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RESUMO 

ANÁLISES SILVICULTURAIS DE LOTES DE SEMENTES DE 

EUCdlyp~u~ cdmdldulen~~~ DEHN VISANDO A 

IMPLANTA,ÃO DE POPULAÇÕES BASE 

.xvi. 

Autor: CELINA FERRAZ DO VALLE 

Orientador: Prof. Dr. MÁRIO FERREIRA 

A implantação de populações base tem sido um 

assunto de fundamental importância para a continuidade dos 

programas de melhoramento e silvicultura. Entretanto sua im

plantação requer conhecimento silvicultural e biológico da es 

p~cie,de modo a plenejar adequadamente as populações, assim 

como ampliar a base gen~tica e utilizar as ~ariações naturais 

existentes. 

Neste trabalho foram estudadas as característi 

cas silviculturais e biológicas das populações originadas de 

15 lotes de sementes de EUCdlyptu~ cdmaldulen~i~ com base ge

n~tica variável. As sementes foram colhidas na região Norte 

da Austrália entre as latitudes 140 30 l S e 190 34'Se longitudes 

entre l240 45'W e l450 09W e altitudes variáveis. Com elas ins 

talou-se na Estação Experimental de Ciências Florestais, em 

Anhembi-SP, um teste de procedências no delineamento de blo-



.xviL 

cos ao acaso, com 15 tratamentos, 4 repetições e parcelas qua 

dradas com l6plantas úteis. 

Aos 6 anos de idade, as características quanti 

tativas analisadas em cada população foram DAP das árvores 

(cm), altura (m), área basal das parcelas (m2/ha) e incremen-

to médio anual do volume cilíndrico de madeira com casca das 

parcelas (m 3/ha/ano) e percentagem de sobrevivência. As ca-

racterísticas qualitativas silviculturais analisadas foram: 

forma do tronco das árvores, freqüência de indivíduos com co-

pa quebrada, freqüência de indivíduos bifurcados e suprimidos 

e, ainda, que exibiam perda de dominância apical (seca de pon - -
teiro) típica de deficiência nutricional e/ou de sensibilida-

de ã deficiência hídrica. 

Através das análises determinou-se que aproxi-

madamente 30% da variação total existente no teste, para to-

das as características, era de origem genética e devido a va-

riação entre populações (lotes de sementes), oriundos das di-

versas macroregiões amostradas; 60% da variação existente era 

devido a variação entre indivíduos dentro de um mesmo lote de 

sementes. O coeficiente de variação para todas as caracterís 

ticas analisadas, dentro dos lotes de sementes, em média, e 

baixo. 

As coordenadas geográficas das localidades on-

de foram colhidas as sementes (longitude e altitude) e o núme 

ro de matrizes que compuseram a amostragem para a formação dos 
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lotes, mostraram uma correlação linear positiva e altamente 

significativa com o desenvolvimento silvicultural das árvores. 

A correlação entre latitude e as caracteristicasavaliadas foi 

negativa, porém não significativa dentro da faixa latitudinal 

estudada. 

A similaridade no comportamento de alguns lo

tes de sementes permitiu agrupá-los definindo macroregiões de 

procedências, fundamentais à formação de populações base com 

ampla base genética. Populações assim formadas poderão pro

porcionar recornbinações gênicas importantes para a continuida 

de do programa de melhoramento. 

As marcaçoes sugeridas para a formação das po

pulações base, em função dos estudos silviculturais e fenotí-

picos, foram: 

- Macroregião de Petford (QLD) lotes n~ 12962; 12185; 

12186; 12187 e 12510. 

- Macroregião de Katherine (TN) lote n9 12181. 

- Macroregião do Golfo de Carpentaria (QLD) , lotes n9 

10923 e 10924. 

- Macroregião de Kymberley Area CWAl, lotes ne;> 10557; 

12346 e 12349. 

- Macroregião do Interior da Austrália Ocidental CWA) 

lotes ne;> 10574 e 12437. 
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SILVICULTURAL ANALYSIS OF Êuealyptu~ eamaldulenhih DEHN 

SEED LOTS FOR BASE POPULATION FORMATION 

SUMMARY 

Author: CELINA FERRAZ DO VALLE 

Adviser: Prof. Dr. MARIO FERREIRA 

Formation of base population is a key i'ssue for 

a silvicultural and tree improvement programo Therefore 

grouping provenances to have· a basic population structure 

needs silvicultural and biological knowledge of the species 

in order to identify and adequa te use of ecotypes. 

Silvicultural and biologicalcharacteristcs of 

15 seed lots ("provenances") with varying ~eed trees per seed 

lote, belonging to a provenance test, located at the Anhembi 

Forest Station, State of são Paulo-Brazil, at 6 years old, 

were analysed. The seeds were colleeted by CSIRO' in the 

Northern region of Australia, between latitudes l40 30'S and 

190 34'S and longitudes 1240 45'W and 1450 09'W,.and variable 

altitudes. 

The following variables were analysed withim 

the seed lots: DBH of the trees (em); total height of the 
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trees (m), basa1 area (m2/ha), wood ci1indrica1 volume (m3/ha) 

and surviva1 (%), as we11 as stem taper, brokem . and forked 

tops, and 10ss of apica1 dominance (typica1 ·-of nutritiona1 

deficieney) • 

After statistiea1 ana1ysis it was found that 

about 30% of the total variation was due to between seed 10ts 

(genetiea1 variation) and 60% of the total variation was tree 

to tree, variation within provenanees. 

The eoefficient of variation wi thin seed 10ts 

was found 10w. Longitudeand altitude of the seed sourees and 

number original trees per seed 10t, showed a pósitive and 

signifieant linear eorre1ation with prove nane e .- wood volume 

yie1ds. Latitude did not show statistiea1 signifieance for 

the coefficient of eorre1ation with wood volume yie1ds. 

The phenotipic simi1arity among some seed 10ts 

suggest a need for grouping them and define maeroregions of 

provenanees basie for the new base popu1ations. 

The suggest maeroregions for the new base popu 

1ations, in funetion of the main eone1usions of the studies, 

are: 

- Petford (QLD) seed lots n9 12962, 12185, 12186, 12187 

and 12510. 

- Katherine (NA) seed lots n9 12181. 
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- Go1f of Carpentaria (QLD) seed lots n9 10923 and 

10924. 

- Kymber1ey Area (WA) seed oots n9 10557, 12346 and 

12349. 

- Inner of Western Austra1ia (WA) seed lots n9 

and 12437. 

10574 



1. INTRODUÇAO 

A atual fase da eucaliptucultura brasileira, 

mostra a necessidade de uma reflexão com vistas à melhor uti

lização das sementes já introduzidas no país. A literatura es 

pecializada cita a existência de grande número de lotes de se 

mentes de E(tQafyptu~, já testados em diferentes condições eco 

lógicas, e que necessitam definições para sua utilização. En 

tretanto, para que estas sejam possíveis, o estudo das popula 

ções formadas requer uma interpretação apurada de suas carac

terísticas silviculturais e biológicas, através das quais tor 

na-se possível o melhor entendimento das variações 

de uma espécie, suas limitações e potencialidades. 

naturais 

A urgência desses estudos se faz necessária, 

uma vez que a implantação das populações base assume uma im

portância fundamental, a nível nacional e internacional, onde 

as estratégias para o melhoramento baseadas na seleção recor

rente tem sido as mais importantes. 

o presente trabalho foi desenvolvido visando 

dar ao teste de procedências uma interpretação mais ampla, pro 
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curando estabelecer critérios silviculturais e biológicos pa

ra a definição da formação de populações base. 

o EUQalyptu~ eamaldulen~i~ é uma das espécies 

mais importantes para os países tropicais, na ocupação de so

los marginais para a agricultura e para o plantio de espécies 

florestais como o EUQalyptu~ gnandi~, EUQalyptu~ ~aligna e Eu 

Qalyptu~ unophylla. 

No Brasil, dada suas características de rusti

cidade, adaptação e densidade básica da madeira, é uma das es 

pécies prioritárias para a produção de energia, como por exem 

pIo, as indústrias produtoras de ferro gusa, instaladas no po 

lígono das secas, ocupando uma área superior a 200 mil ha. 

o plantio destas áreas, ainda está em grande 

parte, na dependência da importação de sementes indígenas da 

Austrália, que podem ser colhidas de árvores isoladas e/ou de 

povoamentos endogâmicos. 

Na região de ocorrência natural, esta é a espé 

cie de mais ampla distribuição e portanto apresenta variações 

naturais importantes para a silvicultura, sendo então necessá 

rio a definição de uma metodologia para a implantação de popu 

lações base com esta espécie. 

o presente estudo procura estabelecer a carac

terização de ecótipos ou variações clinais importantes para a 

formação de populações base para diferentes condições edafo--
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climáticas. Diante disto, os objetivos deste trabalho sao os 

seguintes: 

a) Avaliação do comportamento silvicul tural das 

procedências, através das características altura,diâmetro das 

árvores, volume de madeira, área basal e sobrevivência das ár 

vores; 

b) Análise da correlação das características 

silviculturais apresentadas na região do teste, com as coorde 

nadas geográficas do local de origem das sementes; 

c) Avaliação das conseqüências do tamanho efe

tivo da amostra nas características silviculturais da popula

ção formada; 

d) Determinação dos componentes de variação g~ 

nética e ambiental da população amostrada; 

e) Avaliação das variações fenotípicas comple

mentares, tais como: forma da árvore, arquitetura geral, cres 

cimento monopodial da copa e coloração da casca. 
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-2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. POPULAÇÕES BASE: DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Segundo NAHKOONG et alii (1983), as populações 

base devem ser formadas por um conjunto de indivíduos de uma 

determinada espécie, os quais deverão ser capazes de represen 

tar e conter toda variabilidade da população original, sen-

do através dela possível assegurar para os plantios futuros a 

sobreviv~ncia, a adaptação e a resist~ncia a diferentes situa 

ções adversas e, ainda, ter condições de oferecer material p~ 

ra atender as variações do meio e de mercado através de gera-

çoes. A represen-atividade da população original nem sempre 

é possível, cabendo ao responsável pelo programa obter o maior 

número de indivíduos. 

A manutenção da variabilidade genética da popu 

lação base é assegurada ao longo dos anos, uma vez que nesta 

população não se emprega qualquer prática de seleção, .além da 

seleção natural (NAMKOONG et a1ii, 1983). 

Este é o aspecto diferencial entre as popula

çoes base, populações para melhoramento e populações para pro 

dução de sementes. Nestas últimas, pratica-se a seleção in-
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tensa, tendo como base um determinado objetivo e como sonse-

qüência um estreitamento da base genética (FERREIRA & SANTOS, 

1990) • 

Segundo BRUNE (1979,1981), a implantação de po

pulações base de Eueaiyptu~ deve ter os seguintes objetivos: 

- adaptação e formação de raças locais; 

- garantia da manutenção da variabilidade genética no 

novQ ambiente; 

- fornecer nase para os programas de melhoramento ge

nético das espécies; 

fornecer sementes para os plantios comerciais; 

- obter independência das fontes de sementes do exte

rior. 

MARTIN (1989) e FERREIRA (1990), propoem três 

estratégias possíveis de serem usadas na formação de popula-

ções base e na produção de híbridos intraespecíficos: 

I) População base pura: formada por procedência 

definida, que a nível de melhoramento pode ser trabalhada por 

seleção recorrente (população única ou multipopulações). 

II) Melhoramento por seleção de variedades sin 

téticas, foramada por muI tipopulações: que também pode ser tra 

balhada a nível de melhoramento por seleção recorrente (popu

lação única ou multipopulações). 

III) Melhoramento por via seleção recorrente 

recíproca para a obtenção de variedades híbridas intraespecí

ficas. 
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Segundo MARTIN (1989) a população tipo I, se

ria recomendada para condições edafoclimáticas onde a proce

dência em questão tivesse; seu potencial conhecido; a 

população tipo lI, pode ser utilizada nas boas áreas de intro 

dução, nas quais se conhece a potencialidade da espécie; a po 

pulação tipo III, teria como objetivo suprir de material gené 

tico áreas marginais, onde a espécie encontra problemas de 

adaptação e/ou produtividade. 

Entretanto, a estratégia para formação de popu 

lações base depende fundamentalmente da estrutura populacio

nal que a espécie apresenta em ambie~te natural. FERREIRA 

(1990) alerta que devem ser levados em consideração os proces 

sos evolutivos a que foram sujeitas as populações em estudo, 

às diferenças ecotípicas entre as populações e seus reflexos 

na formação das populações base e continuidade da estratégia 

sexuada. 

Em caso de espécies que apresentàm diferenças 

ecotípicas, é aconselhável a formação de uma população para 

cada ecótipo, uma vez que existem diferenças genéticas impor

tantes, já fixadas e que devem ser mantidas. Em muitas situa 

ções estes ecótipos podem apresentar diferenças no período de 

florescimento, ou ter desenvolvido sistemas de incompatibili

dade e, neste caso, não haverá a recombinação esperada (STY

LES, 1979). 

Porém, no caso dos eucaliptos, para as procedê,!! 
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cias que não apresentam diferenças de fenologia de floresci.Irento, 

a população base poderá ser formada agrupando-as para permi

tir a recombinação e a produção de variedades sintéticas de 

extrema importância (FERREIRA, 1990). 

Entretanto, para que a escolha da estratégia 

possa ser feita é necessário o entendimento dos seguintes ter 

mos básicos usados no melhoramento florestal: 

ecótipo e lote de sementes. 

procedência, 

2.1.1. Definições da terminologia: procedência, 

ecótipo e lotes de sementes 

Segundo FERREIRA (1982) e ZOBEL & TALBERT (1984), 

procedência é o local onde a espécie está aàaptada e tem con 

dições de fornecer sementes, pólen ou propágulos, podendo ou 

não corresponder a origem natural da espécie. 

CALLAHAM (1963) atribuiu ao termo procedência 

o significado biológico equivalente a uma população local, pa!: 

te de uma ra~a, ecótipo, cline, subespécie ou variedade. 

Para MATHESON & RAYMOND (1984) a conotação em

pregada de população é errada, pois na coleta de sementes a 

amostragem correta da população é quase sempre impraticável. 

Segundo STYLES (1976) o termo· procedência pode ser considera-
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do como sendo a área geográfica e ambiental na qual árvores 

maes desenvolveram-se,e dentro da qual sua constituição gené

tica tem sido modificada através da seleção natural. 

Para ZOBEL & TALBERT (1984) um ecótipo é um , 

grupo de plantas de genótipo similar que ocupa um nicho ecoló-

gico específico. Em floresta, algumas vezes é sinônimo de ra 

ça. Os ecótipos freqüentemente não são distinguíveis por ca-

racterísticas morfológicas e sim fisiológicas 

Segundo FERREIRA (1990) ecótipo pode ser defi-

nido como uma variação descontínua que ocorre dentro de uma 

espécie, no seu ambiente natural, advindo das pressões de sele 

çao natural, as quais imprimem determinadas características 

que sao geneticamente fixadas. 

Cline, por defin~ção, é baseado em uma caracte 

rística, e nao ao genótipo todo, que apresenta variação contí 

nua, ~m função de um gradiente ambiental, que pode ser ou não 

fixada geneticamente (ZOBEL & TALBERT, 1984). 

Lote de sementes é a definição proposta por MA 

THESON & RAYMOND (1984) para caracterizar a coleta por detenninada 

instituição. Entretanto·, sabe-se que de uma mesma procedên-

cia vários lotes de sementes podem ser cOletados, em um mesmo 

ano ou em anos consecutivos, não sendo portanto. aconselhável 

o uso deste termo como sinônimo de procedências. 
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o termo lote de sementes é usado indevidamente 

como sinônimo .de procedência, com o qual se espera represen

tar a espécie, tendo-se pouco ou nenhum conhecimento sobre a 

variabilidade genética desta e·da influência da amostragem no 

comportamento do material (FERREIRA, 1990). 

2.2. AMOSTRAGEM PARA FORf~ÇÃO DE POPULAÇÕES BASE 

Muito mais que uma simples coleta de sementes, 

a amostragem para a formação de populações base deve ter como 

objetivo representar efetivamente a população original. CALLA 

HAM (1963) destacou.a importância que os aspectos relativos a 

tamanho, forma, locais e época de amostragem podem represen~ 

tar nos estudos da variação genética das espécies. A repre

sentação das espécies amplamente distribuídas como o Euealyp

~u~ eama~dulenhi~, não pode ficar restrita a um pequeno núme

ro de amostras, ou a uma única origem. Segundo MARTIN (1987), 

infelizmente ainda são freqüentes os casos de espécies serem 

eliminadas de programas florestais devido a amostragem insufi 

ciente, ou a coleta de indivíduos endogâmicos. BARNES & GIB

SON (1984) consideram que a composição genética das amostras, 

ou seja, o número de paternais que originaram as sementes é o 

fator fundamental para que sejam fornecidas informações con

fiáveis sobre o padrão de variação genética. 

são v&rias as recomendações que se encontra na 
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literatura sobre o número mínimo de paternais que deverá com

por um lote de sementes, entretanto, não existe um consenso 

geral sobre o assunto, dada a falta de experimentação especí

fica para dimensionar a amostragem ideal para represen

tar a variabilidade das populações naturais das espécies flo

restais. 

Segundo CALLAHAM (1963), o número de árvores a 

ser amostrado em cada local de distribuição da população natu 

ral, deveria flutuar de acordo com a variação fenotípica en

tre árvores ali encontradas, e que devido ao fato de raramen

tem se ter conhecimento desta variação o melhor seria a cole 

ta de sementes de 10 a.25 indivíduos de cada local ou proce

dência. 

para MARTIN (1987) cada procedência deverá ser 

representada por mais de 10 indivíduos distantes um do outro. 

KEMP (1976) es~abeleceu que a coleta deveria abranger 25 a 30 

árvores. NAMKOONG et alii (1980) comentaram que para as esp~ 

cies de distribuição contínua e homogênea uma amostragem de 

100 árvores poderia ser suficiente, porém, para as. espécies 

de distribuição subdividida, os pontos deveriam ser aumenta

dos em número e tamanho. 

Segundo SHIMIZU et alii (1982), o número míni

mo de árvores seria de 25 por procedência, distanciadas entre 

si de pelo menos 100 metros. Os autores ressaltaram que após 

o conhecimento sobre a variabilidade da espécie, estes valo-
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res poderiam ser aumentados. ZOBEL (1978) considera que uma 

amostra de 30 árvores de cada procedência é adequada para for 

necer informações representativas sobre a variabilidade gené

tica das populações. 

Para VENKOVSKY (1986, 1987), existe uma grande 

dificuldade quando se trata de definir o tamanhoefétivo ideal 

que se deve atingir e manter num programa de melhoramento, 

pois tudo depende do rigor que se quer ou que se pode traba

lhar. Sabe-se, no entanto, que a grande dificuldade na cole

ta de sementes na Austrália, é de se encontrar árvores na quan 

tidade exigida com a distância recomendada entre elas. 

A partir da fórmula básica proposta por CROW & 

KIMURA (1970), VENKOVSKY (1987) derivou a expressa0 para adaE 

tar o conceito de tamanho efetivo populacional às etapas bási 

cas de preservação de germop1asma, tais como as coletas de 

amostras e sua preservação. 

Para plantas alógamas, os autores propoem que 

o tamanho efetivo da população (NE) que a amostra deve repre

sentar é de centenas de árvores, e será atingido co1etando-se un n.§. 

mero de mães iguala 25 ou 30 árvores. Isto porque pela fórmula, 

para plantas a1ógamas, NE = 4 F, onde F é igual ao número de 

árvores matrizes. 

Segundo NAMKOONG (1979), a restrição do tama

nho efetivo da população pode interferir na mudança das fre-

qUências a1é1icas dificultando a predição de ganhos gcnéti-
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COSo Sempre que as populações selecionadas têm um tamanho pe 

queno, existe a chance de perda de um alelo, isto é, um alelo 

neutro que não tem valor seletivo inicial, mas que é negativa 

mente correlacionado com os alelos selecionados nos outros 10 

coso Sendo assim, quandq se considera vários locos, a chance 

de perda de alelos é grande, e isto pode restringir o tamanho 

efetivo da população e ganho potencial (NAMKOONG & ROBERTS, 

1982) . 

