
Recomendação
Pontuação: 18 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO MODERADO Avaliação posterior

Eucalyptus urophylla
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? sim

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?

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) sim

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? não

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? sim
6.08 Qual a duração do período juvenil?  [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos b
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? sim
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8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?

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?

Documentação

1.01 Não foram encontradas referências.
1.02

1.03

2.01 2.01a Payn et al., 2008 - Abstract: "Eucalyptus urophylla (Timor mountain gum) is an 
economically important plantation species that occurs naturally in a series of disjunct 
populations on the volcanic slopes of seven islands in eastern Indonesia." O clima é do 
tipo Am e Aw nas ilhas orientais. Ver 2.01b Mapa climático Koppen, 2006. 2.01c Payn et 
al., 2007, p. 673: "E. urophylla is one of only two Eucalyptus species that occurs 
exclusively outside of Australia. ... Its natural distribution is limited to a series of disjunct 
populations located on seven of the Lesser Sunda Islands in eastern Indonesia." O mapa 
de distribuição nesse trabalho mostra que a espécie ocorre também em clima Af na parte 
oeste da ilha de Flores.

2.02
2.02a World Agroforestry Centre, 2012 - Geographic distribution: "Native: Indonesia". 
2.02b Payn et al., 2008 - Abstract: "Eucalyptus urophylla (Timor mountain gum) is an 
economically important plantation species that occurs naturally in a series of disjunct 
populations on the volcanic slopes of seven islands in eastern Indonesia." O clima é do 
tipo Am e Aw nas ilhas orientais. Ver 2.02c Mapa climático Koppen, 2006. Praticamente 
todos os países onde a introdução foi realizada têm tipos climáticos no grupo A, em 
especial Aw e Am (ver questão 3.01). 2.02d Payn et al., 2007, p. 673: "E. urophylla is 
one of only two Eucalyptus species that occurs exclusively outside of Australia. ... Its 
natural distribution is limited to a series of disjunct populations located on seven of the 
Lesser Sunda Islands in eastern Indonesia." O mapa de distribuição nesse trabalho 
mostra que a espécie ocorre também em clima Af na parte oeste da ilha de Flores.

2.03
2.03a Wei; Borralho, 1997: Há registro de introdução e cultivo da espécie no sudoeste 
da China, onde o clima é do tipo Cwa ou Cfa; porém não foi encontrada referência 
específica ao estabelecimento da espécie. 2.03b Ugalde; Pérez, 2001: "In southern China 
there are about a million hectares of eucalypt plantations, mainly E. urophylla, E. grandis 
and E. camaldulensis, most of which have been established since the 1980s."

3.01

3.01a Booth, 2012,  p.3: "Current plantations around the world are dominated by the 
"big nine" species identified in paper by Harwood as E. camaldulensis, E. grandis, E. 
tereticornis, E. globulus, E. nitens, E. urophylla, E. saligna, E. dunnii, and E. pellita and 
their hybrids, which together account for more than 90% of the major eucalypt 
plantations." 3.01b National Academy of Sciences, 1983, p. 16: "It was introduced into 
Brazil in 1919 under the name Eucalyptus alba, and the progeny from this introduction 
were used to establish large areas of plantations. The progeny were mainly hybrid stock, 
and these trees have become known as "Brazil alba." The pure species has grown 
extremely well in Brazil, Cameroon, Ivory Coast, and the People's Republic of Congo and 
is showing considerable promise in areas in Southeast Asia and the Pacific..." 3.01c 
World Agroforestry Centre, 2012 - History of cultivation: "The seed was 1st collected and 
introduced into Java by Dutch botanists in 1890. Plots of more recent introduction exist in
East Java (1937), Bandung region (1952), and near Bogor (1960). The species was 
introduced in Brazil, as E. alba, in 1919. It was introduced in Bali Island in 1935 and into 
Australia in 1966. In Congo, introductions were made in 1957 and 1962. E. urophylla is 
native also to the islands of Timor, Alor and Wetar and all parts of Indonesia. It is planted 
in many tropical parts of the world." Geographic distribution: "Exotic : Australia, Brazil, 
Cameroon, China, Congo, Cote d'Ivoire, French Guiana, Gabon, Madagascar, Malaysia, 
Papua New Guinea, Vietnam." 3.01d Ugalde; Pérez, 2001: "In southern China there are 
about a million hectares of eucalypt plantations, mainly E. urophylla, E. grandis and E. 
camaldulensis, most of which have been established since the 1980s."

