
Recomendação
Pontuação: 11 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO MODERADO Avaliação posterior

Eucalyptus benthamii
Seção Grupo Questão Eucalipto

1.01 O táxon apresenta fortes indícios de domesticação? não
1.02 Há registros de que o táxon esteja se propagando espontaneamente nos locais onde está 

domesticado?
1.03 Táxons da espécie estão registrados como plantas daninhas ou pragas?

2.01 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Equatorial? não

2.02 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Tropical (Zona Equatorial, Nordeste Oriental ou Brasil Central)? não

2.03 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Temperado ou Subtropical? sim

3.01 O táxon apresenta histórico de introduções repetidas fora da sua área de distribuição natural?
sim

3.02 Há registro de que o táxon esteja estabelecido fora da sua área de ocorrência natural historicamente 
conhecida? não

3.03 Há registro de impactos causados pelo táxon em jardins, benfeitorias ou áreas degradadas?
não

3.04 Há registro de impactos causados pelo táxon em áreas com atividade agrícola, pecuária, silvicultural 
ou horticultural? não

3.05 Há registro de que a espécie seja invasora de ambientes naturais em algum lugar do mundo?
não

3.06 Outras espécies do mesmo gênero são consideradas invasoras em outras regiões ou estão 
estabelecidas no Brasil? sim

4.01 O táxon apresenta espinhos, acúleos ou outra saliência capaz de causar ferimentos ou impedir a 
passagem de pessoas ou animais? não

4.02 Há evidências de que o táxon produza alterações químicas no solo? (tais como alelopatia, mudança de
pH, fixação de nitrogênio, entre outros) não

4.03 É um táxon parasita? não
4.04 É um táxon impalatável para animais de pasto nativos ou introduzidos?

4.05 É um táxon tóxico para seres humanos ou para animais nativos ou domesticados economicamente 
importantes? não

4.06 Há registro de que o táxon seja hospedeiro ou vetor de pragas ou patógenos conhecidos que afetem 
espécies nativas ou de valor?

4.07 O táxon causa alergias em seres humanos? não
5.01 Há evidências de que o táxon produz alterações físicas em interações ecológicas? (tais como aumento 

do risco de ocorrência de incêndios, altera processos erosivos naturais, afeta o sistema hidrológico do 
solo) sim

5.02 É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida? sim
5.03 O táxon tolera solos arenosos, ácidos ou de baixa fertilidade? sim
5.04 O táxon é uma liana ou tem outra forma de crescimento capaz de suprimir outras plantas? não
5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes) sim
5.06 O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, grama ou geófita? (caso o táxon não pertença a 

nenhum destes grupos, o campo resposta deve permanecer em branco) responder: "árvore" ou 
"arbusto" ou "erva" ou "grama" ou "geófita" ou "não"

árvore

6.01 Há evidências da presença de fatores bióticos na área de distribuição natural da espécie que reduz 
sua capacidade reprodutiva? não

6.02 O táxon produz sementes viáveis? sim
6.03 Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridização interespecífica? sim
6.04 Há no país alguma espécie endêmica congênere? não
6.05 O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia? sim
6.06 O táxon necessita de polinizadores especializados? não
6.07 O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos? não
6.08 Qual a duração do período juvenil?  [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos c
7.01 Produz propágulos com probabilidade de dispersão involuntária por pessoas, máquinas etc.?

não
7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim
7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos? não
7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? sim
7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? sim
7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)? não
7.07 Produz propágulos dispersados por animais (externamente)? não
7.08 Produz propágulos dispersados por animais que se alimentam dos frutos e as sementes sobrevivem à 

passagem pelo sistema digestório? não
8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero?
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8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?
sim

8.03 É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis?

8.04 Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país? não
Documentação

1.01 Não foram encontradas evidências.
1.02

1.03

2.01 Não foram encontradas evidências.
2.02 Não foram encontradas evidências.
2.03 2.03a Higa, 1999: "E. benthamii é encontrado em áreas limitadas, ao oeste da cidade de 

Sydney em planícies ao longo do rio Nepean e seus tributários." 2.03b Koeppen-Geiger 
climate map, 2006: o clima ao longo da costa leste da Austrália é do tipo Cfa e Cfb.

