
bem como para o aporte de recursos para financiamento de
modernas fábricas de celulose, tudo isso acontecendo nos anos
1970’s, com a criação do I PNPC - Programa Nacional de Papel e
Celulose.
Na década dos 1980’s, o setor no Brasil estava pronto para ampliar
capacidades das fábricas das bem-sucedidas empresas como Aracruz,
Cenibra, Jari, Suzano, Klabin, Champion, Ripasa, Riocell, etc.
Também havia espaço e disposição para novas fábricas e novas
empresas, pois havia um nível de conhecimento industrial, florestal e
mercadológico capaz de potencializar expansões de produção. Frente
a esses potenciais e à disposição de investimentos pelos empresários
do setor, em 1987 foi lançado o II Programa Nacional de Papel e
Celulose, que acabou favorecendo o rápido aparecimento de novas
empresas como Bahia Sul, Inpacel, Votorantim Celulose e Papel, etc.
O Brasil e sua indústria de celulose de mercado e de papéis
despertavam a atenção e o interesse global, tanto de países de
grandes produtores que competiam com ele, ou de consumidores de
seus produtos, que se encantavam com esses produtos.
Como não poderia deixar de acontecer, alguns países próximos do
Brasil na América Latina também se mostraram interessados, pois
vislumbraram oportunidades similares para atingimento de sucessos,
tais como Chile, Argentina e mais tarde, Uruguai. Nesses países, já
existiam estudos florestais e plantações de eucaliptos e de pinheiros,
que permitiam apostar em sucesso, se não similar ao do Brasil, mas
pelo menos, próximo a ele.
Naquela época, existia um amplo programa das empresas brasileiras
para desenvolver a imagem das fibras e das florestas de eucalipto em
todo o planeta. Também havia interesse em melhorar o potencial das
plantações de Pinus, para alavancar outros produtos a partir de sua
madeira, tais como: papéis de embalagem, papelões ondulados,
polpas “fluff”, etc.
O Chile ainda engatinhava com a utilização industrial para celulose
dos eucaliptos, mas tinha enorme expertise com as plantações e uso
industrial das madeiras de pinheiros, em especial do Pinus radiata.
Era um país que mereceria uma aproximação por parte das empresas
brasileiras. Isso era alavancado pelo potencial de compartilhamentos
tecnológicos e mercadológicos entre as empresas dos dois países.
Como consequência desses momentos, buscaram-se aproximações
entre os setores de produção de celulose, papel, madeira serrada,
painéis de madeira, geração de energia de biomassa, etc. entre o
Brasil e o Chile. Em parte, algumas das fontes de aproximações
foram as entidades técnicas, como as do setor de celulose e papel de
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Chile (ATCP – Chile: Asociación Técnica de la Celulose y el Papel de
Chile) e Brasil (ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e
Papel, na época a sigla era ABCP).
A empresa Riocell S.A tinha uma imagem bastante favorável a nível
global por ter um excelente Centro Tecnológico para pesquisas nas
áreas florestais, industriais e de produtos celulósico-papeleiros a
partir dos eucaliptos. Seus profissionais da área tecnológica florestal
e industrial possuíam reconhecimento internacional pela qualidade de
seus trabalhos de pesquisa e palestras em eventos internacionais e
nacionais. Esse fato era bem conhecido dos técnicos e profissionais
do setor de celulose e papel do Chile, pois muitos deles eram usuais
frequentadores dos Congressos Anuais da ABTCP, que aconteciam na
cidade de São Paulo. Dessa forma, alguns renomados pesquisadores
da Universidad de Concepción, como os professores José Paz Peña y
Roberto
Melo
Sanhueza
já
frequentavam
e
mantinham
relacionamentos técnicos com seus pares brasileiros, entre os quais
com Celso Foelkel. O mesmo ocorria para técnicos das empresas
Arauco e CMPC, em especial com o engenheiro Raúl Gonzáles, dentre
outros.
Em 1987, através de meus amigos chilenos da diretoria da ATCPChile (José Paz, Roberto Melo e Alfonso Alvarez), recebi o honroso
convite para fazer uma palestra em uma Mesa Redonda sobre os
eucaliptos, que aconteceria na Tercera Jornadas Técnicas de la
Celulosa y el Papel, evento que ocorreria no Hotel Araucano, na
cidade de Concepción. O tema central dessa jornada foi:
“Optimización de procesos. Nuevas estratégias de control y
simulación”.
Dessa forma, graças ao convite e à minha curiosidade em relação ao
Chile, que sempre manteve uma intrigante imagem de país atrativo
para nós brasileiros, não apenas aceitei o convite da ATCP-Chile,
como me fiz acompanhar por minha esposa Lorena para o evento e
para aproveitar para conhecer um pouco mais do Chile, em especial
de Santiago, Concepción e das fábricas de celulose e papel da região
próxima ao local do evento.
Em 1987, eu e Lorena ficamos pouco tempo no Chile, não mais que
uma semana, mas a porta de entrada estava mais do que aberta, eu
diria estava totalmente disponível para algumas dezenas de viagens
que se seguiram até hoje.
O Chile e as pessoas que ali conquistei como amigos foram
responsáveis pela constante energização para idas frequentes minhas
a esse país, tanto em atividades profissionais, como também de
lazer. Em grande parte das viagens, eu buscava associar as
atividades técnicas com uma extensão de lazer para conhecer mais
desse magnífico país, cheio de paisagens alternativas e variadas,
incluindo praias, desertos, regiões patagônicas, cordilheiras, glaciais,
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etc. Acrescente-se a isso uma culinária irresistível e o link se tornou
permanente, envolvendo eu, Lorena e também as nossas filhas Ester
e Alessandra.
Todas as oportunidades subsequentes a essa inicial de 1987 para ir
ao Chile, acabaram por nos fazer visitantes frequentes e multiitinerantes no país, pois sempre buscamos novas paisagens, desde a
patagônia chilena (Isla Chilloé, Valdívia, Punta Arenas, Puerto
Natales, Puerto Montt, Aisén, laguna San Rafael, Balmaceda y
caminho austral) até a região quase norte (Atacama, Calama e
Antofagasta), passando por Chillán, Santiago, La Serena, Valle de
Elqui, etc.. Faltam-nos ainda o extremo norte (Iquique e Arica) e a
Ilha de Páscoa, mas acreditamos que ainda temos tempo, pois
vontade não falta para tentar conhecer ainda mais do Chile. Também
tenho um sonho, que não sei se o realizarei, que seria fazer o nosso
terceiro cruzamento da Cordilheira dos Andes, no sentido para a
Argentina, através do Paso de San Francisco, em uma altitude de
4.500 metros. Resta esperar para ver se surge a oportunidade, caso
não a criemos.
Paisagens e gente amiga, bem como os aspectos tecnológicos
florestais e de produção de celulose e papel acabaram me levando
inúmeras vezes ao Chile e recebendo amigos chilenos nas fábricas e
congressos brasileiros desde o momento em que foi iniciada essa
aproximação.
Em alguns anos após essa primeira visita, eu me tornei sócio em
1995 da ATCP-Chile, na qual me mantenho até hoje como ativo e
frequente associado.
Antes de continuar esse relato, onde procurarei me concentrar nos
aspectos técnicos da relação com a ATCP-Chile, eu gostaria de
expressar minha gratidão à associação ATCP-Chile, à ABTCP, à
CORMA e a tantas pessoas às quais eu consegui conquistar a amizade
e o respeito profissional reciproco no Chile, principalmente nas
fábricas de celulose e papel e na ATCP-Chile. O Chile ainda me
oportunizou outros tipos de atuações profissionais como outros
eventos florestais e ambientais, serviços técnicos de consultoria a
empresas e à CONAMA-Chile e participação em outras atividades
tecnológicas em relação às quais mantive relacionamento profissional
no Chile, tais como:


