
Era exímio desenhista e apaixonado colecionador de insetos, dentre os quais borboletas.
Também gostava de colecionar espécies de plantas e madeiras, favorecendo para que o
Serviço Florestal de São Paulo pudesse ter uma notável coleção de madeiras, na forma de
uma excepcional xiloteca, que hoje tem seu nome. A Xiloteca "Octávio Vecchi" pertence hoje
ao Instituto Florestal, subordinada à Seção de Madeiras e Produtos Florestais. Possui um
acervo de aproximadamente 4.000 espécimes florestais. Conta com amostras de madeiras
nativas do Estado de São Paulo, principalmente representativas das Unidades de Conservação
do Instituto Florestal, e de espécies exóticas, enriquecida com um laminário correspondente
às madeiras da coleção. Organizou também uma coleção das árvores de São Paulo. No Museu
Florestal localizado no Parque "Alberto Loefgren", na cidade de São Paulo, é possível apreciar
cada espécie florestal com a respectiva classificação taxonômica, desde a semente até a
madeira já trabalhada. Esse Museu Florestal também recebeu seu nome e é um dos mais
conceituados museus botânicos e florestais do mundo, especialmente por conter a
mencionada xiloteca. O Museu "Octávio Vecchi" foi inaugurado em 1931, ainda durante sua
gestão a frente do Serviço Florestal. Muitas das peças de madeira têm entalhes que
reproduzem as folhas e os frutos das espécies das quais foram extraídas. A idéia de Vecchi
com o museu não era falar somente da madeira, mas da diversidade da floresta, com seus
bichos, sementes, plantas, etc. Também podem ser apreciadas várias amostras de sementes e
seus usos pela indústria cosmética, assim como as essências que delas podem ser extraídas.
Alguns dos desenhos artísticos que se encontram na forma de murais em paredes do museu
foram rascunhados por ele nas mesmas e depois pintados por artistas contratados.

Foi autor de vários livros, dois deles em parceria com Edmundo e disponíveis para
downloading através dessa Eucalyptus Newsletter: "Les bois indigènes de Sao Paulo" (1916) e
"Os eucaliptos - sua cultura e exploração" (1918). Também publicou a obra "A dinamite na
agricultura" em 1912.

Octávio Vecchi faleceu cedo, aos 53 anos, no dia 09 de janeiro de 1932. Sua vida foi ceifada
violentamente por um de seus funcionários que havia sido repreendido por má performance
no serviço.
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Octávio Felix Rabello de Andrade Vecchi nasceu em
Portugal em 22 de novembro de 1878, tendo sido
diplomado engenheiro agrônomo pela Universidade
de Coimbra, da mesma forma que Edmundo
Navarro de Andrade. Eram cunhados, pois casara-se
com uma irmã de Edmundo. Foi diretor do Horto
Florestal de Loreto (proximidades de Araras),
pertencente à Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, onde demonstrou suas qualidades de
administrador e pesquisador no ramo de sua maior
especialidade, a silvicultura. Em 1927, assumiu o
cargo de diretor do Serviço Florestal do Estado de
São Paulo, incentivando o reflorestamento e a
arborização da capital e interior.
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