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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
 
 The work was carried out to study the growth characteristics of some Timor Island 
eucalypt provenance compared with some of the best tree progenies, of the extremely 
variable species, introduced by Navarro de Andrade, from Java, as being Eucalyptus alba 
Reinw. 
 The Timor seeds were collected by Dr. M. R. Jacobs at several altitudes, as follows: 
 

Seed Lot 
No 

Species Altitude 
Feet 

8236 E. alba Reinw Sea level 
8238 E. decaisneana Blune 3,000 
8239 E. decaisneana Blune 4,000 
8241 E. decaisneana Blune 4,600 
8242 E. decaisneana Blune 5,000 
8243 E. decaisneana Blune 5,100 
8244 E. decaisneana Blune 6,000 
8245 E. decaisneana Blune 7,000 
8246 E. decaisneana Blune 7,000 

 
 Only few seedlings were obtained from the lots 8236 (E. alba Reinw, «true alba»), 
8238, 8241, 8244, 8245, and 8246 (E. decaisneana Blune. These seedlings were planted 
for fature morphological variation study. 
 One experiment was established with the Timor provenances, lots 8239, 8243, 8244 
and the Rio Claro provenances R.C. 93, R.C. 95, R.C. 113 e R.C. 143. The experiment 
design was randomized plots with eight provenances and three replications. There was one 
missing plot. The plots were compounded of 25 trees (5 x 5 trees) in the spacing of 2,0 x 
2,0 m. The following data were periodically collected: tree survival, average height, and 
average diameter at breast height. At 4,5 years old the basal area and the total wood 
volume, with bark, per plot were determined. 

Based on the results the following conclusions were achieved: 
a) It was not found significant differences among the Timor and the Rio Claro 

eucalypt provenances, neither on total height, nor on diameter or volume growth.  
b) All the provenances are well adapted to the experiment locality and their growth 

characteristics bring them among the best growing species on the State of São Paulo, 
Eucalyptus saligna Sm. and E. grandis (Hill) Maiden.  
                                                           
(*) Trabalho apresentado no XXVI Congresso Nacional de Botânica. 26-1-75 a 1-2-75 - Rio de Janeiro. 
(**) Doutora em Agronomia - Pesquisa do Instituto Florestal - CPRN - Secretaria da Agricultura - São Paulo. 



PRYOR (1971) suggests that the species introduced by Navarro de Andrade as E. 
alba should be named E. urophylla (not yet described). Some Brazilian foresters are 
presently using the name E. decaisneana to specify this species, but they are 
morphologically very distinct. At na early age the seedlings of the E. alba Reinw (Lot 
8236), the seedlings of E. decaisneana (Lots 8238 to 8246) and the Rio Claro provenances 
were very alike. As the seedlings growed older they became very different, being evident 
that the. E. decaisneana (Timor provenances, lots 8246) and the Rio Claro provenances (E. 
urophylla?) are two distinct species). The Rio Claro provenances showed great 
morphological variability, strongly suggesting a hybrid character. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em 1919 foi introduzida no Brasil, por Navarro de Andrade, uma espécie sob o 
nome de Eucalyptus alba. As sementes eram procedentes de Java. 

Ha muitos anos esta espécie vem surpreendendo os estudiosos pelo seu 
comportamento no Estado de São Paulo sendo considerada de grande valor econômico, 
contrastando com o desenvolvimento apresentado em seu habitat natural, Timor: Java, 
Papua e Austrália do Norte. Tem sido sugerido que teria havido um engano na introdução 
da espécie, um erro na identificação da semente. GOLFARI & PINHEIRO NETO (1970) 
designam a espécie de E. decaisneana, denominação que esta sendo usada também, com 
alguma freqüência por alguns silvicultores. PRYOR (1971) exprime sua convicção de que 
teria havido um erro de identificação por parte da firma fornecedora e propõe a 
denominação de E. urophylla (espécie ainda não descrita). O mesmo autor considera 
provável que os povoamentos formados com sementes desta espécie plantada em Rio Claro 
(S.P.), sejam híbridos entre esta e E. tereticornis, E. saligna e provavelmente entre outras 
espécies. 