IFIR – International Forest Industry Roundtable:

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/news51_IFIR.pdf



Silvotecna (eventos florestais da CORMA):

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Pinus49_Silvotecna_Chile.pdf



ICEF – International Colloquium on Eucalyptus Pulp

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago17.pdf
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CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas & Ecoeficiência e
Produção mais Limpa

http://www.eucalyptus.com.br/news/RelatosVida_Ecoeficiencia_PL_CNTL.pd
f (Páginas 27 a 31, onde discorro sobre as auditorias ambientais que foram
realizadas nas fábricas de Valdívia e Nueva Aldea, ambas da empresa
CELCO – Celulosa Arauco y Constitución)

Chile: um país não apenas florestal, mas de belezas naturais inimagináveis
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1. Sobre a ATCP–Chile

Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel - Chile
A ATCP-Chile é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em
22 de novembro de 1972 como uma forma de conseguir reunir os
técnicos das empresas produtoras de celulose e papel do Chile,
visando ao relacionamento entre os mesmos; à qualificação
tecnológica desses profissionais e ao fomento do desenvolvimento
tecnológico da produção de celulose e papel no País. Para isso, a
organização tem como seus principais objetivos em serviços as
seguintes ações: organizar e promover eventos técnicos (cursos,
palestras, seminários, jornadas técnicas, etc.); organizar exposição
para divulgação de tecnologias setoriais (EXPOCELPA); estimular o
desenvolvimento das universidades e instituições de pesquisa;
valorizar e energizar o setor de celulose e papel; trabalhar em
eficiente comunicação; criar bancos de dados tecnológicos próprios
(biblioteca,
revistas,
anais
de
eventos)
e
em parceiros
(universidades, empresas e institutos de investigação), dentre outras
atividades técnicas.
Apesar do fato de que a indústria de celulose e papel chilena estar
localizada preferencialmente na região do rio Bío-Bío, a associação
começou a operar na capital Santiago, mas poucos anos depois
(1979) foi transferida para o epicentro das atividades florestais e de
industrialização das madeiras, que era e continua sendo a cidade de
Concepción na região do rio Bío-Bío.
A associação conta com aproximadamente 250 sócios, onde se
incluem técnicos de empresas e fornecedores, acadêmicos
(professores e estudantes), executivos, funcionários de entidades
públicas relacionadas ao setor, bem como sócios internacionais.
Também recebe o apoio de sócios empresariais, tais como as
principais empresas do setor de celulose e papel do Chile, onde se
destacam: CMPC – Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones;
CELCO - Celulosa Arauco y Constitución; Papeles Bío-Bío/BO Paper;
dentre outros), bem como diversas empresas fornecedoras de
equipamentos, químicos, engenharia, etc. para o setor.
A gestão da associação é feita por um diretório eleito a cada dois
anos, constituído por um presidente, um vice-presidente e sete
diretores. Além disso, para as operações a entidade possui um
gerente administrativo e um staff operacional. Conta com sede
própria com biblioteca, oferece um amplo processo de comunicação
incluindo sua revista Celulosa y Papel (lançada em 1985), website,
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blog e presença em diversas redes sociais (FaceBook, Twitter;
Instagram e LinkedIn).
Apesar de eu estar intensamente envolvido com a ATCP desde 1987,
tornei-me sócio da mesma somente em 1995 e permaneço até hoje
na posição de sócio ativo internacional, recebendo assim da ATCP
todas as vantagens dos diversos tipos de serviços que me ajudam a
melhorar minha competência tecnológica e a me relacionar e
comunicar com meus amigos técnicos do Chile.
Seguem referências de literatura e de sítios na web, em especial da
revista Celulosa y Papel, que nos apresentam e nos enriquecem de
conhecimentos sobre a história e as realizações da ATCP-Chile:
Referências gerais sobre a ATCP-Chile:
ATCP-Chile. Cuarenta años de historia. Francisca Ortega Celedon.
Celulosa y Papel 28(4): 05 – 08. (2012)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2012_28.4_40+Anos+ATCPChile.pdf (em Espanhol)

ATCP-Chile. Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel. ATCPChile. Apresentação em PowerPoint: 10 slides. (2007)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2007_Presentacion+Historia+ATCP-Chile.pdf
Espanhol)

(em

Breve historia de ATCP-Chile. José Paz Peña. Celulosa y Papel
18(4): 12 – 13. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Historia_ATCPChile.pdf (em Espanhol)

ATCP festeja tres décadas de fructífera existencia. 30 años de
aporte a la celulosa y el papel. Celulosa y Papel 18(4): 11. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2002_18.4_ATCP+30+Anos.pdf
(em Espanhol)

Qué es ATCP-Chile. Celulosa y Papel 16(1): 36. (2000)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2000_16.1_Que-es-ATCP-Chile.pdf
(em Espanhol)
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Folder ATCP-Chile (Asociación Técnica de la Celulosa y Papel –
Chile). ATCP-Chile. 06 pp. (SD: Sem referencia de data)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ATCP-Chile+Folder.pdf
Espanhol)

(em

Referências na web:
http://www.atcp.cl/ (Website institucional da ATCP-Chile)
e
http://www.atcp.cl/Quienes_Somos___Historia-Historia-3065.aspx (História
da ATCP-Chile)
e
http://www.atcp.cl/Quienes_Somos___Nosotros-Nosotros-3063.aspx
(Objetivos da ATCP-Chile)
e
http://atcpchile.blogspot.com/ (Blog ATCP-Chile)
e
https://www.facebook.com/atcpchileconcepcion/ (ATCP-Chile no FaceBook)
e
https://twitter.com/atcpchile (ATCP-Chile no Twitter)
e
https://www.instagram.com/atcpchile/ (ATCP-Chile no Instagram)
e
https://www.linkedin.com/in/atcpchile/ (ATCP no LinkedIn)
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2. Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel – ATCP–

Chile
Em destaque aquelas com a participação de Celso Foelkel

O principal evento técnico da ATCP-Chile são as Jornadas Técnicas,
uma espécie de congresso técnico que acontece em uma frequência
bienal, nos anos ímpares. Paralelamente às sessões e encontros
técnicos das Jornadas, ocorre também a EXPOCELPA, uma
exposição de fornecedores e empresas produtoras de celulose e
papel, contendo também stands dos parceiros institucionais
(universidades, outras associações, revistas técnicas, institutos de
pesquisa, órgãos governamentais, etc.).
Tanto as Jornadas Técnicas como a EXPOCELPA acontecem como
parte de um evento maior da entidade institucional florestal e
empresarial chilena, ou seja, da CORMA – Corporación Chilena de la
Madera (https://www.corma.cl/), que é a consagrada feira
EXPOCORMA (http://www.expocorma.cl/ - Feria Internacional
Forestal, Celulosa y Papel). Em geral, esses eventos todos acontecem
no Recinto Ferial de CORMA, no Parque Jorge Alessandri, em
Concepción, no Camino a Coronel.
Em 2019, estarão acontecendo as Jornadas Técnicas e a feira
EXPOCELPA correspondentes à XVIII edição.
Diversas das edições das Jornadas Técnicas estão apresentadas no
blog ATCP-Chile, com descrição das atividades, programa e fotos e
imagens dos participantes e da EXPOCELPA.
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Confiram em:
http://atcpchile.blogspot.com/
e
http://atcpchile.blogspot.com/p/iii-jornadas-tecnicas.html#!/p/que-son-lasjornadas-tecnicas.html (O que são as Jornadas Técnicas de la Celulosa y el
Papel)

