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Resumo 

O gênero Eucalyptus apresenta mais de 800 
espécies que se mostram muito parecidas 
morfologicamente. O óleo essencial dessas espécies 
tem valor comercial e é utilizado industrialmente. 
Considerando que as espécies de Eucalyptus são 
similares morfologicamente, objetivou-se realizar 
técnicas usuais de microscopia de luz e eletrônica de 
varredura, além dos testes histoquímicos com a 
finalidade de obter dados morfológicos, anatômicos e 
microquímicos de caracterização da espécie vegetal, 
fornecendo subsídios para o controle da qualidade da 
matéria prima.  

Introdução  

O óleo essencial obtido a partir das folhas de 
espécies de Eucalyptus é amplamente em diversas 
indústrias. O gênero possui mais de 800 espécies, 
dentre as quais muitas apresentam atividade biológica 
devido à presença de óleos essenciais. Espécies de 
Eucalyptus são morfologicamente similares, o que 
dificulta a identificação até mesmo para especialistas.  
Por essa razão, fez-se necessário a caracterização 
morfoanatômica de E. tereticornis a fim de auxiliar na 
identificação e diferenciação dessa espécie das demais 
do gênero, além de contribuir também para o controle da 
qualidade da matéria-prima. 

Material e Métodos 

Folhas e caules foram fixados em FAA 70, 
sendo posteriormente, armazenados em álcool etílico a 
70% (V/V). Para coloração foram utilizados os corantes: 
azul de astra e fucsina básica. Para a montagem das 
lâminas semipermanentes foi usado o método de Berlyn 
e Miksche. 

Para a avaliação histoquímica foram utilizados 
os seguintes reagentes: cloreto férrico; lugol; 
floroglucinol acidificado; e Sudam III. Os registros 
fotográficos foram realizados no Fotomicroscópio 
Olympus CX31.  

Na análise ultra-estrutural em microscópio 
eletrônico de varredura as eletrofotomicrografias serão 
digitalizadas por meio de um microscópio eletrônico. 
Para a análise da tipologia e natureza química dos 
cristais foram realizadas microanálises químicas por 
EDS.  

Resultados e Discussão 

A análise morfoanatômica e histoquímica de 
folhas e caules de Eucalyptus tereticornis revelou 
características comuns para a grande maioria das 
espécies do gênero. 

No entanto, como apresentado na Figura 1, 
caracteres diferenciados foram encontrados nas 
análises. A soma dessas características em um conjunto 
leva a diferenciação da espécie estudada em relação as 
demais presentes no gênero. 

 
Figura 1. Características anatômicas usadas na diferenciação de E. 

tereticornis.  

Conclusão ou Conclusões 

O presente estudo caracterizou Eucalyptus 
tereticornis anatomicamente. Para diferenciá-lo dentro 
das demais espécies do gênero Eucalyptus é necessário 
analisar as características morfoanatômicas em 
conjunto. Essas características são: a presença de cera 
epicuticular do tipo crosta nas superfícies das folhas, 
presença de cristais de oxalato de cálcio dos tipos 
prismático e drusa em vários tecidos e mesofilo de 
parênquima paliçádico homogêneo.   
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