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Seção: Coleções - Herbários e Informática
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Em 1913, Edmundo Navarro de Andrade, então representante do governo do Estado de São Paulo em 
comissões de estudo sobre a flora do estado, foi enviado ao exterior, em uma viagem de treinamento, 
passando por países da África, do sudeste asiático, da Oceania e da Europa. Como maior legado dessa 
viagem, Edmundo conheceu, em Sydney, o Diretor do Jardim Botânico e, à época, o maior especialista em 
Eucalyptus do mundo, Joseph Henry Maiden, sucessor e revisor da obra do célebre alemão, Barão von Mül-
ler. Maiden interessou-se pelo trabalho que Edmundo Navarro de Andrade desenvolvia no Brasil e incentivou 
seus estudos nos estados australianos de New South Wales, Queensland e Victoria. Antes de seu retorno, 
Navarro foi presenteado com uma coleção de 126 exsicatas representando 89 espécies e 19 variedades 
de Eucalyptus, além de sementes de 150 espécies, que serviriam para futuras pesquisas no Brasil. Esse 
material foi levado ao antigo Horto Florestal de Rio Claro, atual Floresta Estadual Edmundo Navarro de 
Andrade (FEENA). Em 2002, o material trazido por Navarro foi tombado no Herbário Rioclarense (HRCB), 
porém continuou depositado no herbário da FEENA. Em 2012, devido às precárias condições de conser-
vação em que se encontrava, o material foi definitivamente incorporado à coleção do HRCB, passando por 
um processo de desinfecção, limpeza e remontagem das exsicatas. Todo material foi fotografado e seus 
dados serão informatizados para que possam ser acessados através de sistemas de consultas de dados 
online. A coleção de Eucalyptus de Mayne será mantida como coleção especial dentro do acervo do HRCB, 
não sendo incorporada ao acervo geral, por se tratar de uma coleção histórica de material exclusivamente 
coletado por Mayne e colaboradores, na Austrália e Tasmânia. O material doado possui coletas de Jun/1895 
à Jul/1913, e inclui dois isótipos e um isolectótipo. Duplicatas dos espécimes estão depositadas no herbário 
de New South Wales (NSW).
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