A idéia de que a variabilidade genética aumen

ta com o aumento do número de parentais que compoem a amos

tra, sõ deve ser considerada verdadeira se os mesmos forem to 

mados ao acaso para representar a população. No entanto, a 

variabilidade genética poderá ser reduzida se os parentais es 

tiverem localizados muito próximos, ou mesmo se ocorrem em 

plantações derivadas de um pequeno número de parentais, ou 

ainda, se forem selecionados com uma finalidade muito restri

ta (JONES & BURLEY, 1973). Como conseqüência desta amostra

gem inadequada, os autores ressaltam os seguintes riscos: . a) 

susceptibilidade a danos por patógenos e a fatores climáti

cos; b) diminuição da magnitude da variância genética aditiva 

disponível para uso futuro através de seleção, reduzindo os 

possíveis ganhos genéticos e aumentando o grau de parentesco 

entre os indiv!duosselecionados e conseqüentemente, os ris

cos por depressões devido a cruzamentos endogâmicos. Esta de 

pressao por endogamia pode levar à perda de vigor, resistên

cia e adaptabilidade (KLEINSCHMIT, 1979). 
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Segundo ELDRIDGE (1976) a presença de indiví

duos anoes nas populações introduzidas é uma prova de existên 

cia daconsanguinidade nas florestas naturais -de Eueatyptu~. 

Para FERREIRA (1990), a presença de mudas consanguíneas pode 

ser detectada nos canteiros e nos primeiros anos após o plan

tio, no entanto, nem sempre essa caracterização é feita. EL

DRIDGE (1977, 1978), ressalta que embora a endogamia não cau

se efeitos depressivos letais em Eueatyptu~, como para os pi

nheiros, esta não pode ser ignorada dos programas de melhora~ 

mento, pois poderá causar grandes perdas em termos de ganhos 

genéticos. 

Ainda na amostragem, deve-se considerar o lo

cal de coleta em relação ao centro de origem da espécie. MAR 

TIN (1987) encontrou uma diminuição na produtividade em Euea

lyptu~ eloez~ana e Euealyptu~ u~ophylla à medida que a coleta 

se afastou do centro de origem. Entretanto, FERREIRA (1990) 

comenta que a amostragem periférica envolve elementos submeti 

dos a uma pressão de seleção muito mais intensa, e que, prova 

velmente, estes venham apresentar melhores condições de adap

tação em áreas marginais. Outro fator importante nos eucalip 

tos é a tendência à hibridação interespecífica que ocorre nas 

áreas naturais. A coleta de sementes nestas áreas princi-

palmente, onde existe a introgressão de outras espécies, pos

sibilita a detecção de híbridos naturais que são muito impor

tantes na silvicultura clonal,dada sua produtividade e capaci 

dade de adaptação, podendo entretanto, essa hibtidação nao 

ser interessante na formação de populações base. 
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2.3. DISTRIBUICÃO NATURAL DO fuealyp~u~ eamaldulen~~ 

o Euealyptu.6 camaldule.YI..6i..6 Dehn, é a espécie do 

subgênero Symphyomyrtus que apresen,ta a maior amplitude de dis 

tribuição geográfica natural. ~ encontrada em quase todo ° 
continente australiano entre as latitudes l40 s e 380 S e, lon

gitudes entre l140 W a l52o W, ocupando, portanto, ambientes ec~ 

lógicos muito variados, não ocorrendo somente na Tasmânia e 

Nova Guiné (GOES, 1960; BLAKELY, 1965; PRYOR & BYRNE, 1969; 

GOLFAR! et alii, 1978; ALLEN, 1979; GOES, 1985) !Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição natural do E. camaldule.Yl.J.j..[.6 na Austrá

lia. Fonte: CHIPENDALE & WOLF (1981). 
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A espécie é encontrada geralmente em altitudes 

que variam de 30-500 metros, podendo __ ocorrer ocasionalmente 

em regiões mais elevadas, como por exemplo, na cordilheira do 

Monte Lofty, próximo de Adelaide (S.A), no Território Norte e 

próximo ao Grande Divisor em Queensland. 

o EUQafypzu~ Qamafdufen~i~, é também conhecido 

corno E. fongifo~z~i~ Fum e E. ~o~z~aza Shelcht, e recebe as 

denominações vulgares de Murray Red Gum, ou ainda, River Red 

Gum, devido a sua ocorrência às margens do Rio Murray (S.A) e 

a coloração vermelha de madeira. 

Em um estudo recente na região de Queensland, 

BARROS et alii (1990) observaram que as árvores desta espécie 

situam-se ao longo dos rios, dependendo das condições de ari-

dez ambiental e das dimensões dos cursos d'água. Nas condi-

ções mais áridas fica restrita às margens, podendo ser encon-

trada até dentro dos leitos dos rios sazonais. ·Nas regiões 

planas as árvores podem ser encontradas mais distantes do lei 

to dos rios, caso contrário fica restrito a 5 ou 10 metros des 

te. Os autores complementam que esta distância parece ser d~ 

finida pela profundidade do lençol freático ou do suprimento 

de água que o rio pode oferecer. 

Segundo DORAN & BOLAND (1978), o E. Qamafdufen 

~i~ ocorre em regiões áridas e semi-áridas de clima quente e 

muito quente, com temperaturas máximas variáveis de 270 - 400 C 

e mínimas situadas entre _3° - 15°C, onde a precipi tação média 
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anual varia de 250 a 600 mm. TURNBULL (1978), cita a presen

ça desta espécie em regiões com precipitação de 230 mm/ano 

Agnew - WA) e em outras com precipitações próximas a 1000 mm/ 

ano. 

2.3.1. Variações naturais entre populações de 

fucalyp~u~ camaldulen~i~ 

BLAKELY ·(1965) trabalhando na chave de identi

ficação de Euealyptu~, salienta que o Euealyptu~ ewnald~eML6 

pode ser facilmente confundido com o Euealyptu~ te~etieo~ni~, 

E. ~udi~, E. ex~enta, E. amplifiolia e outras, sendo difícil a 

distinção entre elas. 

Segundo PRYOR (1979) a variação dentro de espé 

cies amplamente distribuídas pode ser tão grande como a varia 

ção que se encontra entre espécies estreitamente relacionadas. 

Em um trabalho envolvendo 25 procedências de 

diferentes regiões da Austrália, BURLEY & EVANS (1971), obser 

varam oito características morfológicas distintas em Euealyp

tu6 eamaldulen~i6, aos 8 anos de idade. Estas se referem a 

comprimento e largura de. folhas, ângulo da base das nervuras 

e densidade das glândulas de óleo das folhas. Segundo os au

tores, estas variações estariam relacionadas à temperatura e 

latitude. Eles acreditam que essas características sejam de

vidas às variações clinais ou ecotípicas. 
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BURLEY & HANS (1980) confirmaram, aos 10 anos 

de idade, os resultados já observados em 25 procedências de 

E. eamaldulen~l~, aos 2 anos de idade,pelos mesmos autores. A 

análise do comprimento e largura de folhas permite dividir as 

procedências em um grupo do Norte e outro do Sul. Essa divi

são também foi reconhecida em vários estudos realizados por 

KARSCHON (.1967), PRYOR & BYRNE (1969), BANCKS & HILLI8 (1969), 

KARSCHON (1974), os quais classificaram o tipo do Norte, onde 

as procedências características são: Katherine (TerritórioNo~ 

te) e petford (Queensland). Estas geralmente apresentam opé~ 

culo arredondado, folhas juvenis largas e glaucas, lignotubér 

culos, ramos retos e casca branca. Segundo os autores, estas 

procedências apresentam bom desenvolvimento quando plantadas 

em áreas tropicais e subtropicais com chuvas de verão. 

o tipo Sul é representado pelas procedências 

de Lake Albacutya e Victoria. Estas possuem opérculorostra

do, folhas juvenis estreitas, com plantas sem lignotubérculos, 

ramos tortuosos, casca acinzentada. Apresentam bom desenvol

vimento quando plantadas em áreas temperadas com inverno chu

voso, especialmente na regiio mediterrãne~. 

Estes autores não têm definição correta acerca 

do ponto de diferenciação entre as formas do Norte e fi do 

Sul. LARSEN (1967) acredita que seja na latitude 200 8, l<ARS

CHON (1967) e BURLEY & HAN8 (1971) sugerem latitude '320 S, 

PRYOR & BYRNE (1969) acreditam que o limite esteja entro as 

latitudes de 230s- 300 8 e KAR8CHON (1974) sugere esta divisão 
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na latitude 250 5'S na Costa Leste e l80 s na Costa Oeste. Se

gundo ELDRIDGE (1975) é improvável a existência de um divisor 

real entre os tipos do Norte e do Sul, o que existe é urna va

riação clinal nas características usadas para identificação. 