Ao longo da história da ATCP-Chile, já foram publicados alguns
artigos na revista Celulosa y Papel descrevendo o papel relevante
dessas jornadas técnicas e até mesmo procurando oferecer uma
breve história das mesmas.
Selecionei dois desses artigos para que os leitores possam entender
melhor os propósitos e o sucesso atingido tecnicamente por esses
eventos que visam a compartilhar, armazenar e difundir
conhecimentos e agregar capacitação e inovação às pessoas e às
empresas.
Jornadas Técnicas constituyen un importante hito para ATCPChile. Encuentros si iniciaron en 1979. Celulosa y Papel 18(4): 14
– 29. (2002)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Historico+JornadasTecnicas+ATCP.pdf
(em Espanhol)

Jornadas Técnicas de ATCP. Más de dos décadas promoviendo
el desarrollo de la celulosa y el papel. Celulose y Papel 17: 04 –
09. (2001)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2001_18.4_JornadasTecnicas+ATCP.pdf
Espanhol)

(em

Dentre as 17 edições que aconteceram até o momento da redação da
presente Eucalyptus Newsletter, eu tive oportunidade de participar
em seis Jornadas Técnicas, a primeira em 1987 (III Jornadas) e a
última em que estive presente foi em 2007 (XII Jornadas Técnicas).
Em cada uma delas, estive presente nos eventos técnicos, nas
funções de moderador, ou apresentador de palestra, curso ou
seminário. Também estive representando a congênere ABTCP-Brasil
em alguns desses eventos, tendo até mesmo em alguns deles
participado com stand da ABTCP na EXPOCELPA.
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A seguir, detalharei apenas as seis edições em que estive
participando, criando acessos para que possam conhecer os
programas, minhas participações, notícias e imagens do evento, etc.
Quanto às demais edições, todas podem ser encontradas fazendo
uma busca criteriosa nas diversas edições da revista Celulosa y Papel,
enquanto o blog consegue trazer resumos de diversas das edições,
mas não de todas.
Seguem então resumos das seis Jornadas Técnicas em que possa
relatar, pois fizeram parte de minha vida profissional.

 Terceira Jornadas Técnicas (1987)
Optimización de Procesos. Nuevas Estrategias de Control y
Simulación

http://atcpchile.blogspot.com/#!/p/iii-jornadas-tecnicas.html

A III Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel de ATCP-Chile
aconteceu no ano de 1987, no Hotel Araucano, em Concepción. A
dimensão do evento ainda era reduzida em relação ao que acontece
atualmente, porém muito bem frequentado pelos principais dirigentes
técnicos, acadêmicos universitários e executivos do setor de celulose,
papel e fornecedores desse setor.
Como já mencionado nesse relato de vida, fui convidado para falar
sobre o sucesso dos eucaliptos no Brasil, em uma mesa redonda que
se denominou: “Eucalyptus – Fibra del futuro?”. Essa mesa redonda
teve a moderação do professor José Paz Peña, com os seguintes
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expositores: Antonio Poblete (CMPC-Laja); Celso Foelkel (RiocellBrasil); Sérgio Alamo (CMPC-Puente Alto) e Santiago Barros
(Instituto Forestal – INFOR Chile). Minha palestra versou sobre
aspectos florestais e de produção de polpa branqueada de mercado e
o artigo dela resultante está disponibilizado na seção 3 desse informe
sobre artigos de Celso Foelkel publicados na revista Celulosa y Papel.
Também visitamos a empresa Arauco (planta Arauco), que mantinha
testes industriais desde 1985 com madeira de eucalipto, em função
do interesse em iniciar-se na produção de celulose branqueada de
eucalipto em sua linha de produção número um, uma unidade mais
antiga, portanto, disponível para desenvolvimentos com a nova fibra
curta do eucalipto. Isso acabou acontecendo com a produção
industrial de celulose de eucalipto pouco tempo mais tarde.
Havia grande interesse no Chile em relação ao uso industrial dos
eucaliptos para produção de celulose e papel, espelhados no exemplo
de sucesso do Brasil. Empresas como CMPC (Santa Fé) e CELCO
buscavam acelerar a implantação de uso dessa nova matéria-prima.

Plateia na abertura da III Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel
(Celso e esposa Lorena na primeira fileira, à direita)
(Fonte: http://atcpchile.blogspot.com/p/iii-jornadas-tecnicas.html#!/p/iiijornadas-tecnicas.html)
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Mais informações sobre esse evento, bem como sobre a mesa
redonda sobre os eucaliptos, podem ser obtidas a seguir:
Terceras Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel. Celulosa y
Papel 3(4): 02 – 06. (1987)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1987_3.4_III+JornadasTecnicas.pdf (em Espanhol)

Eucalyptus: ¿Fibra del futuro? Celulosa y Papel 3(4): 14 – 15.
(1987)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1987_Eucalyptus-Fibra_Futuro.pdf
(em Espanhol)


Sétima Jornadas Técnicas (1997)
Transferencia Tecnológica en la Industria de la Celulosa y el Papel

http://atcpchile.blogspot.com/#!/p/vii-jornadas-tecnicas.html

A sétima edição das Jornadas Técnicas já aconteceram no Parque
Jorge Alessandri, em conjunto com as exposições ou feiras
EXPOCELPA e EXPOCORMA. Nesse evento, tive oportunidade de
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apresentar palestra sobre “Normas de gestão ambiental da série
International Organization for Standardization – IS0 14.000” durante
a mesa redonda “Implementación de las normas IS0 14.000 en la
indústria de celulosa y papel”, moderada pelo professor José Paz
Peña.
Algumas imagens e documentos
disponibilizados a seguir:

sobre

esse

evento

estão

Programa de la VII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el
Papel. ATCP-Chile. 06 pp. (1997)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1997_VII-JJTT_Programa.pdf
Espanhol)

(em

Informe sobre la VII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el
Papel. M. López C. Celulosa y Papel 13(4): 23 - 28. (1997)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1997_13.4_VII-JJTT_Informe.pdf

Professor José Paz e Celso Foelkel
Fonte: http://atcpchile.blogspot.com/#!/p/vii-jornadas-tecnicas.html
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 Oitava Jornadas Técnicas (1999)
Nuestro desafío en el próximo milenio

As Jornadas Técnicas/EXPOCELPA e EXPOCORMA em sua edição de
número VIII aconteceram em Concepción, no ano de 1999. Minha
participação dessa vez sucedeu com a apresentação de um curso de
um dia sobre “Clean Technologies” ou “Ecoeficiencia y producción
más limpia para la indústria de la celulosa y el papel”. Um artigo
correspondente ao tema foi mais tarde publicado na revista Celulosa
y Papel e está com acesso disponibilizado na seção 3 desse relato.

Programa de la VIII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el
Papel. ATCP-Chile. 12 pp. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1999_VIII-JJTT_Programa.pdf
(em Espanhol e Inglês)
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Folder de la VIII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel.
ATCP-Chile. 02 pp. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1999_VIII_JornadasTecnicas.pdf
(em Espanhol)

Curso “Clean Technologies”, ministrado por Celso Foelkel
Mais detalhes na seção 4 sobre cursos e seminários com Celso Foelkel



Nona Jornadas Técnicas (2001)

O evento aconteceu mais uma vez em Concepción, porém mostrando
um grande crescimento em público e em participantes na exposição e
nas apresentações técnicas. O Chile vivia expectativas de novos
crescimentos em fábricas existentes (Santa Fé) e em projetos
19

potenciais “greenfield”, como seria o caso das plantas de Valdívia e
Nueva Aldea (CELCO). O sucesso do Brasil com as expansões da
Aracruz Celulose (Linha C) e da nova fábrica em projeto pela Veracel
eram forças motoras para aceleração das decisões para expansões
também no Chile.
Tanto se fazia importante o tema que um dos painéis de debates nos
eventos de 2001 e 2003 ocorreu exatamente para discutir as
potencialidades dos mercados consumidores de celulose e papel.
Apesar das crises que viviam esses tipos de industrializações na
Europa e nos Estados Unidos, todos os indicadores mostravam
crescimentos potenciais na Ásia em produção de papel e na América
Latina em celulose.
Como representante da ABTCP na mesa redonda sobre mercados
esteve presente nosso inesquecível e saudoso amigo Dr. Gastão
Campanaro. Também atuei como represente da ABTCP nesse evento,
uma vez que na época eu era o presidente da ABTCP, enquanto
Gastão era o vice-presidente.
Também fui acompanhado de minha esposa Lorena Foelkel, sendo
que depois do evento empreendemos mais uma viagem para regiões
turísticas do Chile, acompanhados do professor José Paz e sua esposa
Maria Eliana (Temuco, Piedra del Aguila, Valdívia).