Este eucalipto tem também sido citado como E. alba (híbrido de Rio Claro). 
Os objetivos do presente trabalho foram: 
a) Comparar o desenvolvimento de plantas de E. decaisneana do Timor, oriundas 

de diversas procedências, com plantas provenientes de árvores matrizes de E. alba (híbrido 
de Rio Claro), selecionadas pelo Serviço Florestal da antiga Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro. 

b) Verificar se a espécie introduzida como E. alba seria, por um engano de 
identificação, a espécie E. decaisneana, e em caso contrario, determinar as principais 
diferenças morfológicas que possibilitem a distinção entre os eucaliptos em estudo. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

ANDRADE, já em 1939, recomendava a espécie, por ele introduzida como sendo E. 
alba Reinw, para plantio em nosso Estado, «tanto pelo seu rápido crescimento como pela 
natureza dos seus produtos. Em dois ensaios de comportamento de espécies, um destinado à 
produção de lenha e outro à produção de postes e toras, levados a efeito pelos técnicos da 
COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. SERVIÇO FLORESTAL (1946) 
verificou-se que a 1,5 ano de idade, dentre as 25 espécies experimentadas, o E. alba e o E. 
kirtoniana se sobressaíram pelo desenvolvimento inicial rápido, uniformidade, pequena 
porcentagem de falhas e ótimo comportamento em viveiros. O eucalipto E. kirtoniana é 
considerado um híbrido; segundo PRYOR (1971) é o híbrido entre E. robusta x E. 



tereticornis. GUIMARÃES(*) considera o E. kirtoniana um híbrido, envolvendo o E. 
robusta e E. resinifera, E. rostrata ou E. tereticornis. GOES (1960) cita o E. kirtoniana 
como o híbrido entre E. robusta e E. resinifera. No ensaio de produção de lenha em solos 
pobres, aos 8 anos de idade, o E. alba destacou-se das outras espécies em estudo, com a 
média de 6,22 m3 por área de parcela de 200 m2. Nesse ensaio apenas o E. grandis e o E. 
saligna apresentaram produções que não diferiam significativamente do E. alba, as outras 
espécies apresentaram produções inferiores, em 99% de probabilidade (COMPANHIA 
PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. SERVIÇO FLORESTAL, 1954). 

No ensaio de comportamento de espécies destinadas à produção de postes e toras 
para madeira, a 2,5 x 2,5 m, plantio em solo pobre, destacaram-se das demais espécies E. 
alba (de Rio Claro) e E. grandis. Aos 8 anos de idade, estas espécies apresentavam, por 
parcela, as áreas basais médias, respectivamente de 0,486 m2 por área de parcela de 250 m2 
(ANDRADE, 1961). 

O E. alba Reinw é citado por BLAKELY ( 1955 ) como árvore de porte médio, 
ocorrendo em Papua, Timor e Java e não se estendendo até a Austrália. Esse autor 
considera como variedade «australásica» a que ocorre ao norte da Austrália, ao redor de 
Darwim e ilhas; a variedade é citada como árvore de 10 a 12 metros de altura. Ela floresce 
em Julho-Agosto e a espécie em Maio. 

GOES, (1960) não faz referência à variedade «australásica» e cita como zona de 
ocorrência do E. alba Reinw as ilhas Papua, Timor, Java e Austrália do Norte, perto do 
Porto Darwim. Para este autor a espécie pode atingir de 35 a 45 m de altura; em 
experimentos no vale do Tejo, a espécie chegou a alcançar 14 m de altura, aos 5 anos de 
idade. 

GOLFARI & PINHEIRO NETO (1970) admitiram a hipótese de ser o E. alba 
introduzido em Rio Claro a espécie E. decaisneana Blune. PRYOR (1971) considera 
provável que a espécie plantada no Estado de São Paulo como sendo E. alba seja um 
híbrido entre uma espécie, para a qual propõe o nome de E. urophylla, e as espécies E. 
saligna, E. tereticornis e provavelmente outras. 

ANDRADE (1961) ilustra em duas páginas a notável variabilidade apresentada 
pelos frutos de progênies de E. alba (Rio Claro). GUIMARAES & KERR (1961), 
trabalhando com autofecundação de E. alba, constataram que as progênies autofecundadas 
mostravam grande uniformidade quanto à forma das plantas, que apresentaram em dois 
terços da parte superior das pequenas árvores a cor vermelho-cobre («purpurascens»), até 
aos 8 meses de idade; depois desta idade só os ponteiros apresentavam essa cor. 

