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Celso Edmundo Bochetti Foelkel nasceu no estado de São Paulo, 
Brasil, em 1948. Em 1967, iniciou-se, quando ainda estudante 

universitário, no setor de base florestal como estagiário nos 

Laboratórios de Celulose e Papel da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Em 1970, graduou-se 

em Engenharia Agronômica, com especialização em silvicultura e 
florestas, por essa mesma universidade. Continuou seus estudos na 

State University of New York, em Syracuse/NY/USA, onde se graduou 
Mestre em Ciências e Tecnologia de Celulose e Papel, em 1974. Em 

1997, foi honrado com a titulação de “Doutor Honoris Causa”, pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por seus relevantes 

serviços aos setores brasileiros da engenharia florestal e da celulose e 
papel.  

 
Em 1974, Foelkel começou sua carreira profissional como professor 

de tecnologia de celulose e papel na Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). De 1976 a 1979, trabalhou como 

gerente de qualidade, pesquisa e meio ambiente na empresa Celulose 

Nipo Brasileira, produtora de celulose de mercado; e também como 
professor visitante na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Nessa 

universidade, foi o responsável direto pela criação do curso de pós-
graduação em tecnologia de celulose e papel, em 1977, um programa 

de sucesso até hoje naquela instituição de ensino. Entre 1979 e 
1998, trabalhou como gerente de qualidade, pesquisa e meio 

ambiente, e depois foi diretor de tecnologia e ambiente na Riocell, 
empresa também produtora de celulose de mercado no Brasil. De 

1990 a 2000, atuou como professor visitante na UFSM, lecionando 
cursos de pós-graduação nas áreas de tecnologia da madeira, 

celulose, papel e meio ambiente. Em 1998, iniciou-se como 
empresário em negócios ligados ao conhecimento, com sua empresa 

Grau Celsius / Celsius Degree.  
 

Foelkel tem uma vasta carreira como autor de centenas de trabalhos 
técnicos e científicos em seus websites e em revistas e congressos, 

no Brasil e internacionalmente. Em termos de participação em 

congressos, cursos e conferências, foram mais de 600 ao longo de 
sua carreira, na maioria deles como palestrante. Foelkel tem sido 

muito ativo em associações de classe e técnicas, nacionais e 
internacionais, tendo sido, ou ainda sendo, membro em mais de 40 

delas, relacionadas aos setores florestais, empresariais, celulose e 
papel, meio ambiente, qualidade, gestão da tecnologia, inovação, 

competitividade e administração de empresas. Também tem tido 
participação intensa em temas ligados ao meio ambiente no setor de 

celulose e papel em diversos países da América Latina, como Brasil, 



Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. Seu trabalho muito 

dedicado ao setor de florestas, madeira, celulose e papel tem sido 
reconhecido, principalmente pelas características de atuar com foco 

em ganhos de competitividade, em tecnologias limpas, em 

ecoeficiência e em transferência de conhecimentos nesses setores. 
Uma de suas vocações principais é o ensino em nível de pós-

graduação (em sete universidades brasileiras) ao longo de sua 
carreira, na maioria das vezes de forma voluntária.  

 
Atualmente, tem-se dedicado a promover, divulgar e esclarecer a 

todos os interessados sobre as utilizações dos Eucalyptus e dos 
Pinus: suas árvores, florestas, madeiras, fibras e outros produtos 

florestais relacionados. Para isso, ele criou e procura disseminar 
gratuitamente e a milhares de pessoas as edições de suas 

publicações em mídia eletrônica: Eucalyptus Online Book & 
Newsletter e PinusLetter, por meio dos seus dois websites:  

www.celso-foelkel.com.br e www.eucalyptus.com.br. Nesses dois 
websites, o objetivo é promover e divulgar meios para que as 

atividades relacionadas às florestas plantadas e à produção de 

celulose e papel sejam ambientalmente corretas, socialmente justas e 
economicamente viáveis, bem como admiradas pela sociedade. 

 

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