Mirador da Piedra de Aguila

Na área tecnológica, participei na qualidade de moderador de uma
mesa redonda sobre “Biotecnología en la indústria forestal y de
celulosa”. Entrevista realizada sobre esse tema para a revista
Celulosa y Papel está disponibilizada para acesso na seção 3 desse
relato.
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A seguir, estamos disponibilizando materiais informativos sobre a
programação e também sobre reportagens do evento pela revista
Celulosa y Papel:
Programa de la IX edición de las Jornadas Técnicas de la
Celulosa y el Papel. ATCP-Chile. 06 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_IX-JJTT-Programa.pdf
Espanhol)

(em

Folder de la IX edición de las Jornadas Técnicas de la Celulosa
y el Papel. ATCP-Chile. 08 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_IX-JJTT_Folder.pdf
Espanhol)

(em

Presidente de empresas CMPC inauguró las IX Jornadas
Técnicas de la Celulosa y el Papel. Celulosa y Papel. Celulosa y
Papel 19(5): 04 – 06. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_19.5_IX-JJTT_Abertura.pdf
(em Espanhol)

Las perspectivas del mercado de la celulosa y el papel. Celulosa
y Papel 19(5): 08 – 11. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_19.5_IX-JJTT_Mercados.pdf
(em Espanhol)
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e
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_IX
(Em formato Word - texto em Espanhol)

_Jornadas_Mercados.pdf

Tema de mesa redonda “Biotecnología en la industria forestal
y celulosa”. Celulosa y Papel 18(1): 03 – 06. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2002_18.1_MesaRedonda+Biotecnologia.pdf (em Espanhol)

Valdívia, Chile
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 Décima Jornadas Técnicas (2003)
Globalización y Competitividad

Mais uma vez, o foco principal desse evento das Jornadas Técnicas
esteve relacionado aos mercados globais de celulose e papel e às
oportunidades para expansões de fabricação desses produtos na
América Latina.
Dentre minhas diversas atividades nesse evento, ainda como
presidente da ABTCP, a qual eu representava, também participei e fiz
uma apresentação na Mesa Redonda sobre “El Mercado de la Celulosa
y el Papel”.
Seguem as principais informações sobre esse evento e o arquivo de
minha palestra na mesa redonda sobre mercados:
X Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel y EXPOCELPA
2003. Una nueva fiesta de la celulosa y el papel. Celulosa y
Papel 21(5): 06 – 08. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2003_21.5_XJornadasTecnicas.pdf (em Espanhol)

Programa de la X edición de las Jornadas Técnicas de la
Celulosa y el Papel. 03 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2003_19.4_X-JJTT_Programa.pdf
(em Espanhol)

Mesa Redonda: “El Mercado de la Celulosa y el Papel.
Tendencias”. Programa. 01 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2003_X_JJTT_Mercado
Espanhol)

(em
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Mesa Redonda: “El Mercado de la Celulosa y el Papel”. Celulosa
y Papel 21(5): 09 – 11. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2003_21.5_X-JJTT_Mercados.pdf
(em Espanhol)

Tendências setoriais 2003. Mercado de fibras de eucalipto.
Celso Foelkel. Mesa Redonda: “El Mercado de la Celulosa y el Papel”.
X Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel. ATCP-Chile.
Apresentação em PowerPoint: 20 slides. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/ 2003_Charla_Celso_Mercados.pdf
(em Português)

Cena de clausura. X Jornadas Técnicas. Celulosa y Papel 21(5).
01 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2003_21.5_X-JJTT_Clausura.pdf
(em Espanhol)

 Décima Segunda Jornadas Técnicas (2007)
La industria forestal y el escenario energético

A XII Jornadas Técnicas de ATCP-Chile teve minha participação
também como palestrante de um Seminário Internacional onde tive
oportunidade de discorrer sobre “Fuerzas motrices para nuevos logros
ambientales en la indústria de pulpa y papel”. Os materiais que
utilizei em minhas palestras nesse seminário estão disponibilizados
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para acesso na Seção 4 desse relato: “Cursos e Seminários com a
participação de Celso Foelkel”

Observação: O material desse evento encontra-se apresentado mais adiante
em: Seminário Internacional “Fuerzas motrices para nuevos logros
ambientales en la indústria de pulpa y papel” (2007)

Celso Foelkel e Pedro Navarrete Ugarte, presidente de ATCP-Chile no biênio
(2004-2005)
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O programa das X Jornadas Técnicas e alguns textos adicionais sobre
ela constam dos materiais disponibilizados para acesso a seguir:
La industria forestal y el escenario energético. Programa de la
XII Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel. ATCP-Chile. 04
pp. (2007)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_XII-JJTT_Programa.pdf
Espanhol)

(em

Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile
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3. Revista Celulosa y Papel com artigos e entrevistas

com Celso Foelkel

Capa da histórica revista Celulosa y Papel de número 1 (1985)

A revista Celulosa y Papel se constitui no principal veículo de
comunicação da ATCP-Chile com seus associados e com a sociedade.
A revista se iniciou em novembro de 1985, tendo sido criada a partir
do momento de consolidação da entidade, que já estava suficiente
produtiva em termos de eventos, encontros e reuniões técnicas entre
seus associados. Em época bem anterior à internet, havia
necessidade de um veículo mais poderoso de divulgação e isso
aconteceu com a criação da revista.
Números recentes da revista podem ser encontrados e descarregados
gratuitamente aos interessados a partir do website da ATCP-Chile no
seguinte endereço de web:
http://www.atcp.cl/RevistaListado.aspx?Me_Id_Id=3062&Me_Id=3067
(Revistas Celulosa y Papel)

Apesar de eu não ter tido muitas contribuições técnicas próprias
publicadas pela revista, posso lhes trazer as principais delas, que
aconteceram na forma de artigos, editoriais e entrevistas, como as
que se seguem:
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The Friends of the Eucalyptus: Profesor José Paz Peña. C.
Foelkel. Celulosa y Papel 25(1): 30 – 33. (2009)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2009_25.1_Friends+Eucalytptus+Paz.pdf (em Inglês)

Editorial C. Foelkel sobre los coloquios
eucalipto. Celulosa y Papel 25(2). 05 pp. (2009)

de

celulosa

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2009_25.2_Editorial.pdf
Espanhol)

de
(em

Entrevista Sr. Celso Foelkel. El brasileño de los eucaliptos.
Celulosa y Papel 22(3): 29 – 32. (2006)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Entrevista+Sr.+Eucaliptos.pdf
Espanhol)

(em

Secuencias ECF y TCF de blanqueamiento de celulosa kraft de
eucalipto. C. Foelkel. Celulosa y Papel 22(3): 24 - 25. (2006)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2006_22.3_Blanqueo+ECF+TCF.pdf (em Espanhol)

