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RESUMO 

Eucalyptus Urograndis é um híbrido originado do cruzamento de duas espécies, o 

E.Grandis e o E. Urophyla. É uma árvore de grande porte, se destaca dentre a 

espécie devido ao seu alto potencial de exploração na indústria de celulose e 

principalmente pela extração de óleos essenciais com alto emprego terapêutico. 

Neste estudo foram descritas as características morfoanatômicas e histoquímica dos 

ramos vegetativos da espécie. Foram coletados os ramos foliares de plantas 

adultas, e preparados para o estudo anatômico, macroscópico, microscópico e 

histoquímico da espécie, e a partir de todos os estudos realizados foi possível 

realizar a caracterização botânica do hibrido e identificar os compostos presentes e 

como os mesmos podem influenciar em sua atividade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: E. Urograndis, híbridos, óleos essenciais  

 

 

INTRODUÇÂO 

 

        O gênero Eucalyptus se inclui atualmente na lista de arvores exóticas do Brasil 

com ampla cobertura do seu território (SANTA ROSA et al 2013), originário da 

Austrália, pertencente à família das myrtaceas, são descritas mais de 700 espécies, 

muito utilizada pela indústria de celulose por apresentar rápido desenvolvimento, 

possuí porte arbóreo, este espécime é composto em sua grande maioria por 

híbridos, que passaram pelo processo de modificação genética, visando o 

melhoramento das mesmas em relação as suas características, para melhor 

adaptação ao meio, atingindo resistência a agentes patogênicos, além de alta 

produtividade (BALIEIRO, 2013). 

O E. Urograndis é um hibrido desenvolvido no Brasil, proveniente do 

cruzamento das espécies E. Grandis x E. Urophyla. A primeira plantação do hibrido 

ocorreu no ano de 1979, no estado do Espírito santo, e atualmente já são 600.000 

ha do hibrido. O E. Urograndis apresenta ótimas características em relação a sua 

adaptação; Em viveiro destaca-se principalmente o enraizamento, no campo 



 
 

apresenta resistência ao fungo causador de ferrugem que acomete outras espécies 

de eucalipto (COSTA ,2011). Já SOUZA et.al 2010, observou o potencial inseticida 

do óleo essencial no controle de Spodoptera furgiperda J via pulverização 

principalmente do milho.O objetivo desse estudo é realizar a caracterização botânica 

da espécie ,bem como identificar quais os compostos presentes que influenciam em 

sua atividade terapêutica, visando oferecer embasamento teórico para trabalhos 

futuros . 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Refere-se a uma pesquisa com abordagem quantitativa e demarcado pelo 

método exploratório e descritivo. A pesquisa com abordagem exploratória envolve 

atividades que vão desde o levantamento dos dados bibliográficos até a coleta e 

análise dos mesmos, por outro lado a pesquisa é descritiva já que um dos objetivos 

é o de identificação e caracterização da espécie E. Urograndis. (GIL, 2010) 

O presente estudo se divide em duas etapas, a primeira trata-se do 

levantamento bibliográfico, onde foram elencados artigos científicos provindos de 

bases de pesquisa como: Scielo, acta botânica e newslab, estes obtidos de forma 

gratuita, publicados entre os anos de 2000 a 2013, para a busca utilizou-se como 

palavras chaves: E.urograndis, hibrído. Por se tratar de um estudo que não envolve 

seres humanos, não houve a necessidade de  submissão do projeto junto ao comitê 

de ética, pois  não oferecem riscos ou injurias  á seres humanos.  

A segunda etapa consistiu na coleta de dados, obtidas através da pesquisa 

de campo, o material utilizado no presente estudo foi coletado em uma área 

particular de um plantio de E. urograndis ,com idade aproximada de 5 anos, situado 

a 5 km do município de Lucaia – Planalto – BA, durante   os meses de agosto e 

dezembro de 2017, e janeiro a maio de 2018 entre as coordenadas geográficas 14° 

42’ 39.8” S e 40°31’ 49.1 W, esta região apresenta clima tropical de altitude devido a 

elevação do terreno, com temperatