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Eucalyptus saligna Sm. é uma árvore nativa do sudeste da Austrália. Seu principal uso está 

relacionado à utilização da madeira.1 Entretanto, estudos morfoanatômicos da espécie são 

escassos. O objetivo do presente trabalho foi realizar o estudo da morfoanatomia das folhas e 

caules de E. saligna. O material botânico foi coletado no campus da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, PR, Brasil. A identificação da espécie foi realizada pelo especialista Thiago Flores 

Bevilacqua e a exsicata foi depositada no Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

sob o número 21836. A partir dos métodos usuais de microscopia óptica e de microscopia 

eletrônica de varredura, foram evidenciados estômatos anomocíticos em ambas as faces do limbo 

foliar de E. saligna, ausência de tricomas, mesofilo isobilateral, nervura mediana levemente 

biconvexa em ambas as faces, idioblastos contendo cristais prismáticos e drusas, cavidades 

secretoras contendo óleo essencial, ausência de súber cicatricial, pecíolo com sistema vascular 

em arco aberto. Além disso, um caule com formato arredondado, colênquima angular, cavidades 

secretoras, cristais prismáticos e drusas. Através de espectrometria de raios X por energia 

dispersiva (EED), foi constatado que os cristais prismáticos e as drusas observadas nas folhas e 

caules de E. saligna são constituídos de oxalato de cálcio. Em Eucalyptus, estômatos 

anomocíticos2 ou anisocíticos3 podem ser encontrados, sendo mais comum o primeiro tipo. 

Mesofilo isobilateral é comum em Eucalyptus,2 contudo, o tipo dorsiventral também pode ser 

observado.4 Malinowski et al. (2009) descreveram o padrão vascular da nervura central formado 

por um feixe vascular de maior porte voltado para a face abaxial e por dois feixes de menor porte 

voltados para a face adaxial, concordando com o descrito para a espécie em estudo. Quanto ao 

pecíolo, a mesma característica de sistema vascular do tipo bicolateral foi constatada para o 

gênero, a exemplo de Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage.2 A presença ou ausência de 

cristais em espécies vegetais, seus tipos e a composição química são características taxonômicas, 

normalmente se formam nos vegetais a partir da excreção do ácido oxálico na forma de sais de 

cálcio insolúveis, e podem ter a estrutura de cristais prismáticos, drusas, cristais aciculares, 

estiloides ou areia cristalina.5 Através do presente estudo, pode-se concluir que, as características 

morfoanatômicas observadas, quando analisadas em conjunto, permitem a identificação de E. 

saligna. 
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