Ecoeficiencia y producción limpia para el sector del papel y
celulosa en América Latina. C. Foelkel. Celulosa y Papel 18(4): 04
– 10. (2002)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2002_18.4_Produccion+limpia_ATCP+Chile.pdf (em
Espanhol)

Entrevista Celso Foelkel “En general se habla mucho de
biotecnología pero se hace poco”. Celulosa y Papel 19(5): 15 –
18. (2001)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2001_Biotecnologia_ATCP_Chile.pdf (em Espanhol)

Los eucaliptos en la fabricación de celulosa y papel en Brasil.
C. Foelkel. Celulosa y Papel 3(5): 09 – 12. (1987)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1987_3.5_Eucaliptos_Celso+Foelkel.pdf
Espanhol)

(em
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Aproveito essa seção, para também incluir um artigo meu sobre o
Chile e sobre a ATCP-Chile, que escrevi em 1998 para a coluna “Latin
America News”, na qual eu cooperava para a revista Tappi Journal, da
Tappi - Technical Association of the Pulp and Paper Industry (USA):
Chile - a going-ahead country. C. Foelkel. TAPPI Journal 81(2): 22
- 23. (1998)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1998_Chile.pdf (em Inglês)
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4. Cursos e Seminários com a participação de Celso

Foelkel

Imagem da apresentação no curso sobre os eucaliptos
Concepción, 1988

Desde o início de minha frutífera relação profissional com ATCP-Chile
eu tenho participado como apresentador/relator de inúmeros de seus
eventos, entre os quais alguns cursos que apresentei e ainda tenho
apresentado no Chile. O primeiro deles aconteceu em 1988 e depois
disso, alguns outros eventos, de maior dimensão que uma simples
palestra, também foram apresentados por mim através da ATCPChile, ou por parcerias dessa entidade com outras.
Em 2019, estarei possivelmente apresentando dois cursos mais, que
mencionarei mais ao final dessa Seção 4. Ainda não temos plena
confirmação, pois tudo depende do número de participantes para que
a ATCP possa cobrir os custos do evento, mas estarei deixando os
materiais
desses
dois
cursos
disponibilizados
a
vocês,
independentemente dos cursos acontecerem ou não.
A partir de agora, e de uma forma cronológica crescente em período
de sua apresentação, elencarei os cursos apresentados por mim para
os sócios da ATCP-Chile, sendo que em todos os casos, os cursos
aconteceram em Concepción, Chile.
Posso dizer que tem sido uma honra poder estar junto aos meus
amigos da ATCP-Chile e das empresas e universidades chilenas que
se dedicam à produção de celulose e papel. Apesar de atuar como
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apresentador desses cursos, eu ressaltaria que deve ser sempre
lembrado que o ato de ensinar é uma das melhores formas de
enriquecer o conhecimento próprio, pelas exigências de se preparar
bem o tema e de estar em sintonia com as demandas e
questionamentos dos alunos.



1988: Curso "Aprovechamiento de los Eucaliptos para
Producción de Celulosa y Papel”

Esse curso aconteceu em julho de 1988, tendo sido organizado pela
ATCP-Chile em função da demanda dos associados da instituição,
após minha palestra oferecida durante as III Jornadas Técnicas de la
Celulosa y el Papel, quando estive participando da Mesa Redonda
“Eucalyptus – ¿Fibra del futuro?”.
Havia na época uma enorme expectativa para que o Chile ingressasse
na produção comercial de celulose kraft branqueada de eucalipto para
começar a suprir os mercados internacionais. As empresas CELCO
(planta Arauco) e CMPC (planta Santa Fé) já estavam se mobilizando
para produção comercial, mas havia muita ansiedade em relação à
madeira que dispunham localmente para iniciar esse tipo de produção
(florestas de idade avançada, com mais de 20 anos, de Eucalyptus
globulus). Também havia muitas dúvidas na área comercial e nas
potenciais aplicações das celuloses do eucalipto.
Minha ida ao Chile foi gestionada pela ATCP-Chile, através dos
professores José Paz e Roberto Melo, do presidente da ATCP na época
(Max Fischer) e do coordenador da comissão técnica de celulose da
ATCP-Chile (Eduardo Quezada). Os recursos requeridos para
organizar e possibilitar minha viagem e curso foram obtidos através
do programa PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento), que mantinha projetos de estudos sobre o
aproveitamento industrial dos eucaliptos junto ao Laboratório de
Productos Forestales da Universidad de Concepción.
O curso aconteceu durante o mês de julho de 1988, no Hotel
Araucano, com a participação de aproximadamente trinta
participantes, dos quais, alguns acabaram por se tornarem anos mais
tarde em importantes executivos técnicos de empresas de celulose e
papel do Chile. Apresentei o curso durante minhas férias e aproveitei
mais uma vez para compartilhar conhecimentos e conhecer outras
realidades tecnológicas, como aquelas encontradas ainda de forma
embrionária, referentes ao uso industrial dos eucaliptos para
produção de celulose de mercado.
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Tenho a felicidade de manter até hoje as lembranças sobre o curso e
em minha biblioteca o material que apresentei aos participantes.
Tratava-se de uma época onde as apresentações se faziam com
carrosséis de slides e com transparências de acetato ou de plástico.
Juntei uma enormidade de informações e durante a semana tivemos
8 horas de aulas diárias, de segunda-feira até sexta. Como na época
não havia ainda computadores ou gravadores para arquivar as
apresentações, um dos engenheiros participantes do curso fez suas
próprias anotações e depois as compilou em três cadernos
publicados, resumindo assim os temas apresentados durante o curso.
Como existiram muitas imperfeições nesse material em função dos
idiomas e até mesmo do não entendimento perfeito nas minhas
apresentações, eu lhes trago mais adiante apenas um dos livros para
que possam visualizar como foram apresentados os materiais de
aula.
A seguir, em ordem alfabética de primeiro nome, trago a lista dos
participantes do curso e imediatamente depois, algumas fotos dos
mesmos em atividade de aula.
Participantes do curso sobre os eucaliptos (ATCP-Chile, 1988):
Alfonso Álvarez; Carlos Cristoffanini; Carlos Valenzuela; Claudio
Hani; Eduardo Quezada; Giordano Aravena;
Guillermo Riedel;
Gustavo Rioseco ; Gustavo Vera; Hernán Medina; Hernán Ruiz; Ivan
Cruzat; Javier González ; Jorge Sepúlveda; José Paz; Juan Carlos
Silva; Luis Bozzo;
Luis Pacheco;
Manuel Levancini;
Marco
Saavedra;
Marco Torres; Mauricio Zárate; Max Fisher;
Miguel
Salazar; Pedro Muga Flores;
Ramiro Peralta;
Raúl González ;
Roberto Melo;
Sandra Rodriguez;
Sérgio Carreño e Sergio
Fernández.
Imagens das aulas no Hotel Araucano em Concepción:
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Materiais e informações publicadas sobre o curso:

Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile

Curso sobre eucalipto dictó Celso Foelkel. Celulosa y Papel 4(3):
28. (1988)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1988_4.3_Curso_Euca_C.Foelkel.PDF (em Espanhol)
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Un año de gestión. Celulosa y Papel 4(4): 02 – 03. (1988)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1988_4.4._Ano+Gestion.pdf
Espanhol)

(em

Publicación sobre eucalipto. Celulosa y Papel 5(1): 31. (1989)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1989_5.1.Publicacoes_Curso_Eucalipto.pdf
Espanhol)

(em

Calidad de la madera. Módulo II. Curso ATCP-Chile sobre Eucalipto.
73 pp. (1989)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1989_Calidad+Madera_Curso+Eucalipto.pdf
Espanhol)