Em 1973, TURNBULL apresentou urna proposta mais 

completa acerca das variações apresentadas pelo E. 'c.ama..e.du..e.e.n 

~~~, ao longo de sua distribuição natural. O autor sugere urna 

subdivisão da espécie em oito regiões geográficas, tornando por 

base o sistema de drenagem do continente entre os quais seria 

improvável ocorrer o fluxo gênico. Essa é urna proposta bas

tante válida, urna vez que o' E. c.ama..e.du..e.e.n~~~ tem a distribui

ção ao longo dos fluxos d'água, os quais provavelmente sao um 

importante vetor da distribuição de suas sementes. 

Segundo PRYOR & BYRNE (1969) algumas das dife

renças apresentadas pelo E. c.ama..e.du..e.e.nAi~ são morfolõgicas e 

outras fisiolõgicas. 

PRYOR (1979) cita que esta variabilidade é mui 

to benéfica para os programas de melhoramento genético, e que 

a variabilidade individual dentro da espécie, é mais signifi

cativa do que a hibridação entre o E. c.ama..e.du..e.e.n~~~ e demais 

espécies. A escolha correta das pr'ocedências é um dos aspec

tos mais importantes da seleção. O autor observou um baixo 

coeficiente de variação quando analisou os danos causados p~ 

la geada em procedências do norte da Austrália. Este 'fato le 

vou-o a sugerir a existência de urna alta endogamia ou baixa 
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intensidade de seleção nas procedências do norte. o autor 

ainda observou que a somatória da variação dentro das popula

ções proporciona uma base considerável para seleção e, aler

ta para a variedade de tipos diferentes e a possibilidade de 

hibridação que a espécie apresenta, o que poderá dar origem 

a povoamentos muito irregulares se cuidados especiais não fo

rem tomados na seleção. 

2.3.2. Variações naturais entre populações de 

f. eamaLdu~en~~ da região norte da 

Austrália 

De uma maneira geral, as árvores desta espécie 

apresentam alturas variáveis de 20 a 30 metros, podendo atin 

gir até 2 metros de diâmetro (FAO, 1966). Entretanto, BARROS 

et alii (1990) complementam que o porte das árvores na Austrá 

li~ varia com o grau de aridez da região € ooma.dimensãodo rio 

ao longo do qual elas se situam. As procedências de Dimbulah, 

Petford e Laura (QLD) são caracterizadas por árvores que che

gam a 20 metros de altura, e as procedências situadas em Mount 

Garnet e Georgetown (QLD) são de árvores màis baixas, que no 

geral não atingem 10 metros de altura. Essa variação, segu~ 

do FERREIRA (1990) define dois tipos florestais distintos, p~ 

ra a espécie, floresta aberta tipica e a savana de eucalip

tos. 

A região norte da Austrália, onde se situam as 
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, procedências de interesse para as regiões tropicais e subtro

picais foi dividida por TURNBULL (1973) em: 

l~ Região: que compreende montanhas do nordes

te de Queensland, localizada entre as coordenadas: latitude 

l6QS-260S, longitude l450W-150o,~, onde a precipitação varia: 

de 500 a 1000 mm/ano. 

Nesta região, ocorre uma zona de introgressão 

entre o E. eamaldulen~i~ e E. ~e~e~ieo~ni~. 

Neste cline existe uma forma intermediária que 

aparece numa evolução gradual da região seca, onde predomina 

o E. eamaldulen~i~, para a região úmida na Costa Leste, onde 

ocorre o E. ~e~etieo~ni~. Essas duas espécies sao separadas 

fisicamente pela cadeia de montanhas do Grande Divisor. Nesta 

região o E. eamaldulen~i~ é encontrado até altitudes máximas 

de 620 metros. 

Segundo o autor, o tipo florestal do E. eamal

dulen~i~ desta região é bem representado pela procedência de 

Petford. Esta variação clinal pode ser perturbada pela pre-

sença do E. alba, em alguns pontos, podendo propiciar o ap~ 

recimento de indivíduos híbridos entre estas duas espécies. 

2~ Região: que compreende a Bacia do Golfo Car 

pentaria, localizada a Noroeste de Queensland e a Nordeste do 

Território Norte entre as latitudes de l70 S-220 S e longitudes 

de l36oW-1440W-. A precipitação anual desta região varia de 
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250 - 450 mm/ano. Aqui O E. a...e.ba. também ocorre associado ao 

E. cama...e.du..e.en~i~, podendo da mesma maneira existir a forma hí 

brida entre estas duas espécies'. 

A característica marcante desta região é uma 

maior resistência à seca em relação à região de Petford (QLD). 

3~ Região: que compreende a Bacia do Mar do Ti 

mor, localizada a Noroeste do Estado de Território Norte e a 
-

Nordeste ,de Western Austrália, entre as latitudes de 14°8-18°8 

8 e longitudes de l240 W-1330 W. As procedências que caracteri 

zam esta região são Katherine (TN) , onde a precipitação anual 

varia de 450 - 500 mm/ano e Kymberley Area (WA), onde a preci-

pitação anual é inferior a 250 mm/ano. 

4a . - -• Reg1ao: que compreende a Regiao Oeste de 

Western Austrália, localizada entre as latitudes de 140.8- 180 8 

. o o 
e longitudes de 124 W-133 W. Os povoamentos desta região são 

os mais resistentes às condições de aridez, (a precipitação 

média 
~ 

e inferior a 500 mm/ano), entretanto o E. cama..e.du-

.e.enl>.i~ pode também ser encontrado em áreas onde a precipi tação 

média anual é inferior a 230 mm como em Agnew - WA. 

KAPLAN (1983), trabalhan do com o E:-. cama..e.du..e.en 

~i~ em Israel, observou que a espécie é altamente'tolerante a 

salinidade e ao encharcamento com áqua salina. O autor obser 

vou ainda que a espécie reage a irrigação somente durante ° 

período chuvoso, dobrando a sua produção a irrigação, durante 
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Segundo GOES (1985), em portugal a espécie tem 

desenvolvimento regular mesmo em terrenos muito degradados, 

como no caso de resíduos de xisto. Em solos calcários, apre

sentaclorose. devido·a deficiência de ferro. Esta deficiên-

cia ocorre também nos solos não salinos e pobres 

quando o teor de calcário ativo ultrapassa 2 - 3%. 

em húmus, 

2.3.3. comportamento fisiológico das diferentes 

procedências de f. eamalduLen~~ na área 

de ocorrência natural. 

BARROS et alii (1990), em viagem a Austrália, 

observaram a presença de um lençol freático a poucos metros 

de 'profundidade, durante a estação seca, em áreas de ocorrên

cia de Euealyp~u~ eamaldulen~i~, indicando a disponibilidade 

de água durante o ano todo. No entanto, dada as condições de 

baixa umidade relativa e alta temperatura, os autores ,suge

rem que a transpiração excessiva não ocorra devido a um pro

vável controle estomatal. 

Entretanto, em trabalho de pesquisa desenvolvi 

do no Departamento de Florestas da Universidade Nacional da 

Austrália, citado por BARROS et alii (1990)1 ficou demonstra 

do que sob "stress" hídrico, o E. eamaldulen~i~ da procedên

cia Tenant Creek (TN), latitude l80 38'S, longitude l330 S6'W e al

titude 366 metros, interrompia a transpiração, iniciando a abs 

cisão foliar antes que a procedência Petford (QID, latitude l70 S, 
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longitude l4SoW). Este ensaio evidencia que as procedências 

originárias de regiões mais áridas devam apresentar um m~ca-· 

nismo de controle de perda de água mais eficiente que aquelas 

originárias de regiões menos ãridas. 

Outro aspecto que foi evidenciado pela pesqui

sa da Universidade Nacional da Austrália, se refere ao tipo 

de sistema radicular, isto é, as procedências de regiões mais 

áridas apresentaram sistema radicular pivotante indicando a 

possível necessidade de obtenção de água em regiões mais pro

fundas, enquanto que as procedências originárias de regiões 

menos áridas mostraram um desenvolvimento radicular mais rami 

ficado, tipo fasciculado. 

BARROS et ali i (1990), analisando a seca de 

ponteiro, que ocorre durante os períodos de estiagem no Bra

sil, sugerem que este problema pode estar ligado a deficiên

cias de cálcio. Tal argumentação é embasada na comparação das 

análises de solos da Austrália e Brasil, as quais indicam va

lores elevados de cálcio e potássio, aliados a disponibilidade 

de água no solo, na Austrália, contra o teor de cálcio e po-

tássio próximo a zero no Brasil, devido a um transporte restrito 

pelo baixo teor de umidade do solo. Segundo os autores, a defi 

ciência de potássio implicaria em insuficiente controle dos 

estômatos. 
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Portanto, a expectativa é de que procedências 

de regiões mais secas da Austrália apresentem sintomas de se

ca mais acentuados, ou dado ao mecanismo mais eficiente dos 

estômatos, paralisem seu crescimento bem no início do período 

seco. Assim sendo, as procedências de Dimbulah e 

cresceriam mais do que as de Georgetown - QLD 

Petford 

(latitude 

l80 l8'S, longitude l43 0 33'W)i Gilbert River (latitude l70 l0'S, 

longitude l4l0 45'W) e Tenant Creek (latitude l80 38'S, longitu 

de l330 56'W). 

2.4. COMPÓRTAMENTO DO f. eamaLdulenA~A EM PLANTIOS 

COMERCIAIS 

o EUQalyptu~ Qamaldulen~~~ é uma das espécies 

mais plantadas do mundo. ELDRIDGE (1975) e I-mURA (1986); apre 

sentam uma farta bibliografia a respeito do comportamento da 

espécie. 

Com a finalidade de se avaliar a potencialida

de nas diversas regiões onde é cultivada, alguns dados sao 

apresentados a seguir. 

KOLAR (1961), cita que em solos agriculturá

veis da Argentina, os EUQalyp~u~ apresentam alta produtivida

de, mesmo sem preparo de solo, e ° E. Qamaldule.m-u nessas condi 

çoes produziu 47 m3/ha/ano, entretanto, o autor não deixa cla 

ro a origem destas sementes, cssim como a tipicidade do mate

rial. 
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No Marrocos o uso de subsolagem (a 40 - 50 cm de 

profundidade) originou em plantações do E. eamaldulen~~~ um 

incremento médio anual de 10,154 m3/ha. 

Em Israel, em solo fértil aluvional, também 

com o uso de subsolagem (de 40 cm de profundidade) a espécie 

produziu nos primeiros dois anos 21 m3/ha/ano. 

No Zimbabwe, BARRETT & CARTER (1976) citam que 

a espécie é plantada em áreas marginais e, os testes mostra

ram que a seleção de procedências é importante, e que as ra

ças locais são inferiores aos ecótipos do norte da Austrália. 

Estas têm maior densidade e, portanto, possibilitam maior van

tagem na produção de peso seco de madeira. Os autores citam 

ainda que as melhore~ produções volumétricas, observadas no 

Zimbabwe são de 2,25 m3/ha em zona pobre (precipitação média 

de 750 mm, variando de 390 mm a 1330 mm, e temperaturas gera! 

mente aI tas, onde a vegetação natural é Aeae~a, TeJUrl.inilia etc). 

No Marrocos, o incremento médio anual da espé

cie é de 5 - 10 m3 lha e as populações sao manejadas pelo siste 

ma de talhadia a cada 10 anos (GOES, 1985). Nesta região, os 

eucaliptais situam-se no litoral, em terrenos arenosos, do p~ 

ríodo pleiocênico, sob clima semi~árido (pluviosidade média 

anual de 400 - 650 mm, estação seca quente e prolongada). 

GOES. (1985) cita que, em Portugal, o E. ca.mald~ 

len~~~ apresenta um crescimento menos rápido que o E. globu-

f.u~ . e oferece um rendimento de 5 - 10 m3 lha/ano, e em solos 



.27. 

nao preparados, o crescimento médio é de 3 - 5 m3/ha/ano. 

GROUNWALD & KARSCHON (1983), trabalhando com 

populações de E. 'eamaldulen~i~ do Norte da Austrália, encon

traram em Israel produtividade variáveis de 3,8 - 48,9 m3/ha I 

ano aos 6 anos de idade. 

Em zonas de clima tropical úmido dada as 

características de floresta aberta que o E c.amaldulen-

~i~ apresenta, exige alta intensidade de tratos culturais, no 

estágio inicial da plantação, devido a alta penetração de luz 

que favorece o crescimento de um sub-bosque muito agressivo e 

competitivo. Este fator limita economicamente a utilização 

da espécie na Companhia Jari em Monte Dourado-PA (FERREIRA et 

alii, 1986). 

Segundo FERREIRA et alii (1986), em ensaios de 

adubação com E. eamaldulen~i~, em Urbano Santos-MA, a popula

ção base,formada por multiprocedências do Norte da Austrália, 

ainda não demonstrou reação às diferentes doses de adubo, e 

apresentou alta homogeneidade no desenvolvimento e comporta-

mento silvicultural, . na idade de 1,5 anos. 

Segundo GOLFAR I et alii (1978) a espécie pode 
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ser plantada, no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até as re-

giões norte e nordeste. Para isso, é necessário que se use 

sementes originárias de procedãncias geográficas adequadas e 

com latitudes e longitudes análogas. Os autores observaram 

que nas regiões semi-áridas (caatingas) e sub-úmidas (cerra-

dos) a espécie se mostrou superior às demais introduzidas. 

DORAN & BOLAND (1978) recomendam, para ° Bra-

sil,.as procedências Petford (QLD) , como sendo superiores pa-

ra a região tropical sub-úmida e subtropical; Katherine, lati 

tude 140 31'S e longitude 1320 15'W (T.N.) e Gibb River(WA) com 

latitude 160 8'S e longitude 1260 30'W, para áreas de cerrado; 

e também da área de Mt. Garnet (QLD) e Cooktown (QLD) como as 

de maior potencial. 

PIRES et alii (1983) visando determinar a pro-

cedãncia que melhor se adapta à região semi-árida do nordeste 

brasileiro, encontrou em avaliação precoce realizada aos 6 me 

ses de idade, o maior crescimento em altura para as procedãn-

cias de Cooktown (QLD), W. Dimbu1ah (QLD) e GilbertRiver (WA). 

Segundo FERREIRA et a1ii (1986) as procedências 

do Norte da Austrália apresentam melhor potencial de cresci-

mento na região Sul do Estado do Pará, porém não competem com 

os pinheiros tropicais. NO estado do Maranhão, em áreas da 

Companhia Suzano de Papel e Celulose S/A, cujo clima é tropi-

cal, com estação seca prolongada e o solo do tipo areias Quart 

zosas, profundo, ácido e pobre (pH variando entre 4,8 - 5,2) 
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e baixo teor de alumínio, as espécies que se destacam sao E. 

carnaldulen~~~, E. teneticonni~ e E. bna~~iana. Nestas condi

ções o f. carnaldulen~i~, com dois anos de idade, apresenta ár 

vores com alturas médias de 12 fi, superando, no geral, o E. 

teneticonni~ e o E. bna~~iana. 
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, 
3. MATERIAL E MElODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Lotes de sementes/procedências 

o material genético utilizado no estudo está 

relacionado na Tabela 1. 

3.1.2. Local de implantação do ensaio 

o ensaio foi instalado na Estação Experimental 

de Ciências Florestais, em Anhembi-SP, localizada pelas coor

denadas geográficas: latitude 220 43'S, longitude 48o l0'W e aI 

titude de 460 metros, em abril de 1982, e foi codificado como 

IPEF 02/51/07/04/8-85. 

A caracterização édafoclimática da Estação Ex-

perimental de Ciências Florestais, em Anhembi-SP, é a seguin

te: temperatura média do mês mais frio, 12°C; temperatura mé

dia do mês mais quente, 28°C; precipitação média anual, 1100-

1330 mm (~oncentração de chuvas nos meses de outubro a março, 

com seca nos meses de abril a setembro); ° tipo de clima 



Tabela l. Dados completos sobre os lotes de sementes utilizados no ensaio (informações 
retiradas das fichas de coleta de sementes realizada pela Commonwealth Scien 
tific and Industrial Research Organizations - CSIRO, Canberra - Austrália. 
(Dados originais - Anexo 1). 

LOTE 
NQ 

12185 

12186 

12187 

12181 

12510 

12962 

12437 

LOCALIDADE LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 

Dimbu1 ah - Petford 17°15' 145°00' 
Creek (QLD) 

Emu Ck., 31,3 km 17020'S 144058'E 
de Dimbu1 ah - Pet 
ford Rd. (QLD) -

Irvinebank, Dire 17°24'5 14S009'E 
ção Petford (QLU) 

Katherine (Reser- 14°30' 132°15' 
va F10resta1)(NT) 

Emu Ck., 31,3 km 17020'S 144058'E 
Dimbulah - Petford 
(QLD) 

Emu Ck., 31 km de 17020'S 144058'E 
Dimbu1ah Petford 
próximo a Petford 
(N.QLD) 

Duishan River 
(WA) 

16°20' 128°40' 

500 

460 

680 

110 

460 

460 

600 

ESPtCIES 

ASSOCIADAS 

E.leptophi.eba. 
Me1.a.l.eu.ca., Ac.a.c.ia. 
T 1Ú6:ta.n.ú:t s p p • 
E. pa.pwma. 
E. lepto phi.eba. 
E. ~epanophytla. 
E. C/tebJt.a. 
Me1.a.l.eu.c.a. 
CMua.lÚna. 

Povoamento puro 

E. pa.pu.a.na. 
T trM:ta.n.ú:t 
Fi.c.tL6 
Me1.a.l.eu.c.a. 
Ac.a.c..i.a. 

E. pa.plUI./1.a. 
E. leptophi.eba. 
E. ~epanophytla. 
E. C/teb.'ta. 
Me1.a.l.eu.c.a. 
CiU> ua.lÚna. 

E. pa.pu.a.na. 
E. lepto phleba. 
E. ~epa.nophytla. 
E. C/tebJt.a. 
Me1.a.l.euc.a. spp. 
CiU> ua.lÚna. 5 p P • 

i'IRVORES 
AMOSTRADAS 

(NQ) 

8 

25 

16 

32 

5 

34 

SOLO 

arenoso com 
cascalho 

arenoso com 
cascalho 
pH = 6 - 6,5 

aMiloso ver
me i ho-escuro 

arenoso escu
ro 

arenoso com 
cascalho 

arenoso raso 
moderadamente 
profundo 

15 aiuvial areno-
WiP" =- 25-50cm so 
11 = lO-15m 

SEMENTES 
VIi'lVEIS 
(1 OOg) 

37.000 
( 1977) 

21.000 
a 

108.000 
( 1977) 

63.000 

52.000 

51.000 

75.000 

W 
r-' 



Tabela 1. continuação. 

LOTE' l.OCALIDADE LATITUDE l.ONGITUDE ALTITUDE ~SPtCIES 

(NQ) ASSOCIADAS 

12349 Lermard River 17°23' 124°45' 60 E. a1.ba. 
Kimberley Area E. rtU.CJl.o.:thec.a. 
(WA) E, pa.pu.a.na. 

T eJlJ11.i.nalia. 
Me1.a1.euc.a. 

12346 Gibb River 16°08' 126°38' 430 Predomina E. ca.-
Kimberley Area ma.eduleru..L6 e 

Me1.a1.euc.a. 

10924 Wyalba C.K., 16 16043' 142°00' 30 
milhas de Vanrook- Clima sub-equatorial lito-
Homestead (QLD) râneo. Est. Climâtica Nor 

manton 

10923 Gilbert River 17°10' 141 045' 30 Me1.a1.euca. 
Normanton - Van- Clima sub-equatorial lito- E. m.i.cvUJ.:thec.a. 
rook. Rd. (QLD) râneo. Est. C1imâtica Nor 

manton 

10574 Stuart Ck. 19°34' 127°41 ' 300 E. m<.cAo.:theca. 

10557 Drysdale River 15040' 1260 23 ' 390 Me1.a1.euca. leuca.-
Kimberley Area Estação Meteorológica Ka- dendJr.on 
(WA) therine 

* Os dados do trata:rrento 13 CAF - não foram enoontra,àos ~ 

liRVORES 
AMOSTRADAS 

(NQ) 

3 

20 

5 

6 

SOLO SHlENTES 
,. VI1WEIS 

(100 g) 

arenoso escu-
ro (arenitico) 
pH = 6,5 a 7,5 
(Beira Rio) 

a renoso escuro 
(marron) 
pH = 6,5 

cascalhos. lei- 22.000 
to de rio a 
pH = 6,0 a 5,5 104.000 

(1973 ) 

pH = 6,5 7.000 
a 

82.000 
(1973 ) 

arenoso alu-
vial 

leito de rio, 
arenoso alu-
vião 
pH = 5,5 

lA) 

N 
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n 
conforme classificação de Koeppen é CWa (mesotérmico de inver 

no seco~,o solo é podzólico. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 •. Delineamento estatístico 

° ensaio foi implantado com delineamento esta-

tístico em blocos ao acaso, com 15 tratamentos (Tabela 2) e 

4 repetições. 

Tabela 2. Relação dos tratamentos e correspondência com o nú

mero dos lotes de sementes fornecidos pelo CSIRO

Austrália. 

Tratamentos Lotes de sementes* 

1 12185 

2 12181 

3 12349 

4 10557 

5 12346 

6 10574 

7 10923 

8 10924 

9 12437 

10 12187-

11 12510 

12 12186 

13 CAF 

14 12962 

15 12181 

* Número de controle CSIRO, Canberra - Austrália 
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As parcelas sao quadradas com 36 plantas : (6 x 

6), sendo consideradas como plantas mensuráveis as 4 x 4 in

ternas, segundo o esquema abaixo. O espaçamento . 'utilizado 

foi 3 x 3 m. 

Esquema das parcelas: 

x 

x 

x 

x. 

x 

x 

x 

o 

o 

o 

o 

x 

x 

o 

a 

o 

o 

x 

x 

o 

o 

o 

o 

x 

x 

o 

o 

o 

o 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

3.2.2. Implantação do ensaio 

A produção de mudas foi efetuada baseando-se 

no número de sementes viáveis por 100 gramas (Tabela 1). Pa

ra cada lote de sementes, foi semeado a lanço em caixas a quan 