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 4.02a BizHen et al., 2009 - Abstract: "It was revealed that aqueous leaf leachate (de E. 

urophylla ) suppressed the seed germination and seedling growth of Photinia 
benthamiana, Pygeum topengii, Diospyros morrisiana and Pterospermum lanceaefolium. 
In case of Cryptocarya concinna, leaf leachate decreased only the seed germination. Leaf 
volatile concentration beyond 250 g per desiccator had a significant suppression effect on 
germination of Cinnamomum burmanni, Cryptocarya concinna, Machilus chinensis, 
Diospyros morrisiana and Pterospermum lanceaefolium."

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.

Atributos de 
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4.06 Embora haja registro da suscetibilidade da espécie a pragas e doenças (questão 6.01), 
não foram encontradas referências a que atue como vetor de transmissão para outras 
espécies.

4.07 Não é característica da espécie.

5.01
5.01a Morris et al., 2004 - Abstract: "Potential annual water use in the absence of soil 
water limitation was estimated at 916 mm at Jijia and 815 mm at Hetou. Higher water 
availability during the dry season and early wet season at Hetou than at Jijia was the 
result of deep root systems. The results imply that water use by plantations on soils with 
high water availability and in areas of high VPD may be reduced by establishment at 
wider spacing. The environmental cost of water use by plantations must be weighed 
against their economic and environmental values to determine an appropriate mix of 
forestry, agriculture and other land uses in regions where water resources are limited." p. 
1043: "For plantation managers seeking to minimize water use, our results indicate that 
one solution is to plant trees at lower density on sandy soils and in areas with warmer, 
less humid climates."

5.02 5.02a World Agroforestry Centre, 2012 - Natural habitat: "... frequently occurs as the 
dominant species in open, often secondary montane forests." 5.02b Sein; Mitlöhner, 
2011, p. 3: "... occurs in open, often secondary, mountain forest and performs best on 
deep, moist, well-drained soils. It grows in the vegetal formations of dry deciduous forest 
and moist evergreen forest."

5.03
5.03a National Academy of Sciences, 1983: "Soil. This eucalypt grows best on deep, 
moist, free-draining, medium-to-heavy soils derived from noncalcareou's rock." 5.03b 
World Agroforestry Centre, 2012 - Biophysical limits: "Soil type: Develops best on deep, 
moist, well-drained, acidic or neutral soils derived from volcanic or metamorphic rock. 
Also commonly found on basalt, schist and slates, but rarely on limestone."

5.04 Trata-se de uma árvore. 5.04a World Agroforestry Centre, 2012 - Botanic description: 
"... evergreen tree up to 45 m tall, or, in unfavourable conditions, a shrub; bole straight, 
branchless for up to 30 m, up to 2 m in diameter."

5.05 5.05a World Agroforestry Centre, 2012 - Natural habitat: "... frequently occurs as the 
dominant species in open, often secondary montane forests."

5.06 5.06a World Agroforestry Centre, 2012 - Botanic description: "... evergreen tree up to 45 
m tall, or, in unfavourable conditions, a shrub; bole straight, branchless for up to 30 m, 
up to 2 m in diameter."

6.01
6.01a National Academy of Sciences, 1983: "Pests and DIseases Eucalyptus urophyllll is 
susceptible to termite attack. In Australia defoliation by a range of insects has reduced 
the growth considerably. The trees are resistant to the canker disease in Brazil. Leaf-
cutting ants, Alia spp. and Acromyrmex spp., can be a problem in parts of South 
America; control measures are essential where the ants are present." 6.01b World 
Agroforestry Centre, 2012 - Pests and diseases: "Seedlings of E. urophylla are susceptible
to attack by termites and stem borers such as Zeuzera coffeae. In the Solomon Islands, 
die-back attributed to the coreid insect Amblypelta cocophaga has been observed in 3-4-
month-old plantings. Damping-off of seedlings occurs in cases of high humidity. Root 
fungi such as Botryodiplodia spp., Fusarium spp. and Helminthosporium spp. are all a 
problem. A canker disease caused by Cryphnectria cubensis is found on E. urophylla in 
West Africa and South America." Não foram encontradas referências a patógenos ou 
pragas que dificultem o processo reprodutivo.