(em

1989: Seminários "Usos industriais do oxigênio para os
processos de branqueamento da celulose e tratamento
de efluentes”

Em 1989, nos meses de abril e posteriormente em agosto, foram
apresentados dois seminários sobre a utilização de oxigênio nas
linhas de fibras e de tratamento de efluentes de fábricas de celulose.
Os eventos foram realizados através da parceria entre a Indura
(produtora de oxigênio e outros gases industriais no Chile) e a ATCPChile. As apresentações foram realizadas pela equipe técnica da
Riocell S.A., tendo sido palestrantes: Celso Foelkel; Edvins Ratnieks,
Romeu Zanchin e Victorio Menegotto.
Por parte da Indura (http://www.indura.cl/web/cl), as apresentações e
relatos foram feitos pelos engenheiros Andrés Kuhlmann e Gabriel
Rodríguez.
Segue um documento apresentando um dos eventos, elaborado
naquela época.
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1989_Evento_Oxigeno_INDURA.pdf (em Espanhol)
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1999: Curso “Clean Technologies” durante a VIII
Jornadas Técnicas de la Celulosa y el Papel

O curso foi apresentado durante as atividades da VIII Jornadas
Técnicas de la Celulosa y el Papel, tendo contado com inúmeros
participantes, uma vez que o tema tecnologias limpas e ecoeficiência
e produção limpa estavam se tornando fundamentais para as
empresas de celulose e papel no Chile.
Embora o material especificamente utilizado para esse curso não
esteja mais disponível para ser compartilhado, algo similar pode ser
encontrado nas páginas 83 a 85 de nossa edição nº 56 da Eucalyptus
Newsletter, onde discorri sobre minhas atividades em tecnologias
limpas e produção mais limpa junto ao CNTL – Centro Nacional de
Tecnologias Limpas, conforme endereço de web a seguir:
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_set17.pdf (páginas 83 e 85)

Aos amigos José Paz e Miguel Osses pelo prestígio dado pela presença nesse curso
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile
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2006: Seminário sobre “Sustentabilidad en las
Plantaciones Forestales”

Alex Ruf, Celso Foelkel e José Paz
Seminário “Sustentabilidad en Plantaciones Forestales” – Concepción, 2006

O seminário foi apresentado em Concepción com oferecimento
gratuito da ATCP-Chile. Contou com participantes da Universidad de
Concepción, dirigentes da ATCP-Chile e técnicos das empresas de
base florestal do setor de celulose e papel do Chile. A apresentação
foi feita em Espanhol com base no arquivo a seguir, em Português.
Florestas plantadas e sustentabilidade florestal. Seminário
“Sustentabilidad
en
Plantaciones
Forestales”.
ATCP-Chile.
Apresentação em PowerPoint: 101 slides. (2006)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2006_Florestas+Plantadas_Sustentabilidade.pdf (em
Português)

Chile: frutas, vinhos, pescados e muitas alegrias mais
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2007: 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.celsofoelkel.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)

Arquivo 02:
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/02_Reflections+Environment+Sustainability.pdf (em
Inglês)

Arquivo 03:
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/03_Environmentally+Sound+Technologies.pdf
Inglês)

(em
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Arquivo 04:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/04_BATs+Best+Practices.pdf
Inglês e Português)

(em

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

(em

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

(em

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
Português)

(em

Arquivo 10:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/10_Gracias_Amigos.pdf
Espanhol)

(em

Seminário Internacional “Fuerzas motrices para nuevos logros ambientales
en la industria de pulpa y papel” – (2007)
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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)
...e uma apresentação do evento com a programação, que foi divulgada
antes do mesmo acontecer:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_ATCP-Chile_
Seminario_CFoelkel.pdf (em Espanhol)

2019: Curso “Calidad de Madera y Astillas de Pino y Eucalipto
para el Proceso de Pulpaje Kraft”
Material do Curso Disponível em:
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Calidad+Mad
era_Proceso+Kraft.pdf (em Espanhol)
e
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso+Qualidade+M
adeira_Processo+Kraft.pdf (em Português)

39

2019: Curso “Influencia de la Madera en el Proceso de
Impregnación de Astillas y de Individualización de las Fibras
en el Proceso de Pulpaje Kraft”
Material do Curso Disponível em:
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacion+M
adera+Astillas+Proceso+Kraft.pdf (em Espanhol)

e
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Curso_Interacao+Ma
deira+Cavacos+Processo+Kraft.pdf (em Português)
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5. Colóquios

Internacionais
Eucalipto – ICEPs

sobre

Celulose

de

Os eventos conhecidos como ICEP, ou International Colloquium on
Eucalyptus Pulp (Colóquio Internacional sobre Celulose de Eucalipto)
consistem em uma criação e organização da Universidade Federal de
Viçosa, tendo sido orquestrados pelos professores doutores Jorge Luiz
Colodette e José Lívio Gomide do Laboratório de Celulose e Papel
daquela universidade brasileira. Os eventos têm tido parcerias
continuadas de duas associações técnicas (ABTCP – Associação
Brasileira Técnica de Celulose e Papel e ATCP-Chile – Asociación
Técnica de la Celulosa y el Papel de Chile), de algumas universidades
(Universidad de Concepción, Chile; Universidad de la Republica,
Uruguay), de instituições de pesquisa (Sociedade de Investigações
Florestais, Brasil) e do portal brasileiro Celulose Online.
Os colóquios são organizados e realizados alternativamente em
cidades brasileiras (Viçosa, Belo Horizonte, Vitória, Porto Seguro, São
Paulo), chilenas (Concepción) e uruguaias (Colonia del Sacramento).
A ATCP-Chile e a Universidad de Concepción apoiaram e colaboraram
na realização de três colóquios do eucalipto, todos ocorrendo em
Concepción. Foram os colóquios de número II (2005), IV (2009) e
VIII (2017).
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Seguem os respectivos endereços de web onde mais detalhes e as
apresentações desses três eventos podem ser encontrados:


Artigos e Palestras do Segundo Colóquio - II ICEP – 2005 realizado em Concepción - Chile

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#um (em Português)



Apresentações do Quarto Colóquio – IV ICEP – 2009 – realizado
em Concepción – Chile

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out12.html#cinco (em Português)

Com apresentação de Celso Foelkel nesse Colóquio no Chile:
Papermaking properties of the Eucalyptus wood & fibers. C.
Foelkel. 40 slides
http://www.eucalyptus.com.br/icep04/00_Foelkel.pdf (em Inglês)



Apresentações do Oitavo Colóquio – VIII ICEP – 2017 –
realizado em Concepción – Chile

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago17.pdf (em Português)
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Foto dos participantes do oitavo ICEP, em Concepción, Chile
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile
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6. Relações entre ATCP-Chile e ABTCP-Brasil

Há algumas décadas, as associações técnicas do setor de celulose e
papel do Brasil e do Chile têm mantido uma continuada cooperação
institucional que se traduz por ações do tipo: intercâmbio de material
técnico produzido por cada uma delas; participação nos eventos mais
representativos; reciprocidade em oferecimento de oportunidades de
vantagens aos associados; organizações e parceria em eventos
conjuntos; colaboração em organização de visitas técnicas;
cooperação em anunciar e comunicar temas de interesse das
associações nos veículos de comunicação de cada entidade; etc.

