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Pergunta nº: 975/Question nº: 975 

 
Título: /Title: Madeira de eucalipto para móveis 

                   Por: / By: Leonardo Borges de Figueiredo 

 

E-mail: contato@leofigueiredo.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Olá Celso! 
 

Obrigado e parabéns pelo valoroso canal de comunicação e informação. 

 

Moro em São Paulo, e desde pequeno (venho do interior de MG) 

conheço o "eucalipto" como sendo uma espécie de madeira valorosa 
apenas para a indústria de celulose, sem outras possibilidades de uso 

por rachar muito rapidamente quando cortado, 

devido à grande quantidade de água dessa madeira. Nos últimos anos 

porém, tenho observado que alguma espécie de "eucalipto" tem sido 
utilizada para construção de móveis e artefatos de madeira - eu mesmo 

adquiri uma bancada de marceneiro feita com esta madeira 

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


 

(http://sbbancadas.com.br/detalhes.php?id_produto=7). 

 

Eu peço a gentileza de que me responda às seguintes perguntas: 
 

1. É mesmo uma espécie do que eu conheço como "eucalipto"? 

2.   Sabe onde posso encontrar? 

 
Muito obrigado, 

 

Leonardo Borges de Figueiredo, 

Analista de sistemas, músico, luthier e marceneiro. 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia Leonardo. A empresa Aracruz Produtos de Madeira produz o 

Lyptus (http://www.lyptus.com.br/), madeira serrada de excelente 

qualidade em sua fábrica no estado da Bahia. A madeira serrada é 

inclusive exportada frente à sua reconhecida performance. É a madeira 

utilizada na fabricação da bancada a que você se refere. Mas há muitos 
outros exemplos de sucesso no uso de madeira serrada de qualidade a 

partir dos eucaliptos. Veja o caso da Flosul no RS: 

http://www.flosul.com.br/pt/index.php 

Para saber como obter, sugiro entrar no website das empresas para 
obter as direções com eles. 

Agradeço suas palavras de estímulo aos nossos serviços na web. 

 

Um abraço e sucessos. 
Celso Foelkel    

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Leonardo Borges de Figueiredo 

 

E-mail: contato@leofigueiredo.com.br 

 
Oi Celso, muito obrigado pela ajuda. Estou entrando em contato com as 

fontes que você me enviou. 

 

Quero muito agradecê-lo e me disponibilizo para também ajudá-lo caso 
precise de informações principalmente sobre informática e web sites. 

http://sbbancadas.com.br/detalhes.php?id_produto=7
http://www.lyptus.com.br/
http://www.flosul.com.br/pt/index.php


 

Um grande abraço. 