6.02
6.02a National Academy of Sciences, 1983 - Establishment: "Seed treatment. None 
required." 6.02b World Agroforestry Centre, 2012 - History of cultivation: "The seed was 
1st collected and introduced into Java by Dutch botanists in 1890." Propagation methods: 
"Artificial propagation is generally by sowing untreated seeds in germination beds." 6.02c 
Sein; Mitlöhner, 2011, p. 4: "The seed is usually relatively easy to germinate."

6.03
6.03a Gadelha et al., 2012, Resumo: "O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
rendimento volumétrico e energético produzido por três diferentes clones de híbridos de 
Eucalyptus sp.: C39 Híbrido de Eucalyptus urophylla (cruzamento natural); C41 Híbrido 
de Eucalyptus urophylla (cruzamento natural) e C11 Híbrido de Eucalyptus brassiana 
(cruzamento natural)." 6.03b National Academy of Sciences, 1983, p. 16: "It was 
introduced into Brazil in 1919 under the name Eucalyptus alba, and the progeny from this 
introduction were used to establish large areas of plantations. The progeny were mainly 
hybrid stock, and these trees have become known as "Brazil alba." 6.03c World 
Agroforestry Centre, 2012 - History of cultivation: "The occurrence of hybrids between E. 
alba and E. urophylla as well as between the latter and E. saligna or E. tereticornis 
heightens the confusion."

6.04 Os gêneros Eucalyptus e Corymbia são nativos da Austrália.
6.05

6.05a Horsley; Johnson, 2007 - Conclusions: "The present observations suggest that, in 
addition to a late-acting self-incompatibility barrier, cryptic self-incompatibility could be a 
mechanism responsible for the preferential out-crossing system in these two eucalypt 
species." 6.05b World Agroforestry Centre, 2012 - Reproductive biology: "There is a 
capacity for selfing if out-crossing fails. This is an evolutionary advantage in the survival 
of the populations."

6.06 6.06a World Agroforestry Centre, 2012 - Reproductive biology: "The bisexual flowers are 
open to many pollen vectors such as insects, birds or small mammals. Some wind 
pollination is also possible."



6.07
6.07a National Academy of Sciences, 1983: "Use as firewood: It coppices well." 6.07b 
World Agroforestry Centre, 2012 - Propagation methods: "Rooted cuttings derived from 
stump sprouts are also used in raising E. urophylla."

6.08 6.08a World Agroforestry Centre, 2012 - Reproductive Biology: "Flowering usually starts 
within 2 years from planting."

7.01 Não foram encontradas evidências.
7.02 7.02a National Academy of Sciences, 1983: "Use as firewood." "Other uses: wood." 

7.02b World Agroforestry Centre, 2012 - Functional uses: "Products: fuel; Services: 
reclamation."

7.03 Não foram encontradas evidências.
7.04

7.04a Rejmánek; Richardson, 2011, p. 203: "... eucalypts generally do not need any 
special pollinators. They are pollinated by many species of bees and wasps and, to a 
lesser extent, by birds, mammals, and wind." p. 206: "Seeds of planted eucalypts are 
very small, but they have no adaptations for dispersal (wings or fleshy tissues) that would 
help them to proceed from local establishment (naturalization) to invasion. The passive 
release of seeds is undoubtedly aided by wind." p. 207: "...terminal velocities of 
Symphyomyrtus seeds should be less, and they could be dispersed somewhat longer 
distances by wind."

7.05 Referências à dispersão de sementes de eucaliptos consideram vento e água como 
vetores (ver Corymbia citriodora e C. torelliana). Embora não se tenha encontrado 
referências para a espécie em questão, é citação geral que pode haver disseminação por 
água quando as árvores se encontram próximas a cursos d´água; 7.05a Rejmánek; 
Richardson, 2011, p. 207: "... their seeds can be dispersed for long distances by running 
water."

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

8.01a World Agroforestry Centre, 2012 - Germplasm Management: "On average there 
are 210 000-470 000 viable seeds/kg." 8.01b Kew Royal Botanic Gardens Seed 
Information Database, 2012: "Average 1000 Seed Weight (g): 68.1."

8.02 Não foram encontradas referências.
8.03 Não foram encontradas referências.
8.04 Não foram encontradas referências.