Stand da ATCP-Chile no 37º Congresso Técnico ABTCP, 2004

As oportunidades mais frequentes para que aconteçam encontros
presenciais de dirigentes têm sido eventos como os Congressos
Técnicos da ABTCP, as Jornadas Técnicas da ATCP-Chile e os
Colóquios sobre Celulose de Eucalipto.
Têm sido inúmeros os intercâmbios e os compartilhamentos de
colaborações, dentre os quais inúmeras onde eu tive oportunidade de
estar envolvido, tanto na posição de presidente, vice-presidente ou
diretor internacional da ABTCP, bem como apenas na posição de
associado das duas associações (ABTCP desde 1968 e ATCP-Chile
desde 1995).
Seguem algumas evidências desses tipos de colaborações e de
intercâmbios na forma de fotos, imagens ou artigos:
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ATCP visita a Exposición y Congreso ABTCP-Zellcheming. ATCPChile (2007)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_ATCP+ABTCP.pdf
Espanhol)

(em

Eucalipto é destaque no Chile. Eduardo Guedes Filho. O Papel
(Junho): 45. (2005)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2005_Eucalipto+Chile.pdf
Português)

(em

Presencia de ATCP-Chile en 34º Congreso ABTCP. Celulosa y
Papel 19(5): 44. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_19.5_ATCP+ABTCP.pdf
Espanhol)

(em

XI Jornadas Técnicas ATCP em 2005
Presença ABTCP em Concepción
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile

Stand ABTCP na XII Jornadas Técnicas da ATCP, Chile (2007)
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Intercâmbios de reconhecimentos entre as duas instituições
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile

Madeira de pino insigne (Pinus radiata)
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7. Gente amiga da ATCP – Chile

Nesses mais de 30 anos de atividades junto ao setor de base florestal
e de celulose e papel do Chile, acabei por conquistar um grande
número de amigos que atuam nesses setores e que em muitos casos
também são associados da ATCP-Chile. São pessoas as quais admiro,
respeito e agradeço pelas continuadas demonstrações de respeito
profissional e amizade.
Dentre esses amigos, destaco alguns, que a memória me permite
recordar, relacionados em ordem alfabética de primeiro nome:
Alex Berg Gebert; Alex Ruf Wilkomirsky; Alfonso Alvarez Flores;
Andrés Mellado; Andrés Kuhlmann; Angela Ulloa; Antonio Kaufmann;
Antonio Poblete; Arnoldo Jarra Concha; Carlos Alberto Cristoffanini
Viancos; Carlos Steffens; Carolina Soto Valentín; Cláudio Iglesias
Riquelme; Cláudio Hani Abuhadba; Cláudio Zaror; Daniel Contesse
González; Edison Humberto Duran Ott; Eduardo Hermosilla; Eduardo
Quezada; Ernesto Ayala Oliva; Fernando Raga Castellano; Fernando
Rioseco Schmidt; Fernando Valdebenito; Gabriel Rodríguez; Gladys
Vidal; Gunars Luks; Gustavo Roa San Martin; Gustavo Vera; Hector
Araneda; Héctor Jara; Hernán Ruiz Cantillana; Iván Cruzat; Javier
González Molina; José Navarrete Araya; José Vivanco Rodríguez; Luis
Arriagada Lorca; Luiz Bosso; Maria Teresa Araña; Max Constanzo
Figueroa; Max Fisher Rojas; Miguel Angel Pereira Soto; Miguel Jordan
Zimmermann; Miguel Angel Osses Montecinos; Pedro Muga Flores;
Pedro Navarrete Ugarte; Rafael Vicuña; Ramiro Peralta; Raúl
Humberto González Murillo; Roberto Melo Sanhueza; Sérgio Carreño
Moscoso; Silvana Mariani; Simone Bulnes; Victor Zambra Retamal –
dentre muitos outros.
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8. Relevantes destaques humanos e tecnológicos na

ATCP-Chile

Amigos fraternos: Roberto Melo, Celso Foelkel, José Paz

Na seção anterior, eu lhes trouxe uma longa lista de nomes de
pessoas que eu conheci no setor de produção de celulose e papel no
Chile e que são ou foram associados (ou diretamente relacionados)
com a ATCP-Chile. A maioria dessas pessoas teve papel relevante
tanto na ATCP-Chile, como também teve comigo relações
profissionais, de amizade e de meu respeito, pelo que elas
representam ou representaram para a tecnologia de base florestal e
de celulose e papel no Chile e a nível global.
Entretanto, eu gostaria de colocar relevância em quatro nomes dos
anteriormente citados e que por suas conquistas profissionais,
liderança, relações humanas e esforços pessoais pelo nosso setor no
Chile, foram distinguidos como sócios honorários da ATCP-Chile.
Entretanto, esse destaque e essa relevância que procuro lhes mostrar
não se devem apenas aos feitos profissionais dos mesmos, mas
principalmente pela forma de suas atuações pessoais, sempre
dedicando seus esforços não apenas para a própria carreira ou
empresa, mas principalmente para as pessoas e instituições do setor
com que conviveram ou convivem. Entre elas, a ATCP-Chile.
Farei isso de forma simples, colocando o nome e alguns links com
endereços de publicações, entrevistas e reportagens da revista
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Celulose y Papel da ATCP-Chile, onde se pode conhecer mais sobre
eles.
Dessa forma, considero como destaques, da mesma forma que a
ATCP-Chile considerou como relevantes para outorgar a homenagem
de sócios honorários nos anos relatados abaixo, os abaixo nominados
amigos, alguns dos quais infelizmente já nos deixaram:



Engenheiro Ernesto Ayala Oliva (Sócio honorário ATCP-Chile
em 1987) (In memoriam):

Respeito profissional dedicado a Ernesto Ayala por Celso Foelkel
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile

Ernesto Ayala Oliva: Sócio honorário de ATCP-Chile. Celulosa y
Papel 3(5): 07 – 08. (1987)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/1987_3.5_Ernesto+Ayala_Socio+Honorario.pdf
Espanhol)

(em

El adiós de ATCP-Chile a su primer socio honorário: Don
Ernesto Ayala Oliva (Q.E.P.D. 1916-2007). Celulosa y Papel
23(3). (2007)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2007_23.3_Adios+Ernesto+Ayala.pdf (em Espanhol)

Sr. Ernesto Ayala Oliva. Celulosa y Papel 23(2): 14. (2007)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2007_23.2_Ayala.pdf
Espanhol)

(em
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Professor Roberto Melo Sanhueza (Sócio honorário ATCPChile em 1995) (In memoriam):

Professor Roberto Melo Sanhueza
Fonte: Grau Celsius e ATCP-Chile

Grandes Autores sobre o Pinus: Professor Roberto Melo
Sanhueza. Ester Foelkel. PinusLetter nº 24. (Abril 2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_14.html#tres (em Português)

Os Amigos dos Eucalyptus: Professor Roberto Melo Sanhueza.
Celso Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 19. (Janeiro, 2009)
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan09.html#dois (em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_jan09.html#dois (em Inglês)

Un paseo por el bosque. (Roberto Melo Sanhueza distinguido con el
grado de Profesor Emérito de la Universidad de Concepción). Celulosa
y Papel 18(3): 20 – 23. (2002)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2002_18.3_Professor+Roberto+Melo.pdf
Espanhol)

(em

Afirma profesor Roberto Melo: “Congreso Latino-Americano ha
sido lo mas relevante que ha hecho ATCP”. (Académico es uno
de los fundadores de la institución que agrupa a los ingenieros y
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técnicos que se desempeñan en el área de celulosa y el papel).
Celulosa y Papel 18: 10 – 12. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2001_18.4_Roberto+Melo.pdf (em
Espanhol)

Haber permanecido en el tempo. Es el principal logro de ATCPChile. Entrevista a Roberto Melo. Ex-Presidente ATCP-Chile. Celulosa
y Papel. 3 pp. (s/d)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/03_%20Entrevista%20Roberto
%20Melo_Presidente%20ATCP%20Chile.pdf (em Espanhol)



