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A infusão de folhas de Eucalyptus têm amplo uso para o tratamento de gripes e congestão nasal, 

doenças respiratórias tipicamente desenvolvidas em épocas de frio. Atualmente, estudos 

demonstram atividades com potencial expectorante, analgésico, anti-inflamatório e propriedades 

antimicrobianas.1 Considerando a similaridade morfológica de espécies de Eucalyptus e os 

escassos estudos anatômicos sobre Eucalyptus dunnii Maiden e E. grandis W.Hill, Myrtaceae, 

objetivou-se analisar a anatomia de folhas e caules dessas espécies, a fim de fornecer 

características farmacobotânicas para diferenciá-las entre si e das demais espécies de Eucalyptus. 

O material botânico foi coletado em São Mateus do Sul-PR. O material vegetal foi submetido às 

técnicas de microscopia ótica e eletrônica de varredura. As duas espécies apresentaram folhas 

anfiestomáticas e mesofilo isobilateral. A epiderme é unisseriada, com paredes anticlinais retas e 

cobertas por uma cutícula espessa e levemente estriada. Os estômatos são anomocíticos. 

Cavidades secretoras foram encontradas dispersas no mesofilo, pecíolo e apresentaram conteúdo 

lipofílico. Os feixes vasculares são bicolaterais, apresentando um feixe maior em arco aberto e 2-

3 traços dorsais. Especialmente na região da nervura principal inclusões de oxalato de cálcio do 

tipo cristais prismáticos e drusas foram observados. Estes dados estão de acordo com Brisola et 

al.2 O pecíolo mostrou formato plano-convexo e sistema vascular formado por um feixe vascular 

bicolateral em arco aberto e com as extremidades invaginadas. O caule jovem apresentou 

características epidérmicas similares às descritas para a folha. No parênquima cortical também 

foram encontradas cavidades secretoras. A medula tem forma quadrangular e evidenciou células 

esclerenquimáticas e drusas. Foram encontrados os seguintes elementos diferenciais para as duas 

espécies: em E. dunni verificou-se a presença de papilas na epiderme enquanto que cera 

epicuticular filamentosa foi observada em E. grandis. A nervura principal, em secção 

transversal, mostrou formato plano-convexo em E. dunni e plano-convexa com convexidade 

angulosa em E. grandis. Em secção transversal, o caule apresentou formato circular em E. dunni, 

enquanto que em E. grandis o caule é praticamente circular, mas com 4 costelas. As 

características farmacobotânicas diferenciais entre E. dunni e E. grandis foram: 

presença/ausência de papilas na epiderme, presença/ausência de cera epicuticular, formato da 

nervura central e do caule. 

 

Palavras-chave: Anatomia vegetal, cera epicuticular, Myrtaceae. 
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