tidade de sementes necessária para a produção do número de mu 

das desejado. 

Após as mudas atingirem o tamanho adequado, foi 

efetuada a repicagem para embalagens (sacos plásticos), de to 

das as mudas obtidas, nio sendo feita a seleção de mudas. 



.35. 

No canteiro de embalagens, assim que as mudas 

atingissem o correto tamanho de plantio, eram transportadas 

para a Estação Experimental de Ciências Florestais, em Anhem

bi-SP, para a implantação do ensaio. 

Nos tratamentos 02 e 15 foram usadas duas cate 

gorias de mudas do mesmo lote de sementes (12181). Isto é, 

o tratamento 02 foi implantado com as melhores mudas e o 15 

com as mudas restantes. 

3.2.3. Avaliação do ensaio 

As parcelas dos tratamentos do ensaio foram ava 

liadas aos 6 anos de idade em duas fases distintas: 

a) Avaliação dos parâmetros silviculturais 

Altura das árvores (H) 

Diâmetro à altura do peito (DAP) 

Os "instrumentos . usados para a avaliação foram 

o hipsômetro (Blume Leiss) para medição de altura e o compasso 

dendrométrico de alumínio (suta) para a medição de diâmetro. 

Os dados de H e DAP de cada árvore serviram de 

base para a determinação das médias de altura, DAP, incremento 
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médio anual em volume cilíndrico, área basal e percentual de 

falhas de cada parcela/tratamento. 

o incremento em volume cilíndrico foi calculado 

tomando por base a altura e o DAP de cada árvore da parcela 

(bloco e tratamento). Com o DAP e altura calculou-se o volu

me cilíndrico de cada árvore e o volume da parcela foi calcu

lado através da somatória dos volumes cilíndricos. 

A área basal da parcela foi calculada através 

da somatória das áreas basais de todas as árvores da parcela. 

b} Avaliação das características fenotípicas 

complementares 

b.l. Forma do tronco das árvores 

A forma do tronco das árvores foi avaliada de 

maneira subjetiva, atribuindo-se notas a todas as árvores men 

suráveis da parcela, utilizando-se o critério ilustrado na 

Figura 3. 



I 
I 

I ~lUlTO TORTUOSA 
I 
I (nota 1) 
I 

,AI 

.~ 
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TORTUOSIDAD~ LEVE 

(nota 3) 

TORTUOSIDADE LEVE EM 

2 OU HhlS }'LhNOS 

_.L..l-___ (n ot a 2) 

lNCLlNAUA! 

RETA (nota 4) 

RETA 

(nota 5) 

.37. 

Figura 3. critérios de atribuições de notas para a forma do 

tronco das árvores. 

b.2. Ocorrência de bifurcações no tronco 

das árvores 

Durante o processo de avaliação da altura e 

diâmetro, avaliou-se a ocorrência de bifurcações no tronco 

das árvores mensuráveis das parcelas. 

b.3. Quebra dos ramos da copa das árvores 

Foram consideradas quebradas todas as árvores 

onde ocorreu a quebra parcial ou total dos ramos da copa, ou 

aquelas que estivessem regeneradas, mostrando sinais de ter 

sido quebrada em outra ocasião. 
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b.4. FreqÜência de árvores suprimidas 

Foi determinado o número de árvores suprimidas 

em cada um dos tratamentos e em todas as repetições. As árvo 

res consideradas suprimidas eram aquelas que apresentaram um 

DAP inferior a 5 cm, copa. restrita, com aspecto geral de su

pressao. 

h.5. Arquitetura dos ramos e da copa 

Através de uma avaliação subjetiva procurou-se 

determinar o aspecto geral predominante da copa das árvores, 

dado pelo tipo de ramificação apresentado. 

Ramos eretos: quando o ângulo formado entre os 

ramos e o tronco era inferior a 900 , dando origem a uma copa 

com comprimento aparente superior a largura. 

Ramificação pendente: quando o ângulo dos ra

mos foi superior a 900
, assemelhando-se a ramificação típica 

da copa do Sal~x sp. 

b.G. Características da casca 

As principais características avaliadas foram 

a coloração da casca, presença de manchas e casca fibrosa re

sidual, procurando-se estabelecer diferenças entre as prová

veis raças. 
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3.2.4. Análise dos dados 

3.2.4.1. Análise de variância das 

características si1vicu1turais 

Os dados de altura e DAP das árvores do ensaio, 

coletados aos 6 anos de idade, foram submetidos a anál~se de 

variância ao nível de médias de parcelas. 

Procedeu-se a análise de variância através do 

teste F e quando detectada significância para os tratamentos 

foi efetuada a comparação entre as médias através do teste de 

Tukey. 

Os dados de falhas das parcelas foram transfor 

mados em arco seno &+0,5, antes de se proceder a análise esta 

tística, onde x representa o número de falhas por parcela. Es 

ta transformação é recomendada por STEEL & TORRIE (1980), pa

ra observações de falhas em percentagem. 

O esquema utilizado para a análise de variância, 

assim como as expressões das esperanças dos quadrados médios 

para o estudo dos componentes de variação, foi baseado em 

ANDREW & WRIGHT (1976), e obedeceu o seguinte modelo: 
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onde: 

Y •• = valor 
1.) 

do tratamento na repetição j 

m = média dos valores observados 

b. = efeito da variação entre blocos 
) 

gi = efeito da variação entre tratamentos 

e· . = erro dentro de blocos e parcelas 1.) 

- Esquema da análise de variância 

Fontes de Variação G. J .... QM E (QM) 

blocos (B-I) Ql 0 2 + qoZ + P05 .d e 

lotes de sementes (p-l) Q2 0 2 + q02 + b0 2 
d e p 

erro entre parce- (B-I) Cp-I) Q3 0 2 + q02 
las d e 

erro dentro de par- (n-pb) Q4 0 2 
celas d 

onde: 

GL = S;r:~US de liberdade 

QM = quadrados médios 

E (QM) = esperança de quadrados médios 

B = número de blocos 

p = número de lotes de sementes 

OJ = variância dentro de parcelas (ambiental) 

0 2 variância entre parcelas e 

0 2 = variância entre lotes de sementes 
p 

05 = variância entre blocos 

As estimativas dos componentes de variância p~ 

ra as diferentes fontes de variação são obtidas por: 
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Q4 = a 2 
d 

Q3 = a 2 + qa 2 
d e 

Q2 = a 2 + q2 + ba 2 
d ae p 

Ql = a 2 + qa 2 + pa~ d e 

3.2.4.2. Análise de covariância 

A análise de covariância foi efetuada para as 

características área basal/ha das parcelas e o número de fa-

lhas por parcela, para determinar a necessidade ou nao de 

ajustes dos dados dos tratamentos. A estrutura da análise 

foi baseada no modelo sugerido por STEEL & TORRIE (1980). 

- Esquema da análise do covariância 

Fontes de Variação G.L. 

blocos b - 1 

lotes de sementes p - 1 p 

resíduo 

Total bp - 1 

lotes de sementes + resíduo b (p-l) 

lotes de sementes ajustados p - I 

onde: 

b = número de repetições 

p = número de lotes de sementes 
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3.2.4.3. Teste de X2 

As notas da forma do tronco das árvores foram 

analisadas através do teste de X2 • Inicialmente foi fei to uma 

análise gera] corrparandcr-se todos os tratamentos. O desdobra-

mento para comparação dos tratamentos dois a dois, foi feito 

após a constatação da significância do teste geral. 

onde: 

fo = freqüência observada 

fe = freqüência esperada 

3.2.4.4. Correlação linear entre as 

características 

Coeficiente de correlação linear simples (r) 

entre as coordenadas geográficas e o número de matrizes que 

conduziram o lote de sementes com as características silvicul 

turais: o grau de liberdade entre as características avalia

das com as coordenadas geográficas de origem das sementes e 

com o número de matrizes foi determinado pelo coeficiente de 

correlação linear (r), apresentado por GOMES (1978), uma vez 

que as características avaliadas apresentaram 

contínua. 

distribuição 
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A estimativa do coeficiente de correlação li-

near foi através da fórmula: 

\' O:: x) (E )7) 
t.. xy -

N 
r = 

onde: 

r = coeficiente de correlação linear simples 

x e y = características estudadas 

N = número de pares de valores 

3.2.4.5. Teste t 

A significância dos valores de (r) obtida, foi 

verificada através do teste t, segundo o modelo: 

onde: 

t = ri (N-2) 

I I - r 2-

t - Teste t - valor de t da tabela com N-2 graus de ~li

berdade 

r = coeficiente de correlação linear 

N = número de valores 
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3.2.4.6. Equação de regressao linear 

Yi = valor variável que se deseja estimar (produtividade 

ou adaptação) 

A = ponto de 'intercecção da reta; calculado através do 

método dos quadrados mínimos 

B = valor do ângulo de inclinação da reta; 

através do método dos quadrados mínimos 

calculado 

Xi = valor da longitude do ponto de coleta das sementes 

R2 = coeficiente. de determinação 

ei = erro associado a cada observação da variável depen

dente 

3.2.4.7. Coeficiente de correlação de 

Spearman (rs) 

o coeficiente de correlação de Spearman utili-

zado por FUNK (1971) e LEE (1974), deve ser aplicado quando 

os dados não seguem uma distribuição normal, CoITO é o cuso da as

sociação entre os coeficientes de variação dentro de cada 10-

te de sementes com o número de matrizes que o compuseram. 

Os coeficientes de correlação de Spearman fo-

ram calculados a partir da fórmula: 
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rs = 1 -
6 I: d? 

" l. 

onde: 

rs = coeficiente de correlação de Spearman 

6 = constante 

2 diferenças posições 2 caracterIs do. = entre as para as l. 

ticas 

~ 

de valores n = numero 

A significância dos valores de rs obtidos foi 

determinada através do teste t. 

3.2.4.8. Coeficiente de variação dentro 

de tratamentos 

o coeficiente de variação dentro de tratamen

tos, isto é, dentro de lotes de sementes I foi- calculado a paE 

tir dos desvios das características em relação à média das 

mesmas: 

onde: 

CV% = s . 100 
m 

CV% = coeficiente de variação em percentagem 

s = desvios em relação à média 

m = média da característica em estudo 
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3.2.4.9. cálculo de freqüências 

Usado para determinar a percentagem de indiví

duos bifurcados, quebrados e suprimidos. As características 

auxiliares na caracterização dos lotes de sementes foram de

terminadas ao nível de freqüência, onde foram computados as 

notas da forma de cada indivíduo e a presença de bifurcação, 

indivíduos quebrados e suprimidos. A comparação da incidência 

de determinado caráter foi feita em percentagem. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. RESULTADOS DOS PARN1ETROS SILVICULTURAIS 

Os resultados obtidos a partir dos dados mensu 

rados em campo, foram avaliados segundo métodos já citados e 

são apresentados de forma agrupada. A Tabela 3 aRresenta os 

resultados do desenvolvimento silviculturaldomaterial genéti 

co testado. 

4.1.1. Potencial si1vicu1tura1 da espécie em 

Anhembi-SP 

De uma maneira geral, o ensaio com E. cama~du 

ten~i~, originário da região Norte da Austrália, apresentou 

valores médios satisfatórios para os oarâmetrosavaliados, mos . -
trando que, mesmo sem adubação, o incremento médio anual em vo 

lume cilíndrico de madeira com casca do ensaio foi de 31,73 

m3/ha/ano,aos 6 anos de idade. Valores superiores a estes são 

apresentados na revisão de literatura, porém obtidos em solos 

férteis agriculturáveis, ou quando plantados com níveis de 



Tabela 3. Comportamento silvicultural do material genético originário dos diferentes 

lotes de sementes de E. camaldulen~~~, aos 6 anos de idade. Valores médios 

de DAP(cm), altura(m), área basal (m 2 /ha), incremento médio anual (IMA) do 

volume cilíndrico de madeira com casca (m 3/ha/ano) e falhas(%). 

Trato IDte Proc::eilênc:ia i5ÃP 
SM% 

li 
51·1% 

A.basall ,2 
SM% 

IMl\ do 
SM% FaJhas 

serrente (ao) (ml (m2jha) V01.1il. coe (%) 
(m Jha/ano) 

1 12185 Dirol::W.ah-':'-QI.D 16,08 .a 6,84 17,43 a 8,26 20,60 14,57 39,61 a 24,84 7,81 b 

14 12962 Dm.lc:k - QI.D 15,99 a 6,24 18,64 a 15,77 20,05 11,51 39,77 a 25,34 9,38 b 

8 10924 Wyalba - QID 15,89 a 5,58 16,52 ab 2,60 19,16 6,56 32,97 abcd 3,91 15,63 ab 

7 10923 Gilbert River - QID 14,29 ab -5,05 15,69 ab -2,54 15,48 -13,91 25,20 cde -20,58 10,94 ab 

11 12510 E)nuC;ic - QI.D 15,87 a 5,44 16,90 ab 5,03 19,46 8,23 35,61 abcd 12,23 10,94 ab 

U 12186 Dm.lc:k - Q!D 15,66 a 4,05 17,02 ab 5,72 20,25 12,63 38,77 ab 22,19 10,94 ab 

10 12187 Irvine Bank - QID 15,60 a 3,65 16,98 ab 5,47 19,88 10,57 37,62 ab 18,56 6,25 b 

13 ClIF QID 14,71 a -2,26 16,61 ab 3,16 17,66 -2,78 32,73 abcd 3,15 6,25 b 

15 12181 Katherine - 'IN 15,87 a 5,44 16,55 ab 2,79 20,21 12,40 36,13 abc 13,87 9,38 b 

2 12181 Katherine - 'IN 15,52 a 3,12 16,19,ab 0,56 20,26 12,68 37,44 ab 17,99 1,56 b 

4 10557 Drysdale River - WA 15,79 a 4,92 15,86 ab -1,49 17,75 -1,28 27,50 bo:le -13,33 12,50 b 

5 12346 Gibb River - WA 15,76 a 4,72 16,52 ab 2,60 19,31 7,40 34,37 abcd 8,32 9,38 b 

9 12437 Duishan Ri ver - WA 13,66 ab -9,64 14,14 cc -U,17 13,96 -22,36 20,88 ef -34,19 12,50 ab 

3 12349 Iennard River - WA 13,47 ab -10,50 14,23 bc -11,61 14,81 -17,63 24,41 def -23,07 6,25 b 

6 10574 stuart Ck - WA 11,68 b -22,39 12,28 c -23,73 10,84 -39,71 12,93 f -59,25 23,44 a 

.r-lédia geral 15,05 16,10 17,98 31,73 10,32 

CJ (%) 7,66 7,78 11,U 14,34 28,38 

Teste F (trato) 4,85** 6,10**' 7,16** 12,09** 2,13* 

81-1% = superioridade em relação à média do eD.saio 

ldados -ajustados pela análise de covariância DAP x sobrevivência 
2 - ~ . 

Cl:lmparaçao das medias pelo teste t (Tabela 4) 

.Mêdias seguiàas de mes:a letra não diferem estatisticamente entre si ~ 
(X) 
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tecnologia de preparo de solo mais elevado, como o uso de sub 

solagem, adubação etc. 

o rendimento médio do ensaio dado pelo IMA do 

volume cilíndrico de madeira com casca, mostrou urna boa adap

tação da espécie às condições do ensaio. 

No geral, os coeficientes de variação experi

mental das características analisadas são baixos, mostrando 

que o ensaio foi bem conduzido não havendo também variação sig

nificativa entre os blocos (Tabela 3) . 

Pela Tabela 3, observa-se um valor de F alta

mente significativo para lotes de sementes para todas as va

riáveis estudadas, mostrando uma diferença no comportamento 

silvicultural das diferentes populações testadas. 

De uma maneira geral a espécié enquadra-se de~ 

tro das de média produtividade. Pelas suas características de 

rusticidade e de fácil rebrota poderá ser muito útil na ocupa 

ção de áreas e solos degradados e marginais do Estado de são 

Paulo. 

4.1.2. Diâmetro médio à altura do peito tDAP) 

A Tabela 3 demonstra que houve diferença sign! 

ficativa entre os lotes de sementes, isto é, foi detectada a 

exist~n6ia de variação genética entre as populações/proced~n-
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cias testadas, podendo-se concluir que: 

a) Os piores tratamentos, em Anhempi-SP, foram 

os lotes 10574, 12349 e 12437, todos oriundos de Western Aus-

trália e o lote 10923 oriundo de Queensland. 

b) O lote 10574 (WA) é significantemente infe-

rior aos demais. 

c) De uma maneira geral, pode-se observar que 

os lotes de sementes das macroregiões do Norte de Queensland 

e Território Norte não diferiram significativamente entre si. 

No entanto, houve diferença entre estas quando comparadas 
, 
a 

macroregião Western Australia. 

4el.3. Altura média (U) 

Para altura média das árvores das parcelas, a 

Tabela 3 demonstra que também houve variação genética 

as populações/procedências testadas. 

entre 

a) Identicamente ao DAP, existem grupos bem 

distintos entre as macroregiões. Destaca-se em superioridade 

a macroregião do Norte de Queensland, especialmente as popula 

ções de numeros: 12185, 12962, 12510 e 12186, originárias de 

Petford (Dimbulah e Emu Creek), sendo os melhores lotes do en 

saio: 12962 (15,77% superior a altura média do ensaio) e 12185 

(8,26% superior em relação ao mesmo referencial). 
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b) Um segundo grupo seria composto pelas ou

tras populações do Norte de Queensland e do Territótio Norte, 

as quais apresentam alturas m~dias que nio diferem estatisti

camente entre si, as quais estio muito próximas da altura mé-

dia do ensaio. (12181 e 12510 i 12186 e 12187). 

c) As populações de Western Austrália foram 

as que apresentaram o menor desenvolvimento em altura na Esta 

çio Experimental de Ciências Florestais de Anhembi-SP (12437, 

12439 e 10574). 

4.1.4. Área basal 

. Os valores de área basal apresentados na Tabela 

3, foram obtidos através da análise de covariãncia, que após 

as médias terem sido ajustadas em funçio da porcentagem de fa 

lhas e do DAP, analisou-se os contrastes entre elas pelo teste 

t (Tabela 4). Com base na significãncia dos contrastes pode-

se concluir: 

a) Os maiores valores de área basal foram ob-

servados nos tratamentos originários de Queensland e Territó-

rio Norte. 

b) Os piores tratamentos em sua maioria foram 

oriundos de Western Austrália, excetuando-se o n9 12346, que 

nio diferiu significativamente de alguns tratamentos de Queen.§! 

land e do Território Norte (12187, 12510, 12186, CAF, 12962 c 

12181. 



Tabela 4. Valores das probabilidades e respectivas significâncias para a comparação das 

médias de área basal (m 2 /ha), dada pelo Teste t na análise de covariância. 

12185QID 12181 'IN 12349 WA 

12185 QID 0,818"= 0,0002** 

12181 'IN 0,0004** 

12349 "lA 

10557 VIA 
12346 vlA 

10574 VIA 
10923 QID 

10924 QID 

12437 WA 

12187 QID 

12510 QID 

12186 QID 

CJlJ? - QID 
12962 QID 

12181 'IN 

ns - não significativo 

* - significativo ao IÚvel de 5% 

** - significativo ao nível de 1% 

10557 VIA 12346 VIA 10574 QID 10923 QID 

0,06uM 0,370"= 0,0001** 0,0009** 

0,122!f1S 0,5215ns 0,0001** 0,0031** 

0,0606ns 0,0031** 0,0144* O, 6540ns 

0,2888ns 0,0001** 0,1178ns 

0,0001** 0,0101** 

0,0024** 

10924 QID 12437 \'IA 12187QID 12510QID 12186QID CAF- QID 12962QID 12181 'IN 

0,317"= 0,0001** 0,6162ns 0,42S0ns o,sosgDS 0,0443* 0,702:tm 0,784Sns 

0,4623ns 0,0001** 0,790Sns 0,57S0ns 0,9911ns 0,077gDS 0,884SOS 0,969f1S 

0,0045** 0,s614ns 0,0009** 0,0021** 0,0004** o,osos"S 0,0007** 0,0005** 

0,333SOS 0,0114ns 0,164S* 0,2s93ns 0,09S9ns 0,9s3sns 0,127:tm 0,107f1S 
0,9113ns 0,0005** 0,692gDS 0,9206ns 0,s141ns 0,2SuM 0,60s~ o,sJNlS 
0,0001** 0,0365* 0,0001** 0,0001** 0,0001** 0,0001** 0,0001** 0,0001** 
0,0129** 0,290sns 0,0043** 0,00S7** 0,0019** 0,13S0ns 0,002S** 0,0022*" 

0,0007** 0,616sns 0,8343ns 0,4481ns 0,302sns 0,532"= O, 4665ns 

0,0002** 0,0004** 0,0001** 0,0137* 0,0001** 0,0001** 

0,765~ 0,7976ns 0,1244ns O,904Sns O, 818gOO 
0,5795ns 0,2115ns 0.676uns O,S9~ 

0,0749ns 0,89~ 0.9ngDS 

0,098"= 0,079f1S 

0,9l3f1S 

U1 
N 
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c)·A comparaçao da área basa1 média dos me1ho-

res lotes, como por exemplo, 12185 (QLD) e 12181(TN), com a 
~ -~ 

apresentada pelos de número 12349 e 12437 (WA), acusou dife-

renças altamente significativas, mostrando uma diferença cla

ra de adaptação e produtividade do material genético de West

ern Austrália (Austrália Ocidental). 

d) Analisando-se a comparaçao das áreas basais 

nos lotes de sementes coletadas em um mesmo Estado político, 

como por exemplo, os de Queensland (10923), originário de bai 

xa altitude, com os 12185, 12187, 12510, 12186' e 12962 de a1-

titudes aproximadas a 450m, nota-se que a diferença acusada 