JACOBS (1961) cita que, na Autrália, a espécie E. alba apresenta «lignotuber» 
pouco vigoroso e fraca dominância da gema apical; os brotos das espécies com estes 
característicos tendem a ser tortos e apresentar plagiogeotropismo, persistindo este hábito 
de crescimento até que o «lignotuber» fique maior e o sistema radicular se estabeleça 
firmemente no solo. O mesmo autor classifica a espécie quanto à variabilidade natural, isto 
é, sem incluir a variabilidade determinada por hibridações, no grupo das muito variáveis. 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Material 
 

                                                           
(*) GUIMARÃES, R. Foot. Comunicação pessoal. 



3.1.1. Condições ecológicas do local do experimento. 
 

O ensaio foi instalado no Horto Florestal da Capital, situado a 46o 36' de longitude 
oeste de Greenwich e 23° 24' de latitude sul. A altitude é de 776 m. Pela Carta Climática de 
GODOY & ORTOLANI (s. d. ) , com base no sistema de Köppen o clima é do tipo Cfb, 
temperado e sem estiagem. A temperatura média do mês mais quente é superior a 21o, 0 C e 
a do mês mais frio é inferior a 18o, 0 C. O total das chuvas do mês mais seco é de 41 mm, 
ocorrendo em Julho. A precipitação média anual é de 1545 mm. 

O solo é do tipo latossol vermelho amarelo - fase rasa (LVr) (BRASIL, 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. COMISSÃO DE SOLOS, 1960). 
 

3.1.2. Procedências 
 

3.1.2.1 Procedências do Timor. 
 

As sementes das procedências do Timor foram colhidas por Jacobs e recebidas 
através do Forestry and Timber, Bureau, Canberra, A. C. T.. As procedências representam 
diversas altitudes como segue: 
 

Código Lote Espécie Altitude em m 
A 8239 E. decaisneana 1.219 
B 8242 E. decaisneana 1.524 
C 8243 E. decaisneana 1.554 
D 8244 E. decaisneana 1.829 

 
 Os números dos lotes correspondem ao registro das procedências no Forestry and 
Timber Bureau de Canberra, Austrália e as letras A a D, correspondem aos códigos 
adotados para maior facilidade de instalação, condução e análises do experimento. 
 Os seguintes lotes, também procedentes do Timor, não entraram no esquema 
estatístico, devido ao pequeno número de mudas conseguido. Foram plantados ao lado do 
experimento, apenas para comparações morfológicas. Entre eles, um entrou com a anotação 
do colhedor, Dr. M. R. Jacobs(*), «alba verdadeiro». 
 

Lote Espécie Altitude em m 
8236 E. alba (alba verdadeiro) Costa Norte 
8238 E. decaisneana 914 
8241 E. decaisneana 1402 
8245 E. decaisneana 2134 
8246 E. decaisneana 2134 

 
3.1.2.2. Procedências de Rio Claro 

 
 Os lotes de sementes de Rio Claro são provenientes das seguintes matrizes 
registradas no Serviço Florestal da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro (atual 
FEPASA). 

                                                           
(*) Fichas existentes no Instituto Florestal 



 
Código Lote Procedência Altitude em m 

E R.C. 93 Rio Claro 612 
F R.C. 95 Rio Claro 612 
G R.C. 113 Rio Claro 612 
H R.C. 143 Rio Claro 612 

 
3.2. Métodos 

 
3.2.1. Instalação do ensaio 

 
 As mudas foram produzidas no viveiro da Secção de Introdução do Instituto 
Florestal, em São Paulo. 
 O experimento foi instalado em 1968. O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos casualizados, compreendendo 8 procedências, sendo 4 do Timor e 4 de Rio 
Claro, com 3 repetições. Houve perda de uma parcela. As parcelas eram constituídas de 5 X 
5 plantas iniciais, no espaçamento de 2,0 X 2,0 m. A linha externa dos quatro lados de cada 
parcela foi considerada bordadura. O número inicial de plantas úteis, por parcela, foi de 9. 