3.01
3.01a Painel Florestal, 2010: "A expansão dos plantios de E. benthamii, no Sul do Brasil, 
ocorreu primeiramente na região de Guarapuava (Paraná)." 3.01b Higa, 1999: "No norte 
da Argentina, na província de Jujuy, a procedência Cox's River apresentou uma taxa de 
sobrevivência de 85% e produtividade de 34 m por ha/ano aos sete anos de idade 
(Mendoza, 1983). Na África do Sul a espécie é considerada potencial para plantios em 
regiões de ocorrência de geadas e foi incluída no programa de melhoramento do ICFR 
(Institute for Commercial Forestry Research) a partir de 1994 (Swain, 1997). Na China a 
espécie também tem mostrado bons resultados na província de Yunnan, embora tenha 
sido afetada pelo déficit hídrico. No sul do Brasil, o E. benthamii tem mostrado bom 
crescimento e resistência a geadas em plantios experimentais com 2 e 3 anos no estado 
de Santa Catarina. A espécie também é apontada como promissora em área 
montanhosas do estado de Minas Gerais (Embrapa, 1988). Em Colombo, PR,  E. 
benthamii apresentou aos 8 anos de idade, altura média de 18 m e DAP médio de 21 cm. 
Higa e Carvalho (1990), observaram na região de Dois Vizinhos, PR sobrevivência de 
70%". 3.01c Higa; Pereira, 2003, p. 2: "Na África do Sul a espécie é considerada 
potencial para plantios em regiões de ocorrência de geadas e foi incluída no programa de 
melhoramento do ICFR (Institute for Commercial Forestry Research) a partir de 1994 
(Swain, 1997). Na China a espécie também tem mostrado bons resultados na província 
de Yunnan, embora tenha sido afetada pelo déficit hídrico."

3.02 Não foram encontradas evidências.
3.03 Não foram encontradas evidências.
3.04 Não foram encontradas evidências.
3.05 Não foram encontradas evidências.
3.06

3.06a Booth, 2012: "Richardson and Rejmánek considered only eight eucalypt species to 
be invasive including Corymbia maculata, E. camaldulensis, E. cinerea, E. cladocalyx, E. 
conferruminata, E. globulus, E. grandis, and E. robusta."

4.01 Não é característica da espécie.
4.02 Não foram encontradas evidências.
4.03 Não é característica da espécie.
4.04 Não foram encontradas evidências. A espécie não tende a ocorrem em áreas onde possa 

estar exposta a esses animais; a pergunta não se aplica.
4.05 Não foram encontradas evidências.
4.06 Não foram encontradas evidências.
4.07 Não é característica da espécie.

5.01
5.01a Versveld, D.B.; Le Maitre, D.C.; Chapman, R.A.  Alien invading plants and water
resources in South Africa: a preliminary assessment. Pretoria: CSIR, 1998. Appendix 1, 
page 3: lista 14 espécies do gênero Eucalyptus (publicação anterior à divisão do gênero) 
e também genericamente Eucalyptus spp. como modificadoras do ciclo hidrológico do 
solo.

5.02 5.02a NSW Government, Environment & Heritage, 2012: "Habitat and ecology: Occurs in 
open forest."

5.03 5.03a Brondani, 2008, p.6: "Os solos são rasos a moderadamente profundos (<100 cm) 
e bem drenados, com valores de pH variando de 5,5 a 6,5. Apresenta melhor 
desenvolvimento em neossolos flúvicos (solos aluviais). (na área de distribuição 
natural )." 5.03b NSW National Parks and Wildlife Service, 2000: "E. benthamii occurs 
only in wet open forest on sandy alluvial soils along valley floors at an elevation of 140-
750m. The soils are shallow to moderately deep, <100 cm, and are well-drained alluvial 
sands and gravels along stream channels, small terraces and alluvial flats."

5.04 Não é característica da espécie.
5.05

5.05a Butcher et al., 2005, p. 214: "The Bents Basin stand is a relatively dense, pure 
stand with the understorey dominated by introduced weed species."

5.06 5.06a NSW Environment & Heritage, 2012: "Description: a tall tree to 40m high with 
smooth, white bark and numerous long, loose bark ribbons, and a persistent, flaky bark 
stocking at the base."

6.01 Nâo foram encontradas quaisquer referências a doenças ou patógenos.

Atributos de 
persistência



6.02 6.02a Brondani, 2008, p.7: "A ecologia do E.  benthamii parece estar muito ligada a 
ciclos de cheias e incêndios. As sementes encontram-se armazenadas, principalmente, no 
banco de sementes do solo, sendo que, inundações eventuais acompanhadas pela 
deposição de silte fornecem condições adequadas para a germinação." 6.02b Higa; 
Pereira, 2003, p.2: "As sementes recém coletadas apresentam boa viabilidade. Sob 
condições naturais, a frutificação pode ser observada em plantas jovens com cerca de 5 
m de altura e com idade provável entre seis e 10 anos."