pelo teste t é altamente significativa. Tal fato é um alerta 

para o entendimento do comportamento diferenciado entre os ma 

teriais originários de um mesmo Estado político. TURNBULL 

(1973}, classificou duas macroreg16es em Queensland: a) Golfo 

de Carpentaria, onde coletados os lotes 10923 e 10924; e b) 

Petford, onde foram coletados os demais lotes de sementes su-

pra citados. 

e) Para os lotes de sementes colhidos no Esta-

do político deWestern Austrália, observa-se uma' -diferença 

significativa no comportamento, entre o 10574 com os 10557 e 

12346 e O 12349. Existem algumas diferenças claras reporta-

das na ficha de coleta da CSIRO entre estes materiais, as 

quais podem estar contribuindo para tais resultados. A prime.!. 

ra é relacionada ao número de matrizes que compõem os lotes 

de sementes . (Tabela 1); a segunda é relacionada à grande dis-
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tância entre os pontos de coleta, caracterizados pelas coorde 

nadas geográficas. Estes dados nos permjtàn observar que ° 10 

te 10574 é originário da parte setentrional do Estado, a qual 

foi classificada por TURNBULL (1973) como Região Interior Oc! 

dental, e por GROUNWALD & KARSCHON (1983) como Região do "Pla

teau" Ocidental; enquanto que as demais são originárias da re

gião classificada pelos mesmos autores corno Mar do Ttmor. 

4.1.5. lMA do volume cilíndrico de madeira com casca 

A exemplo do que já foi discutido para os ou

tros parâmetros, os maiores valores registrados para o incre

mento médio anual do volume cilíndrico de madeira com ' casca 

sao para os lotes de sementes originários de Queensland, cooE 

denadas próximas à latitude l70 S e longitude' l450 W, na região 

de Petford. Entretanto, os lotes de sementes originários de 

Katherine (TN) e Gibb River (WA) apresentaram um desenvolvi

mento comparável aos dos melhores tratamentos do ensàio, en

tre os quais a análise não 'acusa diferença estatística signi

ficativa. 

O lote de semente 10923, colhido no Estado de 

Queensland (·Gilbe'rt River, latitude 170 10 's, longitude 141043'W 

e altitude de 30 m) apresentou volume cilíndrico 20% inferior 

ao grupo do Golfo de carpentaria-QLD; que é bem distante de 

Petford. Os dados obtidos sugerem a necessidade de um estudo 
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melhor para avaliação de prováveis variações ecotípicas entre 

estas duas regiões. 

Quando comparado aos demais lotes de sementes 

testados, os originários de Western Austrália foram os que 

apresentaram o pior desenvolvimento silvicultural. Pela Tabe 

la 3, nota-se que as populações que estes lotes de sementes re 

presentam, foram as que mostraram maiores problemas de adapta 

çao, refletidos pelo elevado índice de falhas. Este material 

será melhor discutido no item 4.3.4. 

4.1.6. Percentagem de falhas 

Pode-se concluir que em relação à sobrevivência 

das árvores, as macroregiões de Queensland e Território Norte 

foram superiores às de Western Austrália, como já foi discuti 

do anteriormente. A adaptação de uma espécie vegetal está di 

retamente correlacionada à sua sobrevivência e posteriormente 

à sua reprodução e produtividade. 

A percentagem média de falhas do ensàio em 

Anhembi-SP, foi de 10,23%, entretanto existem lotes de semen

tes que tiveram melhor adaptação e que mostraram valores infe 

riores à média do ensaio, como é o caso dos lotes 12181 (TN), 

12187, CAF (QLD) , 12349 (WA), 12185 e 12962 (QLD). Aparente

mente a sobrevivência também está associada à amostragem na 

região natural e os lotes acima foram formados por coleta de 
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sementes em elevado número de árvores matrizes, exceto o n9 

12349 que é originário de 3 árvores. 

Valores de percentagem de falhas muito superi~ 

res à média do ensaio foram apresentados pelos lotes 10923 

(QLD) e 10574 (WA) , o primeiro é originário de região de bai

xa altitude e o segundo de uma única árvore matriz. 

Portanto, em função da discussão acima, o par! 

metro percentagem de falhas deverá ser melhor estudado. As 

possíveis correlações com as diferenças ecológicas entre re

gião de origem e de introdução, aliadas à amostragem utiliza

da, devem ser melhor esclarecidas. 

4.2. DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE VARIACÃO 

4.2.1. Componentes de variação da população 

Os quadrados médios e as suas esperanças obti

das da análise de variância do teste, são apresentados na 

Tabela 5. Através desta, pode-se observar que os componentes 

de variação da população mantiveram-se praticamente constan

tes para as características estudadas e, portanto, serão discu 

tidos conjuntamente. 

De uma maneira geral, aproximadamente 30% da 

variação total presente no teste de E. Qamaldul~nhih são devi 

das a diferenças genéticas entre os tratamentos, isto é, en-
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tre os lotes de sementes. Este resultado é indicativo de que 

dentro desta ampla faixa de amostragem existem diferenças ge-

néticas entre os materiais e que, provavelmente, estas podem 

estar associadas aos· diferentes sistemas de drenagem na 
~ 

area 

de ocorrência .. 

PRYOR (1979), observou variabilidade semelhan-

te e classificou-a como muito benéfica para os programas de 

melhoramento, alertando que a escolha correta das procedên~ 

cias é um dos aspectos mais importantes da seleção, como evi-

dencia este ensaio. 

A análise mostrou, ainda, que 60% da variação 

é devida a diferenças entre as plantas dentro das parcelas. 

Este dado está também de acordo com a observação feita por 

PRYOR (1979) de que a variação individual em populaç6es natu

rais de E. camaldulen~i~ do Norte da Austrália é mais signifi 

cativa que a ocorrência de hibridação desta espécie com as de 

mais afins (Tabela 5). 

Estes parâmetros são básicos para a estrutura-

ção de futuros programas de melhoramento e para a formação de 

populaç6es específicas de produção, as quais serão implanta--

das a partir da população base. 

Eles indicam que a variabilidade genética mani 

pulável pelo melhorista é alta, e que a correta seleção dos 

melhores indivíduos dentro das melhores procedências poderá 



Tabela 5. Quadrados médios e componentes de variação da população e a representativi

dade destes em dados percentuais. 

QUADRADOS ~DIOS ESPERANÇA DOS QUADRADOS Médios 
Vl.RIANCIAS GL 

DAP Altura Volume Area basal DAP (%) Altura (%) Volume (%) Area basa1 (% ) cilíndrico cilín. 

1Ilo::os (a~) 3 0,064 2,26 4942,64 0,0000143 1,97 (7,83) 1,77 (7,813) 5735,04 (7,86) 0,000019 . (12,92) 

!,o+-..!!S de S~(cr2) 
me=es p 14 78,69 119,18 248646,43 0,0004055 7,40 (29,41) 6,63 (29,51) 21506,38 (29,49) 0,000041 (27,87) 

Var-ã:lcia 
e::.-.:re 

pa=celas (a~) 42 16,64 19,92 42565,28 0,0000836 0,92 (3,66) 2688,30 (3,69) 2688,30 (3,69) 0,0000051 (3,47) 

Var:.ãncia 
de::.::ro (a 2 

tie Farcelas d 
756 14,87 13,24 43012,75 0,0000832 14,87 (59,10) 43012,75 (58,97) 43012,75 (59,97) 0,000082 (55,75) 

0 2 
b variância entre blocos 

o~ variância entre lotes de sementes 

a~ = variância entre parcelas 

oà = variância dentro de parcelas 

(J1 

<Xl 
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implicar em ganhos genéticos significativos. Deve-se portanto, 

definir padrões para a formação das populações base e. explo

rar corretamente a grande variação individual presente. 

Em relação a variância ambiental, que é quanti 

ficada pela variação entre as parcelas de um mesmo tratamento, 

tem-se que esta representa aproximadamente 3,6% da variação 

total observada, significando que o E. camafdufen~i~ reSDon

deu pouco ãs variações ambientais. 

4.3. CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES ENTRE AS COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS) NÚMERO DE ÁRVORES DA AMOSTRA E 

CARACTERfsTICAS SILVICULTURAIS 

A correlação linear entre as coordenadas geo

gráficas e número de árvores matrizes que compuseram o lote 

de sementes com as características silviculturais são apresen 

tados na Tabela 6. 
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Tabela 6. correlação linear simples das coordenadas geográfi

cas, número de árvores matrizes por 10te,com as ca

racterfsticas si1vicu1turais. 

Coordenadas geográficas Número de 
árvores Características 

Latitude. Longitude Altitude matrizes 

DAP -O,0990ns 0,6331* 0.,5470* 0,3916ns 

H -0,0086ns 0,7447** 0,5715* 0,5416* 

Sobrevivência -O,1307ns 0,6232* 0,4660ns 0,5522* 

Área basa1/ha -O,0900ns 0,7558** 

VoI. ci 1índ/pa ns -:0,0234. . O.,}856** 

ns - não significativo 

* - significativo ao nível de 5% 

** - significativo ao nível de 1% 

0,6018* 0,5488* 

0,6153* 0,5881* 

4.3.1. Coeficiente de correlação linear simples (r) 

entre as latitudes e o desenvolvimento silvi 

cultural 

Na amplitude de variação 1atitudinal (140 30'S 

19
0
34'5), em que foram co1etados os lotes de sementes deste 

ensaio, não se observou influência significativa desta coorde 

nada no desenvolvimento si1vicultural do E. Qamaldulen~~~. 

Na revisão de literatura sao apresentadas cita 

çoes dos trabalhos de KAR5CHON (1967), PRYOR & BYRN (1969), 

BANCKS & HILLS (1969) i KARSCHON· (1974), BURLEY & HANS (1980) 

e outros, que observaram variações morfológicas diferenciais 
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entre os grupos da latitude norte e do sul, estes autores nao 

se referem entretanto a variações de parâmetros si1vicu1tu

rais, a exemplo do que está sendo analisado neste trabalho, 

ficando suas observações para aspectos morfológicos, adaptati 

vos corno tipo de folhas e opércu10, presença de 1ignotubers, 

tipo de ramificação e coloração da casca, coloração das fo

lhas, intensidade de glândulas de óleo,etc. 

4.3Q2. Coeficiente de correlação: linear entre 

longitude e o desenvolvimento silvicultural 

Os dados relacionados na Tabela 6 demonstram 

que os coeficientes de correlação linear são positivos e alta 

mente significativos (1% de probabilidade) para as correla-

çoes: longitude x altura média das árvores dos lotes de semen 

tes; longitude x área basal média; longitude x IMA do volume 

cilíndrico médio, e significativos a nível de 5% de probabili 

dade; longitude x DAP médio; longitude x percentagem de sobre 

vivência. 

A análise das Tabelas 1 e 3 revela que o maior 

potencial silvicultural está associado aos tratamentos origi

nários das maiores longitudes, isto é, próximo a 1450w,(macro 

região de Petford). Os menores valores em produtividade e adap 

tação, de uma maneira geral, foram apresentados pelos lotes 

originários de Western Austrália, de longitudes entre 1240W e 



.62. 

l27oW. O tratamento que corresponde a coleta em longitude 

"intermediãria" l32o l5'W (Katherine) mostrou valores de produ

tividade e adaptação que não diferem estatisticamente dos 

apresentados pelos melhores tratamentos. 

Esses resultados demonstram que as variações 

longi tudinais sao mui to mais importantes que as variações lati 

tudinais, uma vez que as primeiras são diretamente ligadas 

às variações nas precipitações pluviométricas da Austrália. 

Com o E. c.ama.R.du.R.e.V/..6.Ló tem ampla distribüição 

natural, os vários tipos florestais que a espécie apresenta 

estão intimamente associados ao gradiente de aridez existente 

na região Norte da Austrãlia. No ensaio observou-se que as 

populações oriundas de Western Asutrãlia, onde. a precipitação 

varia de 250 - 450 mm/ano, são mui to semelhantes ao tipo flo

restal "wood land" com ãrvores baixas, semelhantes à sav~na. 

As populações do Territ6rio Norte e da macroregiãodepetford, 

são características do tipo florestal floresta esclerofítica 

seca, ·as quais apresentam ãrvores de porte elevado. Na ma

croregião de Petford, provavelmente existe a introgressão do 

E. ~e~e.~ic.o~V/.i.6, que juntamente com o clima favorece o apare

cimento de indivíduos superiores. 

o material originãrio da BQcia do Golfo de Car 

pentaria (longitudes l360 w - l44oW), onda a precipitação varia 

250 - 450 mm/ano, apresentou ãrvores com n1 turas 

rias no ensaio. 

intermediã-
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Estes dados dão suporte ã hipótese da existên

cia dos diferentes tipos florestais os quais parecem estar 

definidos pela interação longitude, aridez climática e asso

ciação com outras espécies. 

4.302.1. Mode1os de equaçoes de regressao 

(longitudes x parâmetros silvi

culturais) 

Dada a correlação altamente significativa (Ta

bela 6) entre longitudes e parâmetros silviculturais e, a im

portância desta para os plantios comerciais e populações de 

melhoramento do E. eamaldulen~i~, determinou-se os modelos de 

equações de regressão. Estes permitiram estimaro~valores de 

altura, DAP, área basal, volume cilíndrico e sobrevivência mé 

dios para condições semelhantes às do ensaio. 

Os valores dos parâmetros determinados pelas 

equaçoes lineares para as diferentes variáveis analisadas, são 

apresentados .na Tabela 7, onde a variável independente é a 

longitude da região de origem do material genético. 
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Tabela 7. Valores dos parâmetros das equações lineares para 

as diferentes variáveis analisadas (variável inde

pendente - longitude). 

Variáveis dependentes A B 

DAP médio 1,6623 0,0974 

Altura média -3,0946 0,1397 

Sobrevivência 0,5938 0,0947 

Ârea basal/ha -26,2905 0,3222 

IMA do vol. cil. c.c. -716006,9780 7521,5622 
(m3/ha) 

Onde: 
A = ponto de intersecção da reta 

B = ângulo de inclinação da reta 

n2 = coeficiente de determinação 

F = teste de comparação das médias 

* significativo a 5% de probabilidade 

** significativo a 1% de probabilidade 

n2 F 

0,4008 0,0151* 

0,5546 0,0022** 

0,3883 0,0173* 

0,5712 0,0018** 

0,6173 0,0102* 

Com base nestes valores, determinou-se os mode 

los das equações de regressão, os quais são apresentados a se 

guir: 

DAP (cm) = 1,6623 + 0,0974 x Long 

H (m) =-3,0946 + 0,1397 x Long 

(R2 = 0,4008*) 

(R2 = 0,5546**) 

Sobrevivência (%) = 0,5938 + 0,0947 x Long 

A.B. (m2/ha) = --26,2905 + 0,3222 x Long 

(R2 = 0,3884*) 

(R2 = 0,5713**) 

IMA (V. C. c/c) = 
(m3 !ha) 

- 716006,9780 + 7521,5622 x I.ong (l~2 = 0,6173**) 
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4.3.3. Coeficiente de correlação linear entre "as 

altitudes e"o desenvolvimento silvicultural 

A exemplo da longitude, neste ensaio observou

se que a variação da altitude afetou de maneira significativa 

o desenvolvimento das plantas, que pode ser visualizado atra

vés do DAP, altura, volume cilíndrico e área basal. Os maio

res valores encontrados foram nos tratamentos originários de 

altitudes entre 450- 680 m. Os lotes de sementes originários 

de região de baixa altitude, como por exemplo, 10923 e 10924 

(wyalba CK e Gilbert River - altitude = 30 m) mostram um desen 

volvimento silvicultural muito próximo ou inferior às médias 

gerais do ensaio. 

Esta influência das variações de longitude e 

altitude no desenvolvimento silvicultural dos tratamentos tes 

tados, estão de acordo com a proposta da divisão em grupos 

ecológicos de TURNBULL (1973), no qual as regiões de ocorrên

cia natural de E. eamaldulen~i~, estão associadas aos diferen 

tes sistemas de drenagem da Austrália. 

No tocante a sobrevivência, analisando-se a 

Tabela 6, verifica-se que não há significância para a correIa 

ção entre as variações de altitude e a sobrevivência das ár

vores no local do ensaio. 

No entanto, na Tabela 3, observa-se que o maior 

percentual de falhas (23,44%) foi apresentado pelo lote de se 
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mentes 10574 originário de stuart Creeck, onde a altitude é 

300 metros, e o se~~~do maior fndice (lS,63%) foi apresentado 

pelo lote 10924 originário de 30 metros de altitude. Os lo

tes 10557 e 12437 apresentaram 12,50% de falhas e originários, 

respectivamente de 390 e 210 metros de altitude. 

Estes dados indicam que apesar da análise acu

sar nao significãncia para a correlaç~o linear, os lotes de 

sementes originários de altitudes inferiores a 400m, apresen~ 

taram os menores índices de sobrevivência em Anhembi-SP, exce 

to para Katherine (TN). 

4.3.4. Coeficiente de correlação linear entre 00 

número de matrizes originais e o desenvol 

vimento silvicultural 

O número de matrizes que compuseram os lotes 

de sementes deste ensaio variou de 1 a 34 árvores. Em alguns 

casos essas matrizes estavam associadas com outras espécies e 

em outros em povoamentos puros. 

Pela determinação do coeficiente de correlaç~o 

linear simples, observou-se que o número de matrizes que com

puseram os lotes de sementes está correlacionado significati

vamente com o desenvolvimento em altura, área basal,volume ci 

líndrico ea sobrevivência das plantas. 
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Na Tabela 3, pode-se observar que o desenvolvi 

mento silvicultural dos lotes de sementes 10557 e 10574 origi 

nários de uma só matriz, são de maneira geral, inferior às mé 

dias gerais do ensaio, para todas as características estuda

das. 

Os lotes de sementes 12510, 12186 e l2962~ to

dos de um mesmo local (Emu Ck e macroregião de Petford - QLD) , 

com as mesmas coordenadas geográficas, sao formados po;ç 

2, 25 e 34 árvores originais, respectivamente. Eles mostram 

um desenvolvimento' silvicultural diferenciado onde o IMA do volume 

cilíndrico de madeira foi de 12,23; 22,19 e 25,34%, respecti

vamente, superior à média do ensaio. Tal fato deixa claro a 

importância do eféito da amostragem no desenvolvimento silvi

cultural da população introduzida. Portanto, neste estudo, 

os lotes formados por um maior número de matrizes originais 

apresentaram maiores valores médios para as 

silviculturais da população. 

características 

A sobrevivência das plantas está correlaciona

da positiva e significativamente com o número de matrizes. No 

ensaio, os maiores índices de falhas foram apresentados pelos 

lotes de sementes compostos por material coletado de uma úni

ca árvore, 10574 de stuart Ck (WA) e 10557, cujos percentuais 

de falhas foram respectivamente 23,44 e 12,50%. 

Estes valores podem ser atribuídos aos efeitos 

da endogamia . uma vez que a ficha de coleta de sementes 
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nao menciona a existência de outras árvores associadas. Os 

efeitos da autofecundação e da endogamia devem ser melhor es

tudados, pois sua manifestação pode não ser na- fasé inicial 

do ensaio, mas sim nas fases mais avançadas (ELDRIDGE, 1976). 

4.4. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS SILVICULTURAIS 

DENTRO DOS LOTES DE SEMENTES 

De uma maneira geral, os valores dos coeficien 

tes de variação dentro dos diferentes lotes de sementes do en 

saio são baixos. (Tabela 8). 

Os valores observados para o DAP estão conti

dos no intervalo de 2,04 a 12,98%; para altura são 3,26' a 

12,46% e para área basal e volume cilíndrico esta amplitude é 

maior, sendo 4,78 a 39,45% e 5,13 a 49,61%, respectivamente. 

(Tabela 8) • 

PRYOR (1976) também encontrou valores baixos 

de,lcoeficiente de variação quando avaliou o efeito . da geada 

em procedências deE. Qamaldulen~i~ da região Norte da Austrá 

lia. Este dado levou o autor a sugerir a existência de urna 