A área das parcelas é de 100 m2 e as plantas úteis ocupam uma área de 36 m3. 
 

3.2.2. Medições 
 

Periodicamente foram feitas medições das plantas úteis para avaliação do 
crescimento em altura total e diâmetro à altura do peito (D.A.P.), e anotado o número de 
falhas por parcela. A primeira medição foi feita após um ano de plantio. 

As alturas foram medidas no primeiro ano pelo sistema de medição direta, e 
posteriormente foram determinadas com auxílio de pranchetas dendrométricas. Os 
diâmetros foram medidos com sutas, na árvore ao nível de 1,30 m do solo (D.A.P.) . 

Os diâmetros médios citados no texto referem-se à média geométrica dos diâmetros 
das plantas de cada parcela. Os volumes reais com casca, das árvores, foram determinados 
pela fórmula: 
 
VRc/c = Vc x F, onde 
 
VRc/c = volume real da árvore, com casca 
Vc = volume cilíndrico da árvore 
F = fator de forma 
 O fator de forma F, médio, determinado para o talhão foi de 0,45. 
 
 3 .2 .3. Métodos estatísticos 
 

Para a análise estatística dos dados foi seguida a orientação de SNEDECOR (1956) 
e GOMES (1963). 

 
3.2.4. Coleta de material botânico 
 



De todas as procedências foi colhido material botânico das plantas novas, 
constituído de folhas intermediárias; posteriormente, foi feita nova coleta de material, de 
folhas adultas, e quando existente, de flores e frutos. O material foi herborizado. 
 

4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 
 
 Os valores médios da porcentagem de falhas do diâmetro ao nível do D.A.P., da 
altura total, da área basal e do volume real médio com casca, aos 4,5 anos de idade, estão 
apresentados no quadro n.o 1. 

Os incrementos médios anuais aos 4,5 anos de idade, do diâmetro à altura do peito, 
D.A.P., da altura total média, área basal e do volume real médio com casca, estão 
apresentados no quadro n.o 2. 

A evolução do crescimento em altura e diâmetro acha-se sintetizada nos quadros n.o 
3 e n.o 4. 

Os valores de altura total média, do diâmetro à altura do peito (D.A.P.) e o número 
de plantas dos talhões, das procedências que não entraram no esquema estatístico, são 
apresentados no quadro n.o 5. 
 
QUADRO N.o1 - Valores médios da porcentagem de falhas, do diâmetro ao nível do DAP, 
expresso em centímetros, da altura total, expressa em metros, da área basal, expressa em 
m2/ha e do volume real da madeira, com casca, expresso em m3/ha em função das 
procedências e das espécies E. decaisneana e E. alba (de Rio Claro), aos 4,5 anos de 
idade. 
 

PROCEDÊNCIAS FALHAS 
% 

DAP MÉDIO 
(CM) 

ALTURA TOTAL 
MÉDIA 

(M) 

ÁREA BASAL 
MÉDIA 
M2/HA 

VOLUME REAL 
MÉDIO M3/HA 

Timor 8239  12,92 16,49 32,91 246,835 
Timor 8242 3,7 13,03 16,26 32,14 235,431 
Timor 8243 18,5 13,86 13,89 31,19 196,692 
Timor 8244 18,5 12,45 14,79 25,93 178,173 
Rio Claro no 93 25,9 14,57 17,28 31,10 240,193 
Rio Claro no 95 14,8 14,37 16,15 34,75 255,821 
Rio Claro no 113 18,5 13,59 15,39 29,53 204,616 
Rio Claro no 143 14,8 12,56 13,04 24,80 145,932 

 
QUADRO N.o2 - INCREMENTOS MÉDIOS ANUAIS do diâmetro à altura do peito, 
D.A.P., da altura total média, da área basal, em metros quadrados e do volume real, de 
madeira com casca, em metros cúbicos por hectare, em função da idade e das procedências 
de E. decaisneana e E. alba (híbrido de Rio Claro) 
 

 D.A.P. MÉDIO (CM) ALTURA TOTAL 
MÉDIA 

(M) 

ÁREA BASAL MÉDIA 
(M2/HÁ) 

VOLUME REAL 
MÉDIO 
(M3/HÁ) 