6.03
6.03a Brondani et al., 2011: This study was designed to micropropagate E. benthamii x 
E. dunnii..." 6.03b Butcher et al., 2005, p. 214: "Most eucalypts are insect-pollinated 
with a mixed mating system where inbreeding can lead to significant declines in growth 
and survival." "Inter-species gene flow poses an additional threat to E. benthamii, 
particularly hybridisation with E. viminalis which occurs naturally in the Camden region 
and readily hybridises with eucalypts that are in the same taxonomic section of the 
genus."

6.04 Os gêneros Eucalyptus e Corymbia são nativos da Austrália e região.
6.05 6.05a Brondani, 2008, p.7: "...as sementes dessas populações têm pouca viabilidade, 

face ao alto grau de endogamia e autofecundação". 6.05b Butcher et al., 2005, p. 214: 
"Most eucalypts are insect-pollinated with a mixed mating system where inbreeding can 
lead to significant declines in growth and survival." "Inter-species gene flow poses an 
additional threat to E. benthamii, particularly hybridisation with E. viminalis which occurs 
naturally in the Camden region and readily hybridises with eucalypts that are in the same 
taxonomic section of the genus."

6.06 6.06a Butcher et al., 2005, p. 214: "Most eucalypts are insect-pollinated with a mixed 
mating system where inbreeding can lead to significant declines in growth and survival." 
"Inter-species gene flow poses an additional threat to E. benthamii, particularly 
hybridisation with E. viminalis which occurs naturally in the Camden region and readily 
hybridises with eucalypts that are in the same taxonomic section of the genus."

6.07 6.07a Brondani, 2008, p. 9: "Quanto ao crescimento, Higa (1999) e Higa e Pereira 
(2003) salientam a escassez de informações, assim como assuntos pertinentes a 
propagação vegetativa." p. 10: "...o enraizamento foi baixo, o que pode ser um fator 
limitante caso a técnica seja empregada em plantios comerciais ou em programas de 
melhoramento genético (tentativa de estaquia usando hormônios)."

6.08 6.08a Painel Florestal, 2010: "E. benthamii floresceu aos seis anos de idade e sem 
acentuadas alternâncias de anos de intensa e baixa floração" (no Paraná ). 6.08b Higa; 
Pereira, 2003, p.2: "As sementes recém coletadas apresentam boa viabilidade. Sob 
condições naturais, a frutificação pode ser observada em plantas jovens com cerca de 5 
m de altura e com idade provável entre seis e 10 anos.

7.01 Não foram encontradas evidências.
7.02 7.02a Brondani, 2008, p. 8: Estudos apontam grande probabilidade de uso da espécie 

para fins industriais e energéticos". P.9: "Devido ao bom desempenho silvicultural, a 
espécie foi apontada como alternativa potencial para a produção de celulose. (na África 
do Sul )."

7.03 Não foram encontradas evidências.
7.04 Embora não tenham sido encontradas referências específicas, é a forma de dispersão 

comum ao grupo dos eucaliptos em função dos frutos capsulares. Ver referência para 
Corymbia citriodora.

7.05 Referências à dispersão de sementes de eucaliptos consideram vento e água como 
vetores (ver Corymbia citriodora e C. torelliana).

7.06 Não foram encontradas evidências.
7.07 Não foram encontradas evidências.
7.08 Não foram encontradas evidências.
8.01

8.01a Brondani, 2008, p.7: "...as sementes dessas populações têm pouca viabilidade, 
face ao alto grau de endogamia e autofecundação" (na área de distribuição natural). 
Dadas as referências encontradas para desenvolvimento de estaquia e mini-estaquia, 
pode-se pressupor que não se trata de uma espécie prolífica.

8.02
8.02a Brondani, 2008, p.7: "A ecologia do E.  benthamii parece estar muito ligada a 
ciclos de cheias e incêndios. As sementes encontram-se armazenadas, principalmente, no 
banco de sementes do solo, sendo que, inundações eventuais acompanhadas pela 
deposição de silte fornecem condições adequadas para a germinação."

8.03 Não foram encontradas referências.
8.04 Não foram encontradas quaisquer referências a problemas de pragas, doenças ou 

predadores.