alta endogamia. 



Tabela 8. Coeficientes de variação dos parâmetros silviculturais, dentro de tratamen

tos (lotes de sementes). 

":::ato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

r.ote n9 

12185 

:.2181 

12349 

D557 

::.2346 

D574 

D923 

D924 

:243'1 

:2187 

:2510 

:2186 

C7.F 

:2962 

:U181 

DAP (em) 
média min. máx .. CV% 

16,08 14,37 17,50 8,22 

15,52 15,00 16,00 2,83 

13,47 12,75 14,39 5,11 

15,79 14,46 17,33 7,60 

15,76 15,36 16,19 2,28 

11,68 9,92 13,25 11,85 

14,29 l3,04 16,45 10,43 

15,89 15,53 16,32 2,49 

13,60 11,50 15,78 12,98 

15,60 13,77 16,68 8,70 

15,87 14,37 18,00 9,76 

16,65 14,97 16,92 5,55 

14,71 13,23 15,60 7,51 

15,98 15,53 16,25 2,04 

15,87 14,23 .16,60 6,40 

Altura (m) 
média mino máx. CV% 

17,42 15,70 18,76 7,41 

16,19 15,13 17,40 5,81 

14,23 13,54 14,50 4,28 

15,86 14,32 17,00 7,19 

16,52 15,43 16,91 4,40 

12,27 11,04 l3,93 10,23 

15,69 14,23 18,55 12,46 

16,52 15,00 17,81 8,13 

14,14 11,97 16,16 12,24 

16,98 15,17 17,75 7,23 

16,90 16,16 18,72 7,24 

17,02 15,41 17,71 6,36 

16,61 14,50 17,68 9,02 

18,64 17,91 19,61 4,33 

16,54 15,96 17,21 3,26 

Â:e~ bas~l (m2 tha) CV% 
med~a m~n. max. 

20,87 17,86 23,19 10,78 

21,72 20,61 22,77 4,78 

15,59 14,10 16,72 7,06 

16,33 14,95 17,46 7,81 

19,25 17,57 20,76 7,09 

9,07 6,27 14,24 39,45 

14,73 12,65 16,57 10,93 

18,75 16,12 21,21 14,31 

l3,38 10,80 15,45 14,82 

20,49 16,63 22,66 13,31 

19,90 16,47 22,99 14,18 

20,52 17,16 22,80 11,67 

19,69 13,92 22,34 19,69 

20,52 19,18 22,21 6,99 

20,65 17,86 23,19 13,98 

V~lu:re cilJndriCO. (m 3 lha) CV% 
med~a m~n. max. 

39,61 30,62 44,34 

37,44 35,35 40,95 

24,41 20,38 26,55 

27,50 25,56 30,55 

34,30 32,06 36,22 

12,93 7,91 22,14 

25,20 20,02 28,70 

32,97 26,47 39,64 

20,88 14,56 24,22 

37,62 28,45 41,91 

35,61 32,30 36,93 

38,77 33,05 42,28 

32,73 23,45 39,81 

39,77 36,95 42,38 

38,14 31,81 39,61 

5,45 

6,86 

11,48 

8,77 

5,l3 

49,61 

16,64 

17,96 

20,62 

16,81 

8,85 

10,27 

21,22 

6,94 

10,56 

CTI 
\O 
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Observando-se a Tabela 1 que apresenta um resu 

mo dos dados disponíveis nas fichas de coleta de sementes, 

tem-se algumas informações complementares que são de importân 

cia para o entendimento dos valores dos coeficientes de varia 

çao observados dentro de cada lote de sementes. 

O primeiro destes aspectos é a associação do 

f. c.ama.f.du..f.e.I1.6..l.6 com outras espécies. BOLAND et a1ii (1980) , 

citam que o f. papu.al1a, f. c..f.aV..l9e.~a, f. mic.~othe.c.a e f. a.f.ba 

geralmente ocorrem associados ao f. c.ama.f.du..f.e.I1.6..l.6. 

Essas espécies sao típicas de zonas semi-ári-

das a áridas e características de florestas abertas. Em tais 

casos, árvores destes tipos florestais podem estar muito es-

parsas, ocasionando problemas ligados à polinização (autofe-

cundação"e cruzamentos endogâmicos) , ou hibridações com ~ 

espe-

cies do mesmo subgênero. portanto, para melhor entendimento 

da variação dentro das popu1ações,dever-se-ia estudar mais in 

tensamente os efeitos da auto fecundação e endogamia, pois exis 

te correlação entre o comportamento si1vicu1tura1 da popula

ção e a base genética da amostragem. 

Um método simples para se tentar avaliar esses 

efeitos seria o número de sementes viáveis por 100 gramas e 

os seus reflexos na população formada. Por exemplo, o lote 

12186 composto por 25 árvores matrizes apresentou baixos valo 

res de coeficientes de variação e excelente desenvolvimento 

si1vicu1tural. O número de sementes viáveis por 100 gramas va 
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ria de 18000 - 108000 (Anexo l~ - Fichas de coleta de sementes) 

com predominância de 50.000, tendo os extremos pouco signifi

cado na composição do lote, dado ao alto número de matrizes da 

amostragem. 

o lote 10924 formado por 5 árvores matrizes 

(Anexo 1), mostra para 4 árvores analisadas urna variação de 

22.000 até 104.000 sementes viáveis por 100 gramas (Anexo 1), 

onde 3 árvores contribuem em média com 32.000 sementes e so-

mente urna com 104.000 sementes viávéis por 100 gramas. Tal 

fato pode refletir no desenvolvimento silvicultural do lote, 

urna vez que apesar de ter sido composto por 5 árvores, predo-

mina material de urna árvore. O comportamento silvicultural é 

médio, entretanto cerca de 90% das árvores apresentam caracte 

rísticas de deficiências nutricionais, possivelmente relacio-

nados a cálcio e boro, as quais são traduzidas por vários ci-

cIos de perda de dominância apical. o pH do solo original va 

ria. de 5, 5 ~ 7,.0, e .pode per um dos fatores que contribui pa-

ra o aparecimento de sintomas de deficiência nutricional que 

justamente com os problemas da amostragem conferem estas ca-

racterísticas às populações. 

Para urna melhor visualização, os valores 
~ 

me-

dios dos coeficientes de variação foram agrupados na Tabela 

9; 
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Tabela 9. Valores médios dos coeficientes de variação (dentro 

dos lotes de sementes) para os parâmetros silvi 

culturais (valores em percentagem média de todos 

os lotes). 

Variável Média Desvio Somatória Valores 
Mínimo Máximo 

% ~ ~ 

DAP 6,87 3,66 96,24 2,04 12,98 

H 7,18 2,85 100,57 3,26 12,46 

Á.rea ba- 12,65 8,40 177,16 4,78 sal/ha 39,45 

Vol. Ci- 14,00 11,37 195,95 5,13 lin./ha 49,61 

Numa tentativa de esclarecer melhor a influên-

cia do tamanho da amostra no coeficiente de variação dentro 

dos lotes de sementes, determinou-se o coeficiente de correIa 

çao de Pearson, entre os valores destes coeficientes e o núme 

ro de matrizes que compuseram o lote de sementes (Tabela 10). 

Tabela 10. Coeficientes de correlação de Pearson entre o núme 

ro de matrizes e os coeficientes de variação das 

características silviculturais. 

DAP Altura Área basal Vol. cil. 

N9 matrizes 
0,0701ns O,0586ns 0,1858ns O,1442ns 

Apesar do numero de matrizes ter variado de 1 

a 34, na composição dos lotes, não há correlação significati-
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va entre estes valores, isto é, entre a representatividade da 

amostra e a variabilidade das características estudadas (DAP, 

altura, área basal, volume cilíndrico), dentro da população in 

troduzida.· 

Em função da discussão anterior, sugere-se um 

estudo mais completo das variáveis envolvidas .. Os efeitos da 

autofecundação, assim corno da endogamia, poderão ou n50 mani

festar-se previamente. Se a manifestação for tardia, há ne

cessidade da avaliação do ensaio em idades mais avançadas. 

Estes dados servem de alerta para definições de 

estratégias de melhoramento, onde via de regra populações que 

apresentem altos valores de coeficientes de variação são esco

lhidas por oferecerem maiores possibilidades de ganhos genét! 

coso Neste ensaio, o maior valor foi apresentado pelo lote 

10574, já discutido anteriormente, o qual não poderá sozinho 

suportar um programa de melhoramento baseado em seleção recor 

rente, dada sua estreita base genética. 

4.5. AVALIACÃO DAS CARACTERfsTICAS FENOT1PICAS 

COMPLEMENTARES DAS ÁRVORES DOS DIFERENTES 

LOTES DE SEMENTES 

Como caracterfsticas fenotípicas complementa

res foram avaliadas a forma do tronco das árvores eas freqüê~ 
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cias de indivíduos bifurcados, quebrados e suprimidos nos di

ferentes.lotes_de sementes (Tabela 11 ) . 

Em relação à forma do tronco as árvores da es

pécie E. eamaldulen~~~ não podem ser comparadas às espécies 

tradicionalmente utilizadas na silvicultura brasileira. En

tretanto, bons padrões de árvores podem ser encontrados nas 

populações estudadas, sem nenhum grau de seleção ou melhora

mento. 

A Tabela 11 resume a análise fenotípica do tron 

co das árvores das populações estudadas. 

Pela Tabela 11, observa-se que os lotes de se

mentes 12185, 12510, 12186,' 12962 e 10923 de Queensland-QLD; 

12181 (Katherine - Território Norte), apresentaram no mínimo 

30% de suas árvores com nota igualou superior a 3, indicando 

uma tortuosidade leve, árvores inclinadas, e até mesmo perfei 

tamente retas (árvores com nota 5). Nas demais populações 

existem árvores com boa foram, em menor proporçao, nestas pre 

dominam árvores com tortuosidades leves em 2 ou mais planos 

(nota 2) ou muito tortuosas (nota 1). Tal fato revela um bom 

potencial para a seleção de indivíduos superiores, pois sabi

damente a forma do tronco tem alto controle genético. 
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Tabela 11. Notas das formas dos troncos das arvores, em 

Lotes de 

sementes 

12185 

12181 

12349 

10557 

12346 

10574 

10923 

10924 

12437 

12187 

12510 

12186 

CAF 

12962 

12181 

percentagem de freqüência (notas atribuídas com ba 

se na Figura 1). 

N O T A S (%) 
I:> 3 (3) 

1 2 3 4 5 
(%) (%) (%) (%) (%) 

32,14 32,14 32,14 1,79 1,79 35,72 

38,10 31,75 26,98 3,17 0,00 30,15 

47,46 33,90 18,64 0,00 0,00 18,64 

30,43 36,96 30,43 2,17 0,00 32,60 

46,30 33,33 16,67 3,70 0,00 20,37 

61,36 29,55 9,09 0,00 0,00 9,09 

34,00 26,00 30,00 10,00 0,00 40,00 

44,23 28,85 21,15 5,77 0,00 26,92 

62,75 25,49 9,80 1,96 0,00 11,76 

41,38 29,31 24,14 5,17 0,00 29,31 

35,09 31,58 24,56 8,77 0,00 33,33 

26,79 26,79 26,79 19,64 0,00 46,43 

36,84 33,33 14,04 15,79 0,00 29,83 

17,86 37,50 35,71 8,93 0,00 44,64 

43,86 26,32 26,32 3,51 0,00 29,83 

(3) Somatória de frequência de notas igual ou superior a 3. 

Em relação a bifurcações a Tabela 12, mostra 

para os lotes 12349 e 12346 originários de Western Austrália, 

12187,12510, CAF e 12962, de Queensland; 12181 (Katherine) e 

10924 de baixa altitude de Queens1and, uma-;percentagem variável 

de 4,08. e 18,97% de árvores bifurcadas a diferentes alturas 

do tronco. Estando essas bifurcações muitas vezes associadas 



Tabela 12. caracterização fenotípica complementar aliada aos dados de origem das semen 

tes; percentual de árvores com nota para forma do tronco superior a 3% de 

árvores bifurcadas (B%), percentagem de árvores com copas--quebradas (Q%) e 

percentagem de árvores suprimridas (S%). 

Lote 

N9 

12185 

12181 

12349 

10557 

12346 

10574 

10923 

10924 

12437 

12187 

12510 

12186 

CAF 

12962 

12181 

Base 

genética 

8 

32 

3 

1 

20 

1 

6 

6 

15 

16 

5 

25 

34 

32 

Sementes . ... . 
v~ave~s 

(100g) 

26000 - 66000. 

25000 - 120000 

7000 - 82000 

22000 - 104000 

32000 - 105000 

51000 

18000 - 108000 

75000 

26000 - 66000 

pH 
do 

solo 

6,5-7,0 

6,5-7,5 

5,5 

6,5 

6,5 

6,5-7,0 

5,5-7,0 

6,0-6,5 

6,5-7,0 

% de árvores 
com notas 
maior que 3 

35,72 

30,15 

18,64 

32,60 

20,37 

9,09 

40,00 

26,92 

11,76 

29,31 

33,33 

46,43 

29,83 

44,64 

29,83 

B 

(% ) 

6,78 

8,62 

10,00 

8,93 

17,24 

4,08 

7,02 

14,81 

10,71 

13,33 

12,28 

10,53 

13,33 

13,79 

18,97 

Q 

(%) 

15,25 

18,97 

6,66 

7,14 

20,69 

8,16 

14,04 

12,96 

8,93 

20,00 

3,51 

10,53 

6,66 

6,90 

18,97 

B + Q 

(%) 

22,03 

27,59 

16,66 

16,07 

37,93 

12,24 

21,06 

27 ,77 

19,64 

33,33 

15,79 

21,06 

19,99 

20,69 

37,94 

S% 

3,39 

0,00 

1,66 

16,07 

3,44 

6,12 

8,77 

0,00 

5,36 

3,33 

0,00 

0,00 

1,66 

1,72 

1,72 

~ 
0'1 
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a uma grande tendência à quebra da copa a diferentes alturas 

(Tabela 12) . 

o lote de sementes 12181, representado . pelo 

tratamento 2 (Katherine-TN) apresentou 64,71% das árvores que 

bradas, entretanto ,no mesmo lote, representado pelo tratamen

to 15, este caráter foi observado em 37,93% das árvores. Es

te fato pode ser devido ã se1eç~0 de mudas. 

Esta elevada percentagem de indivIduos quebra

dos influencia negativamente os valores médios de altura, área 

basal e volume cilíndrico da popu1aç~o, uma vez que a altura 

das árvores foi determinada no ponto máximo da copa e nem sem 

pre esta se apresentava completa. Valores bastante signific~ 

tivos foram também observados nos lotes de sementes 12185 e 

12186 de Queensland-QLD): 10923 (baixa altitude de 

land): 12349 e 12346 (Kymberley Area-WA). 

Queens~ 

Os lotes de sementes que apresentaram os meno-

res percentuais de árvores bifurcadas e com copas quebradas 

foram: 12349 e 10574, cujos valores correspondem respectiva

mente a 11,66 e 12,24% das árvores da populaç~o. Pela Tabela 

12, tem-se que estes lotes são originários de Western Austrá

lia, de regiões onde o pH do solo varia de 6,5 a 7,5 c com b~ 

se genética restrita (3 e 1 árvore). Entretanto, nestas pop~ 

lações a forma geral do tronco das árvores não é boa, onde so 

mente 18,64 e 9,09% apresentaram notas maiores que 3. Nestas 
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populações as percentagens de árvores suprimidas e falhas tam 

bém é baixo. 

Os lotes 12346 (WA), l2l8l(TN) e 12187 (QLD) , fo 

ram os que neram origem a populações com maiores percentuais 

de árvores bifurcadas e com copas quebradas (33,33 - 37,93%). 

Nestas populações a forma do tronco das árvores foi ligeira

mente superior ao primeiro grupo citado, onde 20,37 - 29,83% 

receberam notas maiores que 3 (tortuosidade leve; inclinada! 

reta ou reta). Estes lotes foram formados por 20, 32e 16 ár

vores matrizes, isto é, base genética boa, e de região . cujo 

pH do solo variou de 6,5 a 7,5. Em relação ao percentual de 

falhas e de indivíduos suprimidos os valores são bastante bai 

xos, indicando uma boa adaptação das populações. 

Através de uma comparaçao entre as caracterís~ 

ticas silviculturais complementares, observadas em Anhembi, 

e os dados de algumas fichas de coleta de sementes coletadas 

na origem (Anexol), que descrevem as características das ma

trizes, é possível encontrar algumas explicações fundamentais 

para o entendimento do material genético em estudo. 

Por exemplo, o lote 10574 (Anexo 1), é originá 

rio de uma árvore com copa quebrada e forma de difícil descri 

çao. Em Anhembi-SP, as sementes deram origem a uma população 

que apresenta 61,36% de indivíduos com forma de tronco nota 

1 (muito tortuosa), 29,55% com nota 2 (tortuosidade leve em 2 

ou mais planos) e 4,08% das árvores bifurcadas; 8,16% com co-
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pas quebradas; 6,12% de árvores suprimidas e 23,44%de·falhas. 

Estes dados estão refletidos no desenvolvimento silvicultural 

da população formada (Tabela 3), onde o volume cilíndrico des 

ta é 59,25% inferior à média do ensaio. 

o lote 10923 é formado por 6 árvores cuja fi-

cha de coleta descreve a presença de árvores bifurcadas, árvo 

res inclinadas com forma ruim e uma árvore com boa forma. Na 

população formada em Anhembi-SP, 60% das árvores tinham nota 

igualou inferior a 2 (muito tortuosa--ou tortuosidade leve em 

2 ou mais planos), 7,02% de árvores bifurcadas; 14,04% de ár-

vores com copa quebrada e 8,77% de árvores suprimidas. 

Esses resultados mostram uma aparente corres-

pondência entre as características das árvores matrizes na 

origem com os "apresentados no local de introdução, isto 
~ 

e, 

árvores de má forma, bifurcadas, copa quebrada, na origem, con 

duzem a populações com altas percentagens das mesmas caracte

rísticas na região de introdução. 

" -

4.6. RESUMO FINAL DAS DISCUSSÕes E SUA APLICAÇÃO NA 
" " 

FORMAÇÃO DE POPULAÇÕES BASE 

Em função das discussões dos resultados obti

dos, determinadas diretrizes sobre a formação das populações 

base devem ser tomadas. 
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4.6.1. DAP médio 

a) Houve variação genética entre as populações 

testadas ao nível de 29,41% da variação total. 

b) As populações de Western Austrália, em sua 

maioria, foram em Anhembi inferiores às populações do· Norte 

de Queens1and e Território Norte. 

c) Houve urna grande variação dentro das popu1a 

çoes, sendo a mesma reponsável por 59,10% da variação total. 

Há portanto grande potencial para a seleção de indivíduos su

periores dentro ,das populações. 

4.6.2. Altura média 

a) Houve variação genética entre as populações 

testadas, sendo estas responsáveis por 29,51% da variação to

tal. 

b) Existem grupos de populações bem distintas 

em função das macroregiões de origem das sementes, destacando

se em ordem de superioridade: Norte de Queens1and, Território 

Norte; Western Austrália. 

c) Houve urna grande variação dentro das popula 

çoes, sendo a mesma responsável por 58,97% da variação total. 
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Há portanto, grande potencial para a seleção 

de indivíduos superiores dentro das populações. 

4.6.3. Area basal média 

a) Houve variação genética entre as populações 

testadas, sendo esta responsável por 27.87% da variação to

tal. 

b) As populações do Norte de Queensland e Ter~ 

ritório Norte foram consideradas superiores. 

c) "Houve uma grande variação dentro das popula 

ções, sendo esta responsável por 55,75% da variação total. A 

exemplo do que ocorre com DAP, existe grande potencial de se

leção. 

4.6.4. IMA do volume cilíndrico 

a) Houve variação genética entre as populações 

testadas, sendo a mesma responsável por 29,45% dã variaçãõ to 

tal. 

b) Os maiores rendimentos volumétricos foram 

associados às populações do Norte de Queensland. Os menores 

estão associados aos lotes de sementes originários de Western 

Austrália. 
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c) Houve também uma grande variação dentro das 

populações, identicamente às outras características, sendo es 

ta responsável por 59,77% da variação total. 

4.6.5. Percentagem de falhas 

a) As populações de Queensland e Território 

Norte, apresentaram menor percentagem de falhas do que as de 

Western Austrália. 

4.6.6. Correlação linear entre longitude do lote de 

sementes x parâmetros silviculturais 

As correlações lineares significativas e posi

tivas mais importante para o melhoramento são as que envol

vem a longitude e as características silviculturais das popu

lações em Anhembi-SP: longitude x altura média; longitude x 

área basal; 'longitude-,x volume :cilíndrico; longitude x 

longitude x percentual de falhas. 

Essas correlações- 'demonst:r:aram que o E. ca.ma.t

duten~i~ apresenta produtividades diferentes em função da ma

croregiões distintas quanto a origem das sementes ,- . (Western 

Austrália; Território Norte e Queensland), e que elas estão 

associadas à evolução da espécie, em função do gradiente de 
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deficiência hídrica da zona interior da Austrália para a re

gião litorânea .. ~ __ 

Demonstraram também que as populações sao dife

rentes ecótipos'que devem ser muito melhor estudados. 

- Agrupamento dos lotes de sementes em 

macroregiões 

Em função das correlações existentes sugere-se 

° agrupamento das populações estudadas nas seguintes macrore

giões. 

A) Norte de Queensland (Petford - QLD) 

latitude: l7020'8~ 17°24'8 

longitude: 144°58 ':W- l450 W 

altitude: 460 m - 680 m 

B) Golfo de Carpentaria (QLD) 

Latitude: 16°43 '8 - 17°10' 8 

longitude: 1410 45 'w -1420W 

altitude: 30 m' 

c) Katherine (Território Norte) 

latitude: 14°30'8 

longitude: 1320 l5'W 

altitude: 110 m 



D) ~rea de Kymberley (WA) 

latit.údé.e:: 15°40 's - 17°23' S 