Engenheiro Fernando Rioseco Schmidt (Sócio honorário
ATCP-Chile em 2011):

Engenheiro Fernando Rioseco Schmidt
Fonte: Revista Celulosa y Papel – ATCP-Chile

Entrevista a Fernando Rioseco Schmidt: “Fue de especial
significado la ocasión en que éste reconocimiento me fue
entregado”. Celulose y Papel 27(4): 18 – 19. (2012)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2012_27.4_Fernando+Rioseco.pdf
(em Espanhol)
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Professor José Paz Peña (Sócio honorário ATCP-Chile em
2013):

Professor José Paz Peña
Fonte: ATCP-Chile

Perfil ATCP: “Mientras más comunicación exista, mayor
progreso habrá en la industria”. José Paz Peña. Celulosa y Papel
33(3): 32 – 33. (2017)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/2017_33.3_Perfil+Jose+Paz.pdf
(em Espanhol)

Homenaje sócio honorário José Paz: “El trabajo que han
realizado las diferentes directivas de ATCP há sido realmente
importante”. Celulose y Papel 29(5): 22. (2013)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2013_29.5_Honorario_Jose+Paz.pdf (em Espanhol)

Os Amigos dos Eucalyptus: Professor José Paz Peña. Celso
Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 18. (Dezembro, 2008)
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez08.html#dois (em Português)
http://www.eucalyptus.com.br/newseng_dec08.html#dois (em Inglês)

Entrevista al profesor José Paz Peña, ingeniero civil químico,
Universidad de Concepción. Celulosa y Papel 16(1): 16 – 20.
(2000)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/2000_16.1_Entrevista+Jose+Paz.pdf (em Espanhol)
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS

Acredito que minhas atividades em mais de 30 anos com a ATCP
Chile (Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel de Chile) e seus
associados, gestores e diretores tenha sido uma relação de intenso
ganha-ganha em ambos os sentidos.
Ganhou a associação e o Chile com as aberturas de portas obtidas
com minhas atividades, em função de relações em outras associações
e países (TAPPI-USA, ABTCP-Brasil, TECNICELPA-Portugal, etc.) e
pelas diversas oportunidades de compartilhamento de conhecimentos
que aconteceram através de meus cursos e artigos e de minhas
palestras e consultorias e de muitas outras de minhas atividades
profissionais no Chile.
Ganhei eu e muito, por me beneficiar e desfrutar de amigos
talentosos e qualificados, muitos deles que se converteram em
amigos para sempre. Também ganhei muito por ficar conhecendo
outras realidades tecnológicas dos eucaliptos, pinheiros, processos e
instalações industriais (plantas Arauco em Arauco, Valdívia e Nueva
Aldea; planta Papeles Bio-Bio em Concepción; plantas de CMPC em
Laja, Pacífico e Santa Fé) e inúmeras plantações florestais. Aprendi
muito vivenciando situações no Chile, onde tanto eucaliptos e
pinheiros de outras espécies em relação ao que se tem no Brasil
demonstram todo seu potencial florestal e para produção de celulose
e papel. Também estive envolvido no Chile em muitos assuntos de
prevenção e combate à poluição setorial, normativas ambientais,
ecoeficiência e produção limpa, bem como busca da sustentabilidade
florestal e industrial pelo setor. Acredito que agreguei bastante tanto
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para meu próprio banco de conhecimentos como para as pessoas e
empresas do Chile que participaram comigo dessas atividades
profissionais.
Em adição aos aspectos tecnológicos, aprendi a gostar da gente
amiga, cordial e entusiasmada do Chile e do setor chileno de florestas
plantadas e de produção de papel e celulose, onde encontrei e criei
grandes e sólidas amizades.
Finalmente, ganhamos eu e minha família por termos tido a
oportunidade de visitar tantos lugares maravilhosos nesse país
riquíssimo em belezas naturais, que obtivemos através de inúmeras
viagens a uma enormidade de lugares no Chile, de norte a sul e de
leste a oeste. Também merece destaque a riquíssima culinária
chilena, onde se destacam os peixes e mariscos, molhos, frutas,
vinhos e uma enorme variedade de opções gastronômicas.
Em função de todas essas vivências que procurei consolidar nesse
não tão breve Relato de Vida, desejo expressar meu agradecimento
sincero a algumas pessoas especiais desse país irmão, e cuja
amizade e iniciativas em me ajudar, merecem muito mais que um
agradecimento, mas um reconhecimento sincero e eterno. Destaco
entre eles/as os grandes amigos/as: professor José Paz Peña,
professor Roberto Melo Sanhueza, engenheiros Raúl Gonzales Murilo,
Miguel Osses Montecino e Fernando Rioseco Schmidt, e por parte da
ATCP-Chile, nossa estimada Angela Ulloa, pelas ajudas prestadas na
composição desse relato de vida. Ao professor Roberto Melo, um
agradecimento do tipo “hasta siempre” pela energização e saudades
ao tomar conhecimento de sua morte no exato momento em que eu
estava escrevendo esse relato de minha vida, onde teve presença
marcante o amigo Roberto.
Esses meus extensos e detalhados Relatos de Vida que venho
disponibilizando em meus websites têm como finalidade expressar o
meu reconhecimento e minha alegria em ter tido tantas
oportunidades técnicas e pessoais ao longo de minha carreira de mais
de 50 anos de setores de base florestal e celulósico-papeleiro.
Também têm a missão de mostrar aos técnicos mais jovens que eu
nesses setores, que a vida teima em nos oferecer oportunidades e
graças a elas nós podemos construir histórias de grande relevância
em nossas vidas, como foi essa minha história com a ATCP-Chile.
Tudo começou em 1987, com um convite para uma simples palestra,
que depois frutificou com um curso sobre os eucaliptos em 1988 e
depois foi criando novas ramificações que formaram galhos fortes e
apertados de amizade, respeito humano e profissional, como também
de valorização institucional, como a que tenho em relação à ATCPChile, da qual sou sócio há quase 25 anos.
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Enfim, uma história de realizações e frutíferas conquistas técnicas, de
respeito, de admiração e de amizades.

Espero sinceramente que essa iniciativa para apresentar esse Relato
de Vida sobre minhas atividades no Chile e com a ATCP-Chile, possa
ter colaborado para mostrar que as rotas tecnológicas e profissionais
de nossas vidas, não são função apenas do acaso, mas da
determinação e da vontade de se construir um bem-comum
compartilhado,
envolvendo
pessoas,
ciência,
tecnologias
e
principalmente, boa-vontade, confiança e fé.
Agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores, facilitadores e
leitores da Eucalyptus Newsletter por me incentivar nessa missão e
em outras focadas no resgate dos fundamentos que levaram o
segmento de celulose e papel, aos sucessos em competitividade,
logística, ambiência e qualidade que são admirados em todo o
planeta.
Essa é mais uma das muitas iniciativas da nossa empresa Grau
Celsius para a criação de um banco de dados não apenas de base
tecnológica, mas também de reconhecimento às pessoas do setor de
celulose e papel em termos globais.
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Espero sinceramente que estejamos no caminho certo ao lhes trazer
de forma pública essas histórias de vida, que foram vivenciadas por
mim com intensidade e paixão pelo setor e respeito pelas pessoas do
setor.

PORTANTO, UM SINCERO AGRADECIMENTO A TODOS VOCÊS

Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em
nosso caminho de pavimentar as rotas passadas,
presentes e futuras dos setores de base florestal
plantada e de celulose e papel

Chile
Um País maravilhoso que enfrenta, aproveita e desenvolve com
sustentabilidade a sua economia e a sua gente, mesmo com os
rigores do clima e da topografia, isso graças ao povo determinado
que nele vive e trabalha para que esses objetivos sejam atingidos
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