A - Timor 8239 2,87 3,66 7,31 54,852 
B - Timor 8242 2,89 3,61 7,14 52,318 
C - Timor 8243 3,08 3,09 6,93 43,709 
D - Timor 8244 2,77 3,29 3,76 39,594 
E - Rio Claro no 93 3,24 3,84 6,91 53,376 
F - Rio Claro no 95 3,19 3,59 7,72 56,849 
G - Rio Claro no 113 3,02 3,42 6,56 45,470 
H - Rio Claro no 143 2,79 2,90 5,51 32,429 



 

Fig. 1 - Vista geral do experimento 
 
QUADRO N.o 3 - Evolução do crescimento em altura total média (m) em função da idade e 
das procedências de E. decaisneana e E. alba (de Rio Claro). 
 

Anos 1969 1970 1972 1974 PROCEDÊNCIAS 
Idade 1 2 4 6 

A - 8239 - Timor 5,29 9,85 16,49 16,99 
B - 8242 - Timor 5,72 9,78 16,26 16,71 
C - 8243 - Timor 4,46 8,15 13,89 15,51 
D - 8244 - Timor 4,68 8,85 14,79 14,98 
E - 93 - Rio Claro 6,53 10,57 17,28 19,49 
F - 95 - Rio Claro 5,93 9,98 16,15 17,74 
G - 113 - Rio Claro 5,44 8,91 15,39 18,41 
H - 143 - Rio Claro 4,64 8,02 13,04 16,04 
Altura total média: 4,98 9,26 15,40 16,95 
Análise da Variância: Sig 5% (trat.) Sig. (5%) n.s. n.s. 
Tukey: E, C (5%) E, C, H, 5% n.s. n.s. 
Coeficiente de variação: 15,5% 8,4 11,2% 12,8% 



 
 

 
Fig. 2 - Aspecto do E. alba Reinw (alba verdadeiro), apresentando crescimento 
bastante inferior aos demais tratamentos. 
 
QUADRO N.o 4 - Evolução do crescimento em diâmetro médio (cm) ao nível do D.A.P. 
em função da idade e das procedências de E. decaisneana e E. alba (Rio Claro). 
 

Anos 1969 1970 1972 1974 PROCEDÊNCIAS 
Idade 1 2 4 6 

A 4,3 9,3 12,9 14,3 
B 5,2 9,4 13,0 13,4 
C 4,1 8,8 13,9 15,2 
D 3,7 8,5 12,4 12,8 
E 5,6 10,4 14,6 17,2 
F 4,8 10,0 14,4 16,6 
G 4,4 8,6 13,6 15,9 
H 4,0 7,3 12,6 14,8 
Diâmetro Médio: 4,5 cm 9,0 cm 13,4 15,0 
Análise da variância: Trat. lim. 5% sig. 1% n. sig. n. sig. 
Tukey: E = D (lim. 5%) E = H, 1% n. sig. n. sig. 
Coeficiente de variação: 18,2% F = H, 1% 7,6% 14,2% 

 



5,0+X

QUADRO N.o5 - Altura total média em metros, diâmetro à altura do peito (D.A.P.), aos 
4,5 anos de idade, da espécie E. alba Reinw (procedência - lote 8236) e da espécies E. 
decaisneana blune, em função das procedências 8238, 8241, 8245 e 8246. 
 
Lote Espécie Altura total média (m) D.A.P. méido (cm) N.o de plantas 
8236 E. alba Reinw 5,65 5,2 14 
8238 E. decaisneana 13,80 10,6 9 
8241 E. decaisneana 14,29 10,6 12 
8245 E. decaisneana 14,66 12,5 12 
8246 E. decaisneana 9,37 7,9 7 
 

4.1. Sobrevivência das procedências aos 4,5 anos de idade. 
 
Observando-se os dados referentes ao Quadro no 1. nota-se que a procedência E 

(Matriz de Rio Claro n.o 93), foi a que apresentou maior porcentagem de falhas. 25.9% .A 
procedência A do Timor, lote 8239 não apresentou até esta idade nenhuma falha. 