longitude: l240 45'W -1260 28'W 

altitude: 60m - 430 m 

E) Interior da Austrália Ocidental (WA) 

latitude: 16°20 's - 19°34 's 

longitude: 127°41 'w - 128°40 'w 

altitude: 300m - 600 m 

.84. 

4.6.7. Correlação linear entre altitudes x parâmetros 

silviculturais 

a) Na análise geral das correlações, indiferen 

temente das macroregiões, ficou evidente que existe uma ten

dªncia pbsitiva e significativa a rtIvel de 5% das popfilações 

originárias de média altitude, serem superiores as demais, pa 

ra as caracterIsticas silviculturais analisadas, exceto para 

sobrevivªncia. 

b) Se analisarmos asmacroregiões separadamen

te, vamos notar que a tendªncia supra-citada é marcante nas 

populações da região Norte de Queensland. 
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4.6.8. Correlação linear entre o número de matrizes 

e as características silviculturais 

a) Na análise geral das correlações lineares 

entre o tamanho da amostra das populações e características 

silviculturais das populações em Anhembi-SP, ficou evidente 

que existe uma tendência positiva e significativa das popula-

ções com base genética mais ampla serem superiores silvicultu 

ralmente às de base genética restrita. 

b) Dentro das macroregiões fica patente que 

há a mesma tendência, sendo muito evidente nas populações ori 

ginárias de Western Austrália. 

4.7. PROPOSTA PARA FORMAÇAO DE POPULAÇOES BASE 

4.7.1. Macroregião Norte de Queensland - Petford-QLD 

o E. eamaldul~n~i~ originário do Estado de 

Queensland apresenta um desenvolvimento silvicultural e carac 

terísticas fenotípicas que permitem agrupá-lo em duas proce-

dências distintas. 

~ 

A primeira e representada pelos lotes de semen 

tes originários da macroregião de Petford-QLD, com as coorde

nadas geográficas próximas a l70 S de latitude, 14SoW de longit~ 

de. É um material muito produtivo, com boa forma, caracterís 
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tico de floresta aberta típica e que mostrou boa adaptação às 

condições do ensaio. 

Segundo TURNBULL (1973) esta região compreende 

lati tudes variáveis entre 160 S - 269 8, 10ngi tudes 1459W - 1500W • 

Neste ensaio os lotes de sementes típicos des-

ta proced~ncia são os seguintes: 

Lote n9 Local Latitude Longitude Altitude 
S W m 

12962 Emu Ck. 17°20' 144°58' 460 

12185 Dimbulah 17°15' 145°00' 500 

12186 Emu Ck. 17°20' 144°58' 460 

12187 Irvine Banck 17°24' 145°05' 680 

12510 Emu Ck. 17°20' 144°58' 460 

4.7.2. Macroregião da Bacia do Golfo Carpentaria-QLD 

A segunda proced~ncia é representada pelos 10-

tes de sementes originários da macror~gião da Bacia do Golfo 

de Carpentaria (latitudes 160 S - 1708; longitudes 1419W - 1429W e 

altitude 30 metros). 

É um material de boa produtividade, porém infe 

rior à apresentada pela proced~ncia Petford, e pode ser clas-

sificado corno floresta aberta típica. As características c1i 

máticas desta região onde a precipitação média anual varia de 

250-450 mm, sugerem que esta proced~ncia é potencial para re 

giões que apresentam déficit hídrico. O desenvolvimento em 
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altura das árvores dos lotes de sementes característicos da 

procedência está de acordo com as observações feitas por BAR-

ROS et alii (1990), que citam que as árvores de E. eamaldulen 

.61..6 das regiões mais áridas· são mais baixas que as das regiões 

de maior umidade e estas quando comparadas às árvores originá 

rias de Petford, são classificadas como altura intermediária. 

Segundo TURNBULL (1973), esta Bacia é uma re

gião compreendida entre as latitudes l7 0 S - 25 0 S e longitudes 

l36 0 N - l440 W, e altitudes variáveis de 0- 200 metros; portanto 

outros lotes de sementes coletados em diferentes pontos nesta 

área deveriam ser testados para ampliar os estudos com a pro-

cedência. 

Neste ensaio, os lotes de sementes típicos des 

ta procedência são os seguintes: 

Lote n9 Local Latitude Longitude Altitude 
S W M 

10923 Gilbert River 170 10' 1410 45' 30 

10924 Wyalba Ck. 160 43' 1420 00' 30 

4.7.3. Macroregião de Katherine - TN 

Os lotes de sementes representantes dessa ter 

ceira região correspondem aos tratamentos 02 e 15, os quais 

-sao oriundos de um mesmo material coletado em Katherine, 

com latitude l40 30'S , longitude l320 l5'W e altitude de 110 
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metros no Território Norte. Este material apresentou um de

senvolvimento silvicultural em Anhembi-SP, que não diferiu e~ 

tatisticamente dos melhores tratamentos do ensaio originários 

da procedência Petford. 

Katherine é uma parte da região 

por TURNBULL (1973) como região do Mar do Timor, 

classificada 

que apre-

senta índices pluviométricos mais elevados, próximos a 500 mm/ 

ano. 

A procedência mostrou-se bem adaptada à região 

de Anhembi-8P e é recomendada para regiões tropicais e subtro 

picais brasileiras (GOLFARI, 1976). 

Existe em Anhembi-SP, em outro ensaio nao ana

lisado, o lote 12338, originário de 5 árvores coletadas em Ma 

theson Ck, com latitude de 14°55'8, longitude l3lo 40'W e alti 

tude de 150 metros, cujas características fenotípicas são tí

picas desta macroregião de Katherine-TN, reforçando o enfoque 

de que este material constitui um ecótipo muito bem 

do. 

4.7.4. Macroregião de Kymberley Area - WA 

defini-

A quarta procedência de E. Qamaiduien~i~ da re 

gião Norte da Austrália é representada pelo agrupamento dos 

lotes de sementes coletados na região de Kymberley Area - WA. 
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o desenvolvimento silvicultural desta procedência, em Anhembi 

8P, foi de maneira geral inferior "as demais. Entretanto, e~ 

ta é uma região onde as precipitações são inferiores a 450 mml 

ano, o que proporcionou evolutivamente o desenvolvimento de 

uma raça resistente à seca. 

Kymberley Area é a segunda procedência da re-

gião da Bacia do Mar do Timor, de acordo com a classificação 

proposta por TURNBULL (1973). 

Neste ensaio os lotes de sementes típicos des-

ta procedência são os seguintes: 

Lote n9 Local Latitude Longitude Altitude 
8 W m 

10557 Drysda1e River 150 40' 1260 23' 390 

12346 Gibb River 16°08' 124°45' 430 

12349 Lennard River 17°23' 124°45' 60 

Existem ainda em Anhembi-8p, em outro ensaio 

nao analisado, ° lote 12350 originário de 10 árvores coleta 

do em Ftzroy River, com latitude 180 11'8, longitude l250 36'W, 

e altitude de 150 metros; e ° lote 12350 originário de 10 ár

vores coletados em O~d River, com latitude l70 29'S, longitude 

l260 23'We altitude de 360 metros, cujas características feno~ 

típicas são típicas desta macroregião, reforçando o enfoque 

de que este material também tem características bem défini-

das. 
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4.7.5. Macroregião do Interior da Austrália Ocidental 

WA 

Dentre as populações testadas os lotes abaixo 

mostraram problemas de adaptação às condições do ensaio, re-

fletidos pela baixa produtividade. 

Lote n9 Local Latitude 
S 

10574 Stuart Ck - WA 190 34' 

12437 Duisham River - WA 160 20' 

Longitude 
W 

1270 41' 

Altitude 
M 

300 

600 

Segundo GROUNWALD & KARSCHON(1983) este mate-

rial estaria enquadrado dentro da região do Planalto Ociden

tal, que TURNBULL (1973) classificou como região Interior Oci 

dental. Segundo os autores, aqui o E. cama{du{en~i~ está ex-

posto a condições mais drásticas de aridez, onde as precipita 

ções anuais podem ser próximas a 250 mm/ano. 

0_' • • •• 

4.8. COEFICIENTES DE VARIACÃO DAS CARACTERfsTICAS 

SILVICULTURAIS DAS POPULAÇOES 

a) Para a macroregião do Norte de Queensland, 

as populações 12186 Emu Ck, 12187 Irvine Banck, procedência 

Petford são as que apresentaram alto potencial para seleção 
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dentro. Não há evidência de que o tamanho da amostra tenha 

refletido diretamente nos coeficientes de variação das carac

terísticas. 

b) Para a procedência do Golfo de Carpentaria

QLD, os lotes 10923 (Gilbert River) e 10924 (Wyalba Ck) tam

bém apresentaram alto potencial de seleção. 

c) Para a procedência de Ketherine lote 12181, 

as diferenças observadas entre o tratamento 02 e 15, embora 

sem diferença estatística, são provavelmente explicadas por 

fatores ambientais e/ou pela seleção das mudas no viveiro. 

d) A ~acroregião de Kymberley, demonstra um 

comportamento.uniforme, entretanto o lote de sementes com maior 

coeficiente de variação é o 12349 Clennard River) e o mais po

tencial o 12346 (Gibb River) em função da base genética mais 

ampla. 
e) Os lotes 10574 (stuart Creeck) e 12437 (Dui 

sham River), originários da zona interior de Western Austrá

lia, são consideradas não adaptadas pela baixa produtividade. 

4. 9. CARACTERfsTICAS FENOTfPICAS COMPLEMENTARES 

IMPORTANTES NA FORMAÇÃO DE POPULAÇÕES BASE 

a) A percentagem de defeitos associados aparen 

ta estar negativamente correlacionada ao potencial das popula 

çôes. Assim é que os lotes 10574 e 12437 sao os que apresen-
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taram menor índice de defeitos, entretanto, sao as procedên

cias menos adaptadas, no local do ensaio. 

b) De uma maneira geral, pode-se dizer que os 

defeitos de copa e presença de bifurcações ocorreram indistin 

tamente em todas as populações. O que é importante é que exis 

te potencial para a seleção de árvores superiores para estas 

características (copa íntegra e ausência de bifurcações) . 

c) Em relação à forma do tronco, aparentemente 

a macroregião do Norte de Queensland (Petford) tem em média 

árvores com tronco mais retos. Ainda assim existe potencial 

nas outras macroregiões para a seleção de indivíduos com boa 

forma. 

4.10. COMPORTAMENTO SILVICULTURAL MÉDIO DAS POPULAÇOES 

AGRUPADAS EM MACROREGIOES 

A Tabela 13 demonstra o resultado do agrupamen 

to dos vários lotes para a composição das procedências. 



Tabela 13. Comportamento silvicultural médio das macroregiões para as distintas popul~ 

ções base de E. Qamatdut~n~~~ da região Norte da Austrália, aos 6 anos de 

idade. 

Procedênciasl ÂrVores MP SM fi SM Volo 
SM 1i.rea 

matrizes CV% CV% cilo ele SM 
popul. Base CV% basa1 CV% 

(N9) (em) (%) (m) (%) (~!ha/ano) (%) (m2/ha/ano) 
(%) 

Petford (QlD 88 15,84 a 5,11 6,68 17,40 a 8,28 6,97 38,28 a 27,72 lJ.,68 20,42 a 13,63 10,46 
Y.ather1ne ('lN) 32 15,70 a 4,18 4,77 16,37 ab 2,87 4,49 36,79 a 22,75 8,40 21,19 a 17,92 9,86 

Golfo de Carpentaria 12 15,09 a 0,13 8,78 16,11 ab 0,25 10,03 29,09 b -2,94 21,69 17,06 b -5,06 17,73 

Kymberley Area (WA) 24 15,01 a -0,40 9,04 15,54 b -3,20 8,18 28,76 b -4,04 16,84 16,74 b -6,84 11,73 

Interior da Austrália 16 12,64 b -16,12 14,17 13,21 -17,80 13,02 16,91 c -43,58 39,07 11,23 c -37,51 31,48 O::idental (WA) 

Média Geral 15,07 16,07 29,97 17,97 

CV% 8,55 8,44 16,18 13,91 

Valor de F para 9,36** 14,26** 28,42** 23,54** tratarrerrt:os 

SM%'" superioridade em relação à média 

** '" significativo à 1% 

\O 
W 
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4.11. CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS POPULAÇÕES BASE 

Embasada nos caracteres quantitativos e quali

tativos já discutidos nos itens anteriores, e caracteres auxi 

liares não dimensionados, porém facilmente perceptíveis, po

de-se descrever as procedências da seguinte maneira: 

população base Petford-QLD: é caracterizada co 

mo floresta aberta típica (altura17,40m) (Tabela 13), onde é 

possível se encontrar indivíduos com até 25 metros, aos 6 anos 

de idade, com boa forma, onde 37,89% é representada por árvo

res com nOLas 3, 4 e 5, sendo de tortuosidade leve; inclina

da/reta e reta, respectivamente. A tendência a bifurcações 

foi observada em 11,34% das árvores. Apresenta uma facilida

de para quebra de copa que no ensaio foi observado em 11,24% 

das árvores (Tabela 14). A freqüência de árvores suprimidas 

nesta procedência corresponde a 1,69% da população, portanto 

bastante baixa. Em relação a coloração da casca, típica des

ta procedência, notou-se uma predominância de tons cinza-cla

ro, manchado com tons escuros devido a forma de sua liberação 

em plaquetas; no tronco nem sempre se observou cicatrizes mui 

to bem definidas. 

Dada as características do local de origem es

sa procedência dever ser testada em diferentes zonas tropi

cais e subtropicais do Brasil. 
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população base Golfo de Carpentaria: originá

ria de ba,ixa altitude, é caracterizada como floresta aberta 

típica (altura 16" 11 m) (Tabela 13), com boa forma, onde 

33,46% da população é representada por árvores que receberam 

notas 3 e 4. A percentagem média de árvores bifurcadas nesta 

procedência é semelhante à observada na procedência Petford 

(12,42%). A facilidade de quebra da copa e observada em 

13,50% dos indivíduos, um valor muito pr6ximo ao observado na 

procedência Petford. As árvores suprimidas,represcntam 4,39% 

das árvores da população. Um dos lotes de sementes que com

poe esta procedência apresentou alto índice de perda de domi

nância apical, característica de deficiência nutricional, en

quanto que no outro lote esta característica foi pouco obser

vada. Na coloração da casca predomina o cinza-claro, com man

chas escuras, dada a forma de liberação em placas. 

Além do maior vigor observado na proced&ncià 

Petford, outro aspecto diferencial entre ela e a procedõncia 

Golfo de Carpentaria é a arquitetura das árvores. A segunda 

apresenta ramos muito delicados e fletidos pelo peso das fo

lhas, enquanto que os da procedência Petford são mais robus

tos e com tendência a serem mais eretos. Aparentemente as 

dimensões das folhas, assim corno dos pecíolos, são também ca

racterísticas diferencias entre as duas procedências. 

Esta população base identicamente a de Petfurd 

(QLD) deveria ser também testada em diferentes zonas tropi

cais e submetidas a diferentes regimes hídricos. 
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população base Katherine: é caracterizada corno 

floresta aberta típica (altura 16,37 m) com forma regular on

de 29,99% das árvores apresentaram tronco com tortuosidade 1~ 

ve ou retos inclinados. Apresentou uma percentagem de indiví 

duos bifurcados que correspondia a 13,80% da população (Tabe

la 14). A maior freqüência de individuos com copa quebrada 

foi detectada na procedência Katherine (18,97% das árvores). 

Esse fato fez com que, em Anhembi-SP, essa procedência apre

sentasse urna altura média ligeiramente inferior à procedência 

Petford. A coloração da casca das árvores desta proced'ência 

é um aspecto de fácil diferenciação das demais, ela é creme 

com manchas castanhas, seus ramos são delicados e f1etidos p~ 

10 peso das folhas. Esta procedência deverá ser testada id~n 

ticamente às anteriores. 

População base Kymberley Area: é caracterizada 

corno floresta aberta baixa (altura = 15, 54ro) , com forma do 

tronco não muito boa, onde apenas 23,87% das árvores recebe

ram nota 3 e 4 e urna alta freqüência de indivíduos que rece

beu nota 1 (muito tortuosa). Esta procedência junto com a de 

Petford e do Golfo Carpentaria foi a que apresentou o menor 

indice de árvores bifurcadas (12,06%). Quanto ao aspecto de 

quebra' da copa, foi observado em somente 11,36% das árvores 

da população toda. A procedência apresentou,_em Anhembi~SP, 

7,06% de ârvores suprimidas, e urna freqüência elevada de indi 

viduos que exibiam seca de ponteiro, ou perda de dominância 

apica1 dada. provavelmente por deficiências nutricionais. A 
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coloração da casca desta procedência é creme com manchas cin

za ou castanho, os ramos são muito delicados e fletidos, tipo 

Salix sp. Esta procedência tem como característica fundamen

tal a alta resistência à seca, por ter se desenvolvido em con 

diç~es de extrema aridez, onde as precipitaç~es anuais variam 

entre 250 - 450 mm. 

o desenvolvimento silvicultural desta procedê~ 

cia nao deve ser comparado às procedências mais produtivas, 

uma vez que elas são potenciais para sítios ecológicos muito 

diferenciados. 

população base Interior da Austrália Ocidental: 

foi a população que em Anhembi-SP, apresentou maiores proble

mas de adaptação e conseqüentemente de produtividade. Os va

lores médios desta procedência para as características anali

sadas sao os menores do ensaio: DAP = 12,64 cm; H = 13,21 cm; 

lMA do volume cilíndrico = 16,91' (m3 jha) e área basal= 11,23 m2jha. 

Em relação às características fenotípicas complementares as 

percentagens de árvores com defeitos (quebra da copa e bifur

caç~es) é baixo, e a taxa de árvores suprimidas é a segunda 

mais alta do ensaio. 

As populaç~es de Western Austrália deverão ser 

melhor estudadas nas regiões semi-áridas do país. 
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Tabela 14. Características fenotípicas complementares das po

pulações base. 

Populaçiio 

base 

Petford (QJ.J) 

121BS 
. 121B7 

17.510 
12186 
12962 

H~dia 

Árvores 
biftrrcac1~s 

(ti) 

6,78 
13,33 
12,28 
10,53 
13,79 

11,34 

Golfo de Ca~Y2ntaria (QLO) 

10923 7,02 
1092414,81 

V.édia 

Katherine (TN) 

12181 8,62 
18,97 

f·\.rvores 
quobradas 

(~) 

15,25 
20,00 
3,51 

10,53 
6,90 

11,24 

14,04 
12,96 

13,50 

18,.97 
~8,97 

fu:vorcs 
queb. + bif. 

(!!,) 

22,02 
33,33 
15,79 
21,06 
20,69 

22,58 

21,06 
. 27,77 

24,42 

27,59 . 
37,94 

Árvores (x)lll 

notas fODTla 

acima de 3 
(%) 

35,72 
29,31 
33,33 
46,46 
44,64 

Âl:vorcs 
Huprimidas 

(%) 

3,39 
3,33 
0,00 
0,00 
1,72 

------ ~._---_._-----

37,89 1,69 
._-- ----

40,OQ 8,77 . 
26,92 0,00 

33,46 4,39 
-------

30,15 0,00 
29,83 1,72 

------------"-- --------
I'@ia . 

Ky1nb2r ley "Iu:ea 

12349 
10557 
12346 

13,80 

(h1A) 

10,00 
8,93 

17;24 

12,06 

Interior da Austrália 
Ocidental (\'iA) 

)0574 4,08 
12347 10,71 

H2día 7,40 

18,97 

6,66 
7,14 

20,69 

11,36 

8,16 
8,93 

8,55 

32,77. 

16,66 
16,07 . 
37,93 

. 
.. 23,55 

12,24 
19,64 

15,94 
----------------------------

29,99 0,86 
----------

18,64 1,66 
32,60 16,07 
20,37 3,44. 

----~._-------

23,87 7,06 
_._-- ---o ---

9,09 6,12 
11,76 5,36 

_._-----
10,4.3 5,74 

.------
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5. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos através da análise dos 

dados coletados, aos 6 anos de idade, no teste de procedências 

instalado na Estação Experimental de Ciências Florestais, em 

Anhembi-SP, permitiram a determinação de 5 populações base de 

E. eamaldal~n~i~, com características definidas, às quais são 

apresentadas a seguir: 

a) Altas variações genéticas foram detectadas 

entre lotes de sementes para todas as características silvi-

culturais estudadas; altura, DAP, volume cilíndrico, área ba-

sal e sobrevivência. Estas variações correspondem a 30% da 

variação total. 

b) A maior fonte de variação detectada foi de-

vida as variações entre plantas (60%) dentro de lotes de se-

mentes, indicando que a seleção de indivíduos superiores, den 

tro dos melhores lotes, poderá acarretar em ganhos considerá-

veis em produtividade e adaptação da espécie. 

c) A nível das populações existem correlações 

positivas significativas entre as variações longitudinais e o 

