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Bela Vista Florestal lança novas linhas da Austral em 
feira no Ibirapuera, em São Paulo 
A Austral produz objetos de decoração e utensílios de casa 
com madeira de cedro australiano 
 
Por: Painel Florestal - Elias Luz 
  

 
Mesa feita com cedro australiano faz parte da linha 
Nature 
Nature e Spa na feira, que acontece na Bienal do Ibirapuera. Pertencente à 
Bela Vista Florestal, a Austral tem uma linha de produtos feitos 
exclusivamente com sua madeira como matéria prima. A empresa surgiu 
este ano, sendo a primeira a aliar design, nobreza e a sustentabilidade de 
florestas plantadas de cedro no Brasil. 

De acordo com Ricardo Vilela, diretor executivo de Bela Vista 
Florestal, espécies tropicais de alto valor para produção de madeira serrada –
como o cedro australiano - vêm atraindo muitos investidores para o setor 
florestal. “Também conhecidas como espécies alternativas, chamam a 
atenção pelo fato de sua madeira ser valiosa, exclusiva e despertar o 
interesse por suas características como coloração, desenhos, peso e 
trabalhabilidade.Apoiando-se na qualidade do cedro australiano, a Bela 
Vista Florestal apostou no desenvolvimento de uma marca e criou a 
Austral”, explicou Vilela. 
  

A Austral, empresa que produz 
objetos de decoração, utensílios e 
produtos para casa feitos 
exclusivamente com madeira de 
cedro australiano, participará, até 
sábado, 15, da Feira Paralela Gift, 
em São Paulo. A empresa está 
lançando linhas de	  produtos	  



 
A bandeja leve é da linha Spa 
serão lançadas as linhas Nature e Spa. “Com a parceria surgiram peças que 
mostram qualidades da madeira como leveza e beleza visual, traduzidas em 
um conceito contemporâneo que permite que os objetos e utilitários sejam 
componíveis entre si, versáteis para combinar com outros objetos da casa e 
valorizar alimentos e usos diversos”, destacou Vilela. 

Ao agregar valor nos produtos acabados, o metro cúbico de madeira 
pode chegar ao consumidor por mais de R$ 20 mil - valor muito superior ao 
da madeira serrada. A experiência de entrar nesses mercados vem trazendo 
para a Bela Vista resultados surpreendentes. Além de levar a madeira do 
cedro australiano às principais cidades do país, a Austral vem confirmar as 
expectativas de preço, utilização e aceitação de mercado da madeira de 
cedro, o que vem esquentar ainda mais o cultivo da espécie, que 
recentemente foi fruto de melhoramento genético - uma pesquisa que trouxe 
enormes ganhos de produtividade. 
 

 
Está tábua shot faz parte linha Nature 
 

A Bela Vista Florestal também vai participar do 11º Dia de Campo 
Florestal, que será realizado na Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) 
da Unesp, em Botucatu, São Paulo, no dia 26 deste mês. 
	  

O desenho das peças fica a cargo 
do estúdio mineiro de design 
Barral &Lamounier, empresa com 
mais de dez anos no mercado. 
Inicialmente, foi criada a linha 
Gourmet e, durante a edição da 
feira Paralela Gift, que acontecerá 
até sábado, 15, na Bienal do 
Ibirapuera, em São Paulo,	  

“Confirmam-se as expectativas 
projetadas para o cedro australiano 
em relação à qualidade, preço e 
aceitação, mostrando a viabilidade 
da cultura no Brasil, e que o 
mercado está aberto às boas 
iniciativas, madeira de qualidade e 
processos sustentáveis”, 
acrescentou Vilela.	  