Os valores correspondentes ao número de falhas foram transformados em  
sendo X o número de falhas por parcela (SNEDECOR. 1956). Após a análise de variância 
destes valores transformados e o confronto do número médio pelo teste de Tukey, concluiu-
se que houve diferença significativa. ao nível de 5.0% de probabilidade (limite) entre a 
procedência A. do Timor. lote 8239 e a procedência E. matriz de Rio Claro no 93. Nos anos 
anteriores, não foram encontradas diferenças significativas entre estas procedências. 

Não houve diferença significativa entre as demais procedências. 
 

4.2. Altura total média das procedências aos 4,5 anos de idade. 
 
A análise de variância dos dados referentes à altura total média e o confronto das 

médias pelo teste de Tukey não revelaram diferenças significativas entre as várias 
procedências. 

Os incrementos médios anuais, (Quadro n.o 2), variando de 2,9 ma 3,8 m indicam 
que tanto as procedências de Rio Claro, como as procedências introduzidas do Timor são 
econômicas (GOLFAR!, 1971), devendo seu estudo ser incrementado. 

A evolução do crescimento em altura em função da idade e procedências é  
apresentada no quadro n.o 3. 

 
4.3. Diâmetro médio ao nível do D.A.P. das procedências aos 4.5 anos de idade. 

 
Não foram encontradas diferenças significativas entre os dados referentes ao D.A.P. 

das várias procedências após a análise da variância e o confronto das médias pelo teste de 
Tukey. 

A evolução do crescimento diametral em função das procedências e da idade acha-
se representada no quadro n.o 4. 

Verifica-se pelos incrementos médios anuais, (quadro n.o 2) que as procedências, 
tanto do E. alba (híbrido de Rio Claro} como da nova espécie introduzida do Timor são de 
grande valor econômico. Os diâmetros com 4,5 anos contém valores que correspondem aos 
melhores existentes no Estado de São Paulo, para as espécies E. saligna e E. grandis na 
idade de estagnação aos 7 anos, quando plantados no espaçamento de 2,0 x 2,0 m. (VEIGA,  
1967). 



Os dados apresentados no quadro n.o 5 demonstram que, as procedências 8238, 
8241 e 8245, merecem um estudo mais detalhado para se determinar seu real potencial. 

 
4.4. Área basal média e volume real médio da madeira, com casca. aos 4,5 anos 

de idade. 
 

Verificou-se pela análise de variância e pelo confronto das médias pelo método de 
Tukey, que as espécies, e suas procedências, não apresentaram diferenças significativas aos 
4,5 anos de idade, nem em relação aos valores da área basal, nem em relação ao volume de 
madeira, com casca. 

No Estado de São Paulo, as melhores espécies atingem, na idade de estagnação, aos 
7 anos de idade, quando plantadas no espaçamento de 2,0 x 2,0 m., área basal de 30 m2 a 40 
m2. A maioria das procedências estudadas, já estão, aos 4,5 anos atingindo bons índices de 
produtividade (VEIGA, 1974).  

Os incrementos médios anuais em volume de madeira, com casca, das melhores 
espécies, no Estado de São Paulo têm sido da ordem de 35 m3 a 60 m3, na idade de 
estagnação, e quando plantadas no compasso de 2,0 x 2.0 m. As procedências do Timor 
8239 e 8242 e as de Rio Claro R.C. 93 e R.C. 95, apresentam aos 4,5 anos incrementos 
superiores a 52 m3/Ha/ano, (quadro no 2) o que faz supor, que na idade de estagnação 
atingirão aqueles valores (VEIGA, 1967). 

 
4 .5. Comparações morfológicas  
 
As folhas novas das mudas de todas as procedências eram muito semelhantes, não 

tendo havido possibilidade de diferenciar as espécies E. a.lba, E. decaisneana e E. alba 
(híbrido de Rio Claro). Já as folhas intermediárias, após alguns meses do plantio definitivo, 
apresentavam diferenças nítidas. De maneira geral, as procedências do Timor nos 8238 a 
8246, apresentavam folhas muito maiores, mais largas, mais espessas e de coloração verde 
mais escuro que as procedências de Rio Claro. As procedências de Rio Claro apresentavam  
folhas menores, mais claras e mais finas. Em todo o material de Rio Claro examinado, as 
folhas intermediárias apresentaram coloração verde claro e um fino contorno marginal 
vermelho-cobre. Foi verificada grande variação entre as procedências de Rio Claro quanto 
ao tamanho e forma das folhas intermediárias; alguns exemplares apresentaram folhas 
curtas e largas, aproximando-se das formas ovoide e deltoide, características do E. alba 
Reinw (alba verdadeiro). A progênie da procedência do Timor 8236 (E. alba Reinw), 
embora apresentasse também, alguma variação no tamanho e forma das folhas, é um 
material bem mais homogêneo. 