desenvolvimento em DAP médio e sobrevivência das plantas, e 
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altamente significativas entre esta coordenada e o desenvolvi 

mento em altura, área basal/ha e volume cilíndrico/ha, indi-

cando que nos futuros testes de procedências, seria recomendá 
. -

vel introduções das longitudes extremas da ocorrência natural 

da espécie. 

d) Encontrou-se também correlações positivas 

significativas entre as variações de altitude e desenvolvimen 

to em DAP, altura, área basal/ha e volume cilíndrico/ha; indi 

cando que a altitude e longitude desempenham alta importância 

na seleção de população. 

e) Em relação à amostragem na região de origem 

o número de matrizes que compuseram os lotes de sementes, mos 

trou uma correlação positiva e significativa com o desenvolvi 

mento em altura, sobrevivência, área basal/ha e IMA do volume 

cilíndrico/ha. 

f) As populações derivadas dos lotes de semen-

tes apresentaram um baixo coeficiente de variação dentro, pa

ra as características estudadas. O coeficiente de correlação 

de Pearson, detectou correlações positivas não significativas 

entre o número de matrizes e esse coeficiente de variação. 

Portanto, o número de matrizes não influenciou o coeficiente 

de variação dentro das populações de E. eamaldulen~i~ do Nor

te da Austrália. 

9) A análise da similaridade no desenvolvimento 
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silvicultural e das características fenotípicas das -arvores, 

dentro dos lotes, permite agrupá-los, desde que haja coinci-

dência feno lógica em macroregiões: (Petford-QLD, Katherine-TN, 

Golfo de Carpentaria-QLD, Kymberley Area-WA e Interior da Aus 

trália Ocidental-WA). Essas macroregiões definem procedên-

cias australianas importantes. 

h) As macroregiões Petford-QLD e Katherine - TN 

foram as mais produtivas e melhor adaptadas às condições do 

local do ensaio. Apresentaram as árvores com maiores altu--

ras, com boa forma do tronco e com uma percentagem baixa de 

indivíduos suprimidos e com perda de dominância apical, entre 

tanto, Katherine mostrou aI ta suscetibilidade à quebra da copa. 

i) A macroregião do Golfo de Carpentaria - QLD 

apresentou uma produtividade, expressa em IMA do volume cilín 

drico e área basal, inferior à média das demais macroregiões. 

Todavia, sua importância reside no fato de ser uma procedên-

cia originária de região com baixa altitude e submetida a dé-

ficits hídricos elevados. 

j) As macroregiões de Kymberley Area-WA e Inte 

rior da Austrália Ocidental-WA, foram as que menos potenciali 

dade apresentaram no local do ensaio. O desenvolvimento sil-

vicultural de ambas é caracterizado por baixo incremento volu 

métrico, alta percentagem de falhas e muita sensibilidade -a 

deficiências nutricionais (perda de dominância apical). Po

rém, não devem ser descartadas na formação de população base. 
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I.A'l'rruDE o 's LONGITUDE o 'E ALTITUDE m ASPECT. _____ _ SLOPE~ __________ _ 

~~.~!.~'~!~ _'l/J_ll.~ • .:: ._ ....;... ______ ;~1ET:!!._.:::ST~A::.::T~I:.::O!.:.H_· ________________ _ 

AS;,OC~~~~OJi __ ._._., ____________________________________ . 

; 
9~.;(JI.<!'Y N!.P..A9.~ __ .___ pH: 

corJ.J~i:rION I FOLIJI.GE I BUDS I FRUIT I PHOTO HT m f DBH em k TREE DESCRIPTION l VIABILITY 
NO. . NO. PER 100 g • 

. \'>" ~j S".~-l- ~=I --1-=;. 1r~~-;-~ --iq I ~:l. Ni:. C).t"~\~. JV'k.LA teu- ,ck.A b~) \~LAl\Ç_~~.;-·f~:I=.---= 
·S·,)....!PlLJ_-.:.::~ __ ~1 \(3"", \ '1(, 1.~1 R~C\"'~~~\u.c\ (\l\Y\,\::, ... ,.s.''-~Q~'\Ú.;:*;;I- ._ 

..TI) qS:-!f-1 ,/../ 1 . ./ b ",,,3 1(,_ ~6 ·.~.it\.O~~~~~",- \~OA()~~~y~l..,c-.b~~I~l(r~,lCtV'tt.. 
-,~ '\'5'.J_~ __ ~.1. ./ ~1l\1J~__..?.?-_~1-_~~~tv~~~J~~1.\A~~~Wl~~~-:~~~~~~~~h\,::....:.... __ ' __ 
",' '1 \1. _l __ ~h-'-.:::-._J ;.-_~~~ . X_. :l L- P,,,,,,~""&\wA->-~"" '"'~ lI;.. ~\ , ,,,,,l-{(~c_~t~',--~-\ __ _ 

\'~.'" '\\ ~ -.l. __ .~,_ -~-I..-.. -.J . ..!1a.~.-b?.'i---~I~~~~s\,~~ .... ~~k~-~-~~1:"~~'- .~~~ UJ ""L. 
~.~ ')'I. _! \ ~~) .. L __ .~ __ ~_ " ./ ~ ~ 'J_?:,o 3,3 .ÂC,h.~1..D~~~L ()~ 1 ~t(~, ~.,., I ~\\v... c~ ____ _ 

.-~:! .. !I:~:I-.I-::_ ,.,/ ./ ,\C.~ :13 /.l.Á L~\>\'~ 5" .... ~W."'\:cL'b\l.~~L'w.'\~·w.o.cl+.~l;.... ~""" . 
. ~ '\ (~~ . ..1. __ .~.. .../' ./. ;\\0 S-~~ 312~~~~ ..... c~~"""'t~ I (M;c.,\~ ~\\\.\VÍÀ"(\ tlcvtcç.....~~I\..v.. ~ .... -:-.. /·S"M. 

_._~:' . lI'· I .. I_._.~ ../ L . ../ :>{\C \O?.I 35" fu",. C~'M I, (,'\C.Ok.(c.A l· (." .. J:t~ r(~tt) ~. 
otJ"~r H"mnrks I 

;.,'1 r :'1I11':!~VT;,r:n I<\ Te:.. 1>o~'V\. . - .. _-----_._--- D/i~ ~3JiliL 

BULKED SEED LOT 
• Nearest Representative Met.Station 

·See "Summar;y of /-leteorolor:iclll Data in AustrnUa" 
by No Ilall For. 'rimb. Bur. LeI) n. No. 111. 

" See I Cli ma tic Reeions' !lU::; tralÜm A tlils of 
Resources, Dept ... national Devclopment, Cnnberra 
1966. ' '" 



T;r:ata,~entQ 6. 

----------. 
I s- . ~. :: .. ;C. c:::2. .... .---:;,; s Cf' ,_ -=.: ~',ü e rj s is Lot l,~o.1.(.)5. 7 •• 4 ••• <.1~'.3.4.1 ••••• peC1C ............. " r •••••• lO' lO' •••••••• ,. •••••• lO ••••••••• 

3turt Creei: ~ i:,iles south 0:- ::'illiluna Eomestead on !..ocali ty: lO ••••••••• tIO' lO' .• "lO' ••• lO ••••••••••••••••••••• lO •••• lO ••••••• lO •••••••••• 

:'c::'ls (;re(~~: - :':?na:.li r02cl. icsterr, .~t.::l:;"Gr~:lir •• • • • • • • • lO' lO.... lO .................... ••• lO •••••••••••••••••••••••••••• 

.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lo •••••••••••••••••••••••••• 

Long. : 1~7°'~1"" . 1CO 'l4'C: 1000 .... é. ••• .., •• ..-: ........ .. , 1x,<t.: •• .-' .. -l .~ ............. Alt.: ........ ft. 

As;ect :in:! clope: •• ~iy.e.r:. P~.q· .... " .......... '" ............................ . 
i I '.t.-" 
1.t1<'SOcl"-Llon: • • ;:.-• • :;içl:c~-s;.~j~.qE;. .••••••• lO ••• lO' •••••• ,. ••••••••••••• '. lO •••• lO" ••• 

I 
i I ~:Qil: ......... CtiA'·: .ellRv.t\li!l, .... p]~Q, 5 .......... ' .......................... .. 

[

,.ost He'0reser:tc'tlve . 
~ • __ ......... .1. ;.,. t c· 4-':.. :,n e11'n r ·YJt Cl"'t:3p)r (', T } I 

., ., $. "ta.-'-on ...... + ...... "' ...... ".- ~. J; .' •• ' ............................ . 

:'on.~·.: .... 1.3.4,f~2 ......... Lat.: ... l~:.6.~~ ............ Alt.: .. 1.cH? .... ft. I 
'" .. ~-- ~o c"~; 1" "-'YJ.·T.,,,~ ... ~ ... oern"ure "'""'~es''' Ir.:O!}"'ll' Ilec. 1')0.6 0,:;, .l.;..·v ..... c.O ..... u __ .. ~.~ ,I.!J\ .. ;.!.U "'1;;"':_ ""''' ,1o'.c.;i..L.lJJ,,· - '" .. '":~.:.. -1::.-" -6."" <4- I 
b.\'er<.!i;t:: tl.!:ily winimum ter::pérature, colêest I!lonth: <j ~.;-)~ •• , .. -.1 ••••••• °F I 
Fro~ts occur! 

o ,~ .. _. 3- 4 o 
•.••..• h"'.·.~, ....••••...• ; lO\lcst r&corded: ••• 1:2: ••••• F I 

I 
Precipi tation: L'lonthly: •••••••••••••••••••••• .An:!ual total: ••• :1;.'.11 ..• incl15s1 

-,. ,T .. 1 ! j-'ifJ ~_. ,1: J r3~ó 1336 I 1&1 i 59---11-_-44--t\-;-9--1--;4--+/-1-; 12;_~-J- 5~_t 10:'---h:6j 
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r 
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-',. c:~ -;;';~-E:--:-t~roi:eL out -- __ o 

r
·..:::-·· T ';"i":;' . 'j" ... '; .. 77"1'" . ' ... ," ..... ·f~,~;· .. "~if·~ 'i'~~i t"t~' ~;s·;;;~·:·; 
• ••••• : ••••• io o • o • ',' • o ••• r ..... '1' ..... '1' . . . . .. . ............... o ••••• ' ••••••••• ; 

· ..... ; ..... I· .... ';' ..... 'l' .... o 'i' . . . . .. ....... . ..................... o •••••••• '! 
...... : .....•.... -1- .... , .•.... í'" ... ·1······· ........ '0 ......•...... O·········i 
· ..... i. .... l .... 'Ii o ••••• l .... , . '\" ... , o o i . . . . . .. . ........... , ........ o ••••••••• '1' 

; i I i '. 
I . . I • •••• '1' •••• r ..•.• ,.. .,. r ....... , ....... i' ..... , '" o •••••••••••• , •• , ••••••••• o •• 

.. " .. ; .... ·1 .... ·1 .. ·· .. !o ...... ·1·· .... J
j 
..••• , .••••• '. o .. o .................... ! 

: :! I i ...... ; ......... ·I······i'······ ·i···· .. ·l·· .. ·" ... " ................ " ... "" 'i 

· .... ·1· .... r .... '1' , . , .. i' ....... \. . . . . .. . .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
:·····;·····t·····;·····'/'·······I·······,·······1·····,··························1 
I •• · ..•.•... 1 •••• '," ••• : ••••••• ·1· ...... , .•.....•................. " ............ . 
L ..... 1. •• .l .... -I- ..... 1 ....... ·1· . . . . . . ~ ...... '11 ...............................• : 
i I I : ! : ; 
L __ .• _~._.;. ____ ~~_...:. __ ._~ ___ .. __ --- ..:--__________________ .• ___ .- ---_____ o 

r,~~~~-: -~r~_, ._-.:~.,r-~'-_,-.-.-... ":" .~.; . .;.=-.. ··.-.í.~ • ..,., .2 .• "-••. '------- --.----.. -.-. I":~rL'~lJ.~ 1 ---
_~~~ _~ _ "-'_ ~·lc.r!: S.....,,~,,:;:-YiB(:d o~,. .......... ,.,. ••.••••• \ 

'.~':_~::-:' t~· collGC7e~: •.••.. ,. ................. ,................. . .............. , ............ ,." •• i 
i.::o::::::: c: ['e-:;c.· •....•.. .: .•.•.•.•. lb~.-.' ..... ?·- ..... o:::". 

I 

[;.2!"::i:.!2i,iC:1 ~; .. ;:.~ci "t:~-;. _ ...•.••••.••.•.•..••..••. vi~"r,le 3e~u~ pc?:' OU!lce. 



Trata,m,ento 7. 

!2.~il'.J!,)r.;JN .2~~ ~'()I~i.';·.'.l'J..:! MID 'l')NL\I:;P lil1{ii~~~~S" !1G •. _:':.l):,:, ;:!~L:!.;~:,!.!.\, 
'J'/ 

:"'I';(:JI~ .J::. c~lH1nltlulcll:Jin .SEE:ll NO. S 10~~3 IllilU3AHIUH NO. ;:";';:?O - C!2U2) 
r .• - ----".-----, 

r.oCI\I.ITY H 1;IIQ G:L lbçrli rjyer crü:l:,ling or ~1.1QJ!.Q1J.lW.JJ:!,j!lL=...Y...wJ1:Q.Q.K ...... .r:.oaQ.. QlJi,;J::HJJ",L.JW ___ "''' __ ' 

LI\'l'ITUnE 17 O ,}O 'S LONGITUDE 141 O 45 'S ALTITUDE _..J.Q m ASP~T ----R.\,~l __ SLQPE -.J.ti. .... l __ _ 

"-"'~!"T ..BEPRES&<TATIV E '1>;r ST.\TI ~ ama Dl< Qll.....- -. _I 

l\1.e.] aJ elJ,Ca ap., E. mÜ~,J.:Q.:t..lle..c.a__ _.o .. ,._._ 

c; L. !!~0~L:J~~.!LL.s])l>.:-...a0lla:~ Q ri a 1 C_Qao,:~. __ _ 

~I\TION 

.. ____ J 
:mnLC:X;Y flND SOIL pU 7 - 611 ,.. __ ._J 
._ ... __ ,1 

GO~'~~'rION I FOLII\GE BUDS FHUIT P~g~o. HT m DBH em TREE DESCIUPTIW ;~A~~~'i I 
~. _. 

,..J.15..u.9..-.. n· 42--/l')'ds tree \'Ias élJ:lO coJJected f'rOíJj bv C.1'.F 'L-3.2.l.Jo,U_1 
,_J15'70 ___ .. ' 1 __ :L5..........5.6. __ JJ.oJJbJe Jes[)er at 4 lll. Alno......a....C·.J.:YI' cQJJeci;··nr. --2b,.C,l.Ut'--l 

T ~ 1;.,'/ I 1'L 51 'I OOU . I ,-!!....L.I-d---.----.--.!---.-jJteiIT/--L -- J .... , ___ _ 

.,J r5"/2 , . __ , __ ,_, 1 ----1.9_ 4 3 ~8)1ing 't):'..Jll'l --..fiti •. oP.Q._! 

f 

111~71, 00 110 • 1 "''''loin .. r t'~r.,,, oI 1')/QO;'- form 1-:2 (,)()ü I 
_Y..,.}.,..J..J...J_ •. ___ u •• r---'iTGCl'l) --t-.,_--!;l:.!;._..tL..l..><JA.l~~,~_ - "' •• , _._ .. _, 

f

..J 1 'i 74 --------- W.",J..L ---12_ 33 A tr:.eç oI cood ;(Qr:.w -.3.9 .. JJUll. __ 1 

. '1' _-.J 
, . " , 

i ~-_. _ 

p,-m.: COLLECTED ')l~_ 7.71. 

WORK SUPERVISED BY TI..._J1nJ !'l11r1 

BULKED SEED Lar 

• Sl>e "Sur.-,:1'.1wy of ~:Qteoroloi~ic<ll ['I;J.b!. in Australin" 
by N. Hull For. limb. Bul". Lcnfl. No.114 

I See 'Climatic P!.Q..IQ, .. onG' r\~p_trQ.,lt~n ..... ,~tl~[ 
a~r;~u~~~~ept. National Development, Canberra 
10hh 



Trata.mento 8. 

;~I!;I';I.' I.,FJC\):ti ),1fI'~'1 }'I)I<;·::\'l'FJ! I\lm TT.ML~lm .Dt1l\í~r.l1, C:1\ii!~1 :r" .'.C::-., ;,n;.~7~,A'.r.\ .... _-_ ... _-----, ---.-------. __ ............ ~-'.'--""-" 
~.;l'l';c;n;:; E. (!nlll:Li.dulül'w:i.u oS)'.;);;]) NO. S 10924 m;'RBARIUM NO. ;:'2826 - 2;.'BJ1 

F!ALITY 1" • O ... ll eu N or V n "roo1< Il~ ~.", d iu on WYl'bbn C reo :-.- - WU"., "ild,:W - ~-----_==-~j 
,..----------------------_. ~_.- _.- -
l.il'rI'l'UDE: _....1Q o 43 '5 LOtIGlTUDE 142 o 00 'S ALTITUDE 30 m ASP~T Flat SLOPE -..:.F.=,l,:,::,a.t=-__ _ 

::L!J1J~.T2·C: Z(JNE I ~.l,.lJ:J.=..e..a.1.Ul.1Q;ri.áLQ.Q.ilB_t__ NEflREST_~EPRESENTATIVE I~ET STJ\'I!ON° j,ormantçrJ __ ". ___ _ 

~:)SC(:IATION _ "_' __ ... ~ 
-------------------_._--' 
.H~(Jl,03Y J\ND SOIL p~ _ 5,'. fl~~L.e.rlly.els ." ___ .-..1 

I 
Lr:OI~;:x:TlQil FOLIAGE J BUDS FRUIT I P~~O. HT m DEH em TREE DESGRIPTlCA'< I ;~B~~~Y-l 
I J1;7 1

). I I 10 5. AO %h~8 number ool\" from Q.9 miles n of VanrQok I 63d)0..9_J 
_Jn.26.- .. ___ 9 .30 _ _ =. -= __ ._1 
~-151.7 I .' . (3 74 I -..3ll..QOQ_J 

• :;: .i 1C.-;r: r-I 10?0 -- ._- '--1- I r-r-~ I ~R2,W.Q_J 
I , '7'. i I .I - ,1"-- ,O I r ", <l ' r~-:;: I i i r f-I B I ,,-~~--
I I I· I I I I I ( I I i I i 

i I 1_' I i I I : ~ 
1== I I I I -- BUOO:O SEED W/ 

~LECT'" JY. 'l 11 - ,'0.7.11 • See "Oummo,"> or ""t,o"oloo'ool Data in AUBtroli.;' 

VlORK SUPERVISED BY 'O. HnJ lOlnd 
by N. Hall for. Timb. Bur. Leafl. No.11 

I See 'Clir.1at~~..2!lº_~ustr.fllí-ªn Atlas of 
~~u.r.~..$JePt. Na tíonal Developmen t! Canberra 
1 '-l. 



Tratamento 9. 

SEED RECtlRD5 - WESTERH WllDLlFE SUPPLY, "URRARA", GllGAHDRA, Australla, 2B21 

~ /(" o .,f" ... LO:-lG.:~j o L/O:- Lat.: ______ ... :......::V' ___ ~_ 

. //, P, // (:-
Alt.: 

f.5pcCt and 5101'e. _______ L--: ___ . _______ _______ _ ------- ------------, 
AS!iOcj3tion: ~ /"[l,{" '_~~/4-"U ~ __ _ 

-----------------------

---- ----- -------_._--_._---------~.- - -- --_. --. -- --------------._.- .---- '-- -- ------ ._----------

I_carest ~!et. Station: --.1Ly/J Õ 1-L!1.!~ _________ ____ _ 
-------- ----i 

-~.J o 07 ~,- ., ,,(-7 Long.:_________ Lat.: ___________________ '_ 
.,...,; 

Alt.: __ "::!-' FreI 

,,7< "f-
A\·erage àail\' maximum temperarUJe, 'Q:armest month: ~~ ~ ___ Cf 

, / 

/n-cragc daily minimurn temperature, coldest month: 06 { __ °F 

Frosts occur: _________________ _ ; Lov,'est (c(olded: 
.c.(f. Ú 

°F 

Precipitation; monthl)': ___ ~4q-_',:,·..-:d~·L' ..!{.~ ____ _ Annual lotai: 
~ .... ., :.J. l,'j Inches 

/ ~f I I; I ('~ / l/. "," ...-.{;" 

A I 
si i 

M I J 
..c": 

Tree I foI I, buds I caps I Heigbt I dbh. I feet inches 

I 1 - I J A S 

T D -<T 
photo 

r----~-1--__::?_I___fI----l!-! - -1-- ____ _ 

I I 
--

O N D 

J1 j'? T -<r'.l" -39<. 

/'x: lu- /~~?t1 /.-:-' .-rt - --1/ ,,' t) ct
1
· .'~o ___ ~ ...... .-

~~'---=----"'---i---.:c..1 '---1
1

--'- -- -

-'-----,--------'---1- I -~---- -----------
I------------~----~---_+_I ----, 1---_.- .------- ----------

I 

~-~_i__+--- -----~~,----- ------~--
f-----'--:---------'-----.!.--~':_---, - --,- ----------------

! i 
f-----------~---------___r I 

i I I 
I------~---"; I -T---"-

i ----1- ----------------.. ---
~------_____,I-_J----- r- .. 
1-----,------'----'---~-----4-- --~-J~~~~ _~-='~::::~;;;;;;;;=-=-=-::_:;;=--'--_' --I 
~===============~=====--=--------

/~ / é77-""'7"" __ _ Dare collected: _-",V--=. ,(~-_~_--'""::::-_:...L-. _ 'itork sUI't"I\·j ~('d I,~': 

Q-~antity colle~ied: ____ , _______ ,_, ______ 0 __ -' _ .. " •• --- -------- - ____ • __ 0 __ • 

Amoum of seed: ______ _ lbs. ________ (\~~o 

Gennination capacity: "iable seeds per ounce. 



Tratamento 10. 

'- . "}.M';:c \!..'I--'\.;::,..\\c .... , c:..'::l,r:.~ t! t-'~ 
~a) -3~- SEED RECORD : F.&IT.B.No.33 ~ ~ , I 

S .... L.~.L.~] ....... ..1 IJOTANICAL NAM~ ........................... E:";....L~,.\~:\.g\.~.~ .... Ç..~~~\~\~.~~.~.<~ ....................................... ~:_ fC.4-

~. 

Seed No. 

I ~- Y 
EXACT LOCALITY OF COLLECTION I PARENlTREE(S) I SEEO 

....... ~ .... ~.;~ .. : ..... ~ .. : ... ~~ .. -:ç:c~,1~.~.~~k ............... 11 Age . .J .. ~ ... :b~~ ... ~\\~;+.~~.~ ......... 11 cOlleclor .... 0.1 .. J),-.;.~.~.:;:: ... :?.~.:..~1~~~~ ......... _ 

...... ~.~~~\S ........... 3A~.~.r:Ç\ ................. q.~;&.... D.S.H. ~~ .. ~~~.\:.~ ... ~.0.............. Date of .......... lL:: .. ?-.~.L .. \J1.. ....................... _ ... _ 

......................................................................................................... / Total H 'g'ht ~~"C-\(.. ~ I' Identified by ..................................................... _. __ ........ __ .. . 
1 el ....... ~ ..................... :.j ........... .. 
I . ~ÀJ '~C d" ~"'t-- ...... . ......................................................................................................... Origin .. \~~ .................. : ..... T.~~~ .... .:\ ... ~...... on Illon .................. \~ ............... - .. ~ .. ~._ .• ~ .. -

~-\)...~4Q...... \ :>-\v--'.A Slorage ... ~ ..... tU.b.-4.: .... !;,.~ ...... ? .................... _ 
....................................... ~............................... . 

Forest Type ................................................................................ / 1 ,Date of .F..:.: ........................................ ~ ..................... ;.::.; ..... . 

---------------. %-~ N fJ Quantity \f!.i~\. .. ?\..l..q~S:; .. ~l..: .. L.:::.!~,\L\:.( .. ~·\ ~ 
Associate Trees ....... ~~.~~ ..... >.\~~~\ .. : ........................... , n .1. \ ~ . Gb OOtl F:\:. \<11 ' '- . 

\ I. ~. I 

........................................................................................................ I ~ : 2.1.1 :;;-, o<:>c . 

:0 'l.\b . '7Ct ~ c ,-,o . 
n":t\C:,' 51 OCo 

'" ·..-cf I' ,. 
Latitude ..... q ... 6.4·~: Longitude 1.it:.~.t;?'§"""'I~) :..2.1.0 lLt- \ eco 

. f So I RcJ=- :r); 1.1. \ 5"~. l e CC' . 
Altr~)e ...... ··i Aspecl ....... ...... i Slope ...................... ~ 112.'l. J.~\ coe;. 

Geo~ogy an\d sOil ....... f~.= .. ?::.?~~~ ..... ~~· ............. 1 ~ ; ~~~ r ~0 :~: . 
0<2..",",,> ...• . 

............. _ ............................. 1 ......... _ ...................... _ .................... ". -:í~ .22.:) L-I \ eco 

.. _ .... -............................................................................................ -:!l:> . .2. "<.. '" S ~ \ L'lO o 

I Date 
Viabilityj,o.::. 

From To J 

----I --
.......... :23? .. P:l.

1

' ............................................ 3.~ ... ~._ .. 
. ....... 3. .... Ã1-Z ...................... , ...................... JS?!:I:.I.@ .... . 

· ...... ?) .... ~~1 ; .... · ...... · ...... 1'· .. · .................... ·~1···9.g;: .. .. 

·······;;··~;;···I········_-- ····---··r···~'~ 
............................ , ................... 1 ........................... ~ .... \. ........ _ .. 

............................ l ..... ~.~\~~ ...... :~.m .. i ...... b.};> .. Q.9..~ C. 
,... .. ..... _ .... :--. -_. 



Tratamento 11. 

--_ ... _---_._-_ ..... "',,-
s.NNo. I 

S I 2..5" I \) nOTA .... I('~L ~A"F. 
SEED RECORD F. l< T.a. No. 33 

.fv.", ... <-~\.:Lv, \L"'.~:'S-. ................... . ,'( ) 

I 
~-----------------------

EXACT LOCALlTY OF COLLECnON PARENT TREE(S) SEED 

Fores! Type ................................................................................ ~ " S 111' '1 
. Bole Shape ................... : ......... -9. .......... Quantity ...................... fl,.9. .. Q .... ':\ ............................. .. 

Assoc·at. Trces f:: . ~ .... r """'-'" t le.f.l... ~ \...\ ~ \ . T ................... - .................... --... -.......... -..J 
_ I I .... · .. ·~·· .... '· .. ··i ...... ·f ............. L--:·t .. · .. ·!·~ GERMINATION 

.E:.···:~·r.~·t~f~lk" .. f ..... , .. ~~.~ ............. -....... Dimensions ...... - ... -.--..... - .. -............... I Dal. 

~.~k\·~~···~·~·· .... · .. ·~~'!!.·~ .... ~t .. :· .... ·· .. · .................. -.. -...... -..... ---..... -...... -... -... ~lethod I Fro~m-.,..I' -T-o-

Latitude n.~.~\ ... $. i longitude llf..cr ~.S.~\ ( ~.:.~c,~~. ·::~~~~::~:~·~:·~::·=~~:~~ .. :::· .... ·I~~~ .. r..~ .. ~ .. ~.~: 13-1-.:ã-.. r-. ~-. I-.I~-.... -'.~-.. ,-........ _ .. _ ...... .. 

. A-b ~ J. I - . "r: 7· 6 . 7~ ~ r .. · ...... · .. · ............ · ,· .. ·· .. · ....... · .. 1·· ............ · ... , ............. - ...... .. 
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