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Pergunta nº: 1191/Question nº: 1191 

 

Título: /Title: Eucalipto de cerne branco 
 

    Por: / By:  Francisco Costa Neto 

 
E-mail: franneto@limao.com.br  
 

 

Questão: /Question: 

 
Olá Celso, boa tarde. 

Gostaria de saber qual é o tipo de um eucalipto que apresenta uma 

madeira muito clara e macia, fácil de trabalhar. 

 
Encontrei alguns pedaços desse tipo junto a alguns pontaletes 

adquiridos por um sobrinho e acredito que a madeira do mesmo possa 

ser utilizada em modelismo, pois é fácil de 'trabalhar'. 

Grato, abraço,  
Francisco C. Neto 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:franneto@limao.com.br
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Bom dia caro Francisco, 
 

A coloração clara do cerne de algumas espécies de eucalipto não 

representa necessariamente que suas madeiras são melhores ou piores 

para uma determinada utilização. Essa coloração está relacionada aos 
tipos e quantidades de extrativos presentes no cerne e da acidez dessa 

madeira de cerne. 

 

Algumas espécies possuem esse cerne bem claro, como o Eucalyptus 
viminalis e o Eucalyptus globulus. São espécies que possuem 

características de madeiras distintas:  O E.globulus tem grande 

flexibilidade de usos e aplicações em países como Portugal, Espanha, 

Chile, Argentina, Uruguai, etc., enquanto  o E.viminalis está mais 

associado à madeira energética em regiões frias do Brasil. O E.globulus 
e espécies associadas, como E.maideni, só aparecem com algum 

sucesso no Brasil em algumas regiões do sul do nosso país. O cerne é 

ligeiramente róseo, mas há muitos casos de ter cor ligeiramente creme, 

clara, mas não branca. A denominação eucalipto branco para o 
E.globulus está mais associada à cor das folhas das plantas muito 

jovens, que parecem prateadas.  

 

Outras espécies que mostram cernes claros e de tonalidade rósea são 
E.grandis, E.uroplylla, híbrido E.urograndis e E.saligna. Todas elas são 

muito comuns em produtos serrados no Brasil e são fáceis de serem 

processadas, mas exigem conhecimentos para evitar defeitos de 

empenamento, rachaduras, etc.  
 

Leia algo sobre isso em: 

http://www.clustermadeira.com/pdf/4_propiedades_madera.pdf 

e 

http://www.clustermadeira.com/pdf/7_aserrado.pdf 
e 

http://www.cismadeira.com/ingles/downloads/secadon8.pdf 

e 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/Chave%20identifica%E7%E3o%20madeir

as%20comerciais.pdf 

e 

http://www.clustermadeira.com/pdf/4_propiedades_madera.pdf
http://www.clustermadeira.com/pdf/7_aserrado.pdf
http://www.cismadeira.com/ingles/downloads/secadon8.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Chave%20identifica%E7%E3o%20madeiras%20comerciais.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Chave%20identifica%E7%E3o%20madeiras%20comerciais.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Chave%20identifica%E7%E3o%20madeiras%20comerciais.pdf


http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/314704/1/BPD37

CD.pdf 

e 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1067&bih=434&q=madeira

+%22eucalyptus+grandis%22&oq=madeira+%22eucalyptus+grandis%

22&gs_l=img.3...898.13465.0.13763.34.13.0.21.2.0.321.2571.3j3j5j2.

13.0...0.0...1ac.1.11.img.YKJJOyoNScI 
 

Talvez pela leitura e pesquisa na web você consiga identificar o material 

que mais se assemelha ao que você conheceu. 

 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Francisco – seguem mais algumas referências para leitura: 

 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/v11_n2_artigo%2004.pdf 

e 
http://coral.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v14n2/A12V14N2.pdf 

e 

http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/alzate,sba.pdf 

e 
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2011I/Nathalia.pdf 

 

Boa leitura e aprendizado 

Celso 
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Olá Celso, boa noite. 

 

Agradeço pelas explicações e pelos links que irei ver com atenção. 

Grande e fraterno abraço, Francisco 
 

__________________________________________________ 
 
 