As procedências de Rio Claro apresentam tronco verde claro e casca deiscente, 
enquanto as procedências do Timor de E. decaisneana nos. 8238 a 8246 apresentam casca 
grossa, estriada e de coloração marrom. Os ponteiros das plantas mais velhas das 
procedências de Rio Claro, apresentam a coloração clara e um aspecto avermelhado devido 
a coloração marginal das folhas, vermelho-cobre. 

Os pecíolos das folhas intermediárias e das folhas dos ponteiros das procedências de 
Rio Claro, são em geral, mais finos e as folhas dos ponteiros tendem para a forma 
deliqüescente. As árvores apresentam copa moderadamente grande mas menos ramificada 
que a do E. decaisneana. 



As procedências de E. decaisneana, de maneira geral, apresentam ramos e pecíolos 
mais grossos, folhas mais escuras e espessas. As plantas são mais densamente enfolhadas e 
os ponteiros não apresentam a forma deliqüescente das procedências de Rio Claro. 

As procedências de Rio Claro e o E. decaisneana do Timor são espécies 
perfeitamente distintas no campo, não se justificando a denominação de E. decaisneana 
que tem sido dada, por alguns, às procedências de Rio Claro. 

Após o terceiro ano, têm sido verificadas floração e frutificação em muitas plantas 
das progênies de Rio Claro, como também no E. alba Reinw, do Timor, progênie do lote 
8236. Esta precocidade não foi demonstrada pelo E. decaisneana. Mesmo após 5 anos de 
idade, essa última espécie raramente apresenta alguma planta em floração ou frutificação. 

O E. alba Reinw apresenta plantas variáveis em tamanho, desde muito pequenas e 
grossas, com 6,0 m de altura e 23 cm de diâmetro, até árvores com altura superior a 19,0 m 
e diâmetro superior a 60 cm, com tronco reto até aproximadamente metade da altura total. 
A copa é moderadamente larga e esparsamente ramificada (HALL, JOHNSTON & 
CHIPPENDALE, 1962). A progênie do E. alba Reinw, da procedência 8236, do Timor, 
plantada ao lado do experimento citado anteriormente, apre sentava na idade de 4,5 anos, 
plantas com altura variando de 1,90 ma 6,0 m, e diâmetros variando de 1,5 cm a 4,5 cm. 
Três plantas destacaram-se das demais, com alturas de 12 a 16 me diâmetros de 10 a 18 cm. 
A média geral de progênie foi de 5,65 de altura e 5,2 cm de diâmetro à altura do peito. 

As variações morfológicas verificadas nas progênies da espécie introduzida de Java, 
por Navarro de Andrade como sendo E. alba, levam a crer que se trata de material híbrido. 
ANDRADE (1961), ilustra, em duas páginas a grande variabilidade apresentada pelos 
frutos. 

PRYOR (1971) sugere que teria havido hibridação com E. tereticornis e E. 
saligna, junto às quais a espécie teria sido plantada, e que os povoamentos formados com 
sementes dessa espécie seriam híbridos entre ela e o E. tereticornis e o E. saligna, e 
provavelmente entre outras espécies. De acordo com verificações feitas em Rio Claro, a 
espécie floresce durante 10 meses por ano, coincidindo sua floração com 36 espécies 
(CAVALCANTI)(*).Dentre estas espécies algumas pertencem às Secções Transversaria, 
Exsertaria e Maidenaria, da classificação de PRYOR & JOHNSON (1971) baseada na 
capacidade de hibridação entre grupos de espécies. O cruzamento entre essas secções é 
possível e ocorre com facilidade. O longo período de floração do E. alba (de Rio Claro), da 
Secção Exsertaria coincide com o das espécies: E. botryoides, E. grandis, E. lonifolia, E. 
punctata, E. propinqua, E. resinifera, E. robusta, E. saligna, da Secção Transversaria 
com E. camaldulensis e E. tereticornis, da Secção Exsertaria; com E. maidenii, E. 
cineria da Secção Maidenaria (CAVALCANTI,(*)). 

