
Recomendação
Pontuação: 9 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO MODERADO Avaliação posterior

Eucalyptus cloeziana
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)? sim

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? sim

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) não

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? não
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?

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

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?
não

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 referências.
1.02

1.03

2.01 Não foram encontradas referências.
2.02

2.02a IPEF, 2012: "Ocorre de forma esparsa desde o leste de Queensland perto de 
Gympie até o norte, próximo de sul Cooktown. As latitudes são 15o 45' a 26o 15' Sul, as 
altitudes variam de 75 s 950 m (em uma pequena população em Hinchinbrool na Ilha de 
Cardwell, ocorre ao nível do mar)." O clima é do tipo Cfa, Cwa e Aw.

2.03 2.03a IPEF, 2012: "Ocorre de forma esparsa desde o leste de Queensland perto de 
Gympie até o norte, próximo de sul Cooktown. As latitudes são 15o 45' a 26o 15' Sul, as 
altitudes variam de 75 s 950 m (em uma pequena população em Hinchinbrool na Ilha de 
Cardwell, ocorre ao nível do mar)." O clima é do tipo Cfa, Cwa e Aw.

3.01
3.01a Moura et al., 1993, Introdução: "No sul da África, é considerada uma das mais 
importantes espécies para reflorestamento, principalmente nas regiões de chuva de 
verão, onde é utilizada para postes telefônicos e de transmissão de energia, devido 
principalmente à retidão de seu fuste. É plantada com sucesso no Congo, Kenya, Malawi, 
Nigéria, África do Sul, Zimbabwe, Uganda e Zâmbia... Em Suazilândia, E. cloeziana é 
utilizado para postes, escoramento de minas e energia." "No Brasil, E. cloeziana foi 
introduzido há mais de 20 anos..."

3.02

Não foram encontradas referências a que esteja estabelecido fora da área de distribuição 
natural.

3.03 Não foram encontradas evidências.
3.04 Não foram encontradas evidências.
3.05 Não foram encontradas referências à invasão pela espécie.
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 referências a esse tipo de impacto.
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 é característica da espécie.
4.06 4.06a Coutinho et al., 1998, p. 822: "Teliospores and basidiospores are seldom found on 

naturally infected eucalyptus trees. However, Ruiz reported that teliospores occur under 
natural conditions in Brazil on E. cloeziana during the warmer months of the year 
(December to March)." (A ferrugem Puccinia psidii é um problema para diversas espécies 
de eucaliptos e E. cloeziana é listada como a espécie mais suscetível no Brasil). p. 824: 
"From most- to least-susceptible, they include: E. cloeziana, ..."

4.07 Não é característica da espécie.

5.01
5.01a Ngugi et al., 2003, Abstract: "Both E. cloeziana provenances were highly sensitive 
to water deficits." p. 196, Discussion: "E. argophloia consistently produced more biomass 
and allocated 10% more biomass to roots under both well well watered and water deficit 
conditions than either of the E. cloeziana provenances."

5.02 espécie é dominante." 5.02b Moura et al., 1993, Resultados e discussão: "Nas áreas 
próximas a Gympie e a Cardwell/Kennedy, onde esta experimentação indica estarem as 

5.03
5.03a IPEF, 2012: "O melhor desenvolvimento ocorre em solos argilosos e profundos de 
origem vulcanica, todavia ocorre também em solos de profundidade média e arenosos 
derivados de granito. Os solos são bem drenados e de baixa a média fertilidade."

5.04 Não é característica da espécie.
5.05 5.05a IPEF, 2012: "Ocorre em Floresta Aberta Alta e Floresta Aberta, e geralmente é a 

espécie é dominante."
5.06 5.06a IPEF, 2012: "... onde atinge 55m de altura e 2m de DAP...".
6.01 6.01a Old et al., 2003, p. 63: "Causal organism - Puccinia psidii Winter: ...30 species of 

Eucalyptus and Corymbia have been screened for rust susceptibility. Eucalyptus grandis 
(Queensland), E. camaldulensis var. obtusa (Northern Territory) and E. cloeziana were 
among the most susceptible..." Ainda que haja suscetibilidade à ferrugem, não há 
menção a que afete o processo reprodutivo.

6.02 6.02a Moura et al., 1993, Resultados e discussão: Nas áreas próximas a Gympie e a 
Cardwell/Kennedy, onde esta experimentação indica estarem as melhores áreas para 
coleta de sementes de qualidade, são onde E. cloeziana ocorre em florestas abertas do 
tipo alta."

6.03 6.03a Stokoe et al., 2001: "Natural Inter-subgeneric Hybridization Between Eucalyptus 
acmenoides Schauer and Eucalyptus cloeziana F. Muell (Myrtaceae) in Southeast 
Queensland."

Atributos de 
persistência



6.04 Os gêneros Eucalyptus e Corymbia são nativos da Austrália.
6.05 Não foram encontradas referências.
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." 

6.07
6.07a IPEF, 2012: "Apresenta baixa capacidade (reprodutiva) por brotação de cepas."

6.08 Não foram encontradas referências.
7.01 Não foram encontradas evidências.
7.02 7.02a IPEF, 2012: "As plantações estabelecidas fora da Austrália tem como finalidades 

principais: serraria, postes, escoras, estruturas, dormentes etc. Vem sendo considerada a 
melhor espécie para postes."

7.03 Não foram encontradas evidências.
7.04 7.04a CSIRO, 2004, Reproduction - Establishment: "In Eucalyptus species, passive 

release of seed is aided by wind."
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 Não foram encontradas referências.
8.02 Não foram encontradas evidências.
8.03 Não há referências à invasão em qualquer parte do mundo, portanto tampouco a 

experiências de controle.
8.04

Há diversas referências à ferrugem do eucalipto, porém não a ponto de impedir o seu uso 
na produção. 8.04a Santos et al., 2001, p. 8: "A doença ocorre em mudas em viveiros e 
também afeta plantações, até os dois primeiros anos de idade."