GUIMARÃES & KERR (1961), trabalhando com progênies autofecundadas de E. 
alba (de Rio Claro), concluiram, que são bastante uniformes, citando a cor vermelho-cobre 
(«purpurascens») das folhas de plantas jovens, até 18 meses de idade, e dos ponteiros das 
plantas mais velhas. Este característico tem sido verificado também no presente trabalho 
nas plantas das progênies de Rio Claro. 

Novos trabalhos, mais recentes, ainda em fase de execução no Departamento de 
Silvicultura da Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», com plantas 
autofecundadas de E. alba (de Rio Claro) levam a crer que se trata de material híbrido. 

                                                           
(*) Cavalcanti, Gilbert, 1974. Comunicação pessoal. 



Folhas intermediárias das progênies autofecundadas, herborizadas, apresentadas por 
FERREIRA (1975(**)) apresentam grande variação quanto ao tamanho e forma. 
 

5. RESUMO E CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho teve por objetivo comparar o desenvolvimento de algumas 
procedências de E. decaisneana, do Timor com plantas provenientes de árvores matrizes 
selecionadas pelo Serviço Florestal da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, da 
espécie introduzida por Navarro de Andrade, como sendo E. alba Reinw; verificar se esta 
última espécie, seria, por engano de identificação na época da introdução, a espécie E. 
decaisneana, e em caso contrário, determinar as principais características morfológicas que 
possibilitassem a distinção entre os eucaliptos em estudo. 

Com base nos resultados obtidos concluiu-se que: 
a) As procedências do Timor, de E. decaisneana nos. 8239, 8242, 8243 e 8244 e as 

procedências de Rio Claro de E. alba (hibrido de Rio Claro), R.C. 93, R.C. 95. R.C. 113 e 
R.C. 143. não apresentaram diferença estatística significante em relação ao crescimento em 
altura total, diâmetro médio à altura do peito, nem em relação à área basal e ao volume real 
médio de madeira, com casca. 

b) Em relação à sobrevivência apenas a procedência 8239, revelou diferença 
estatística significativa. ao nível de 5% de probabilidade (limite) em relação à matriz de Rio 
Claro no 93. não tendo sido encontradas diferenças significativas entre as demais 
procedências. 

c) As diferenças morfológicas encontradas entre as procedências de E. decaisneana 
e o E. alba (híbrido) procedências de Rio Claro, são marcantes, o que leva a considerá-las 
como duas espécies distintas. 
d) A grande variabilidade encontrada nas progênies dos lotes de Rio Claro sugere seu 
caráter híbrido. Em alguns característicos, como folhas intermediárias, casca e formato da 
copa, algumas plantas aproximam-se bastante do E. alba Reinw, progênie do lote 8236 
(alba verdadeiro). Em outros, especialmente folhas adultas, botões e frutos, a variabilidade 
encontrada justifica a hipótese de PRYOR (1971), do material introduzido em Rio Claro ter 
sofrido hibridaçáo com E. tereticornis, E. saligna e outras espécies. 
e) Quanto à possibilidade de ter havido um engano na introdução da espécie, que seria na 
realidade o E. urophylla (não descrito) os dados conseguidos não são suficientes ainda 
para qualquer esclarecimento. 
f) Os dados de crescimento apresentados pelas procedências de E. decaisneana e da 
espécie híbrida. de Rio Claro. justificam a intensificação dos estudos da nova espécie 
introduzida, com repetição dos ensaios em outros pontos do Estado. bem como a 
continuação das pesquisas com o material de Rio Claro. 
 
 Aspectos gerais da variação de casca apresentada pelas diferentes procedências. 

                                                           
(**)  Ferreira, 1975. Comunicação pessoal. 



 

 Fig. 3 - e. decaisneana (lote no 8242)        Fig. 4 - E. decaisneana (lote no. 8239) 
 



 

 Fig 5. - E. alba (híbrido de R. Claro)      Fig. 6 - E. alba (híbrido de R. Claro) 
(lote R.C. 95)          (lote R.C. 93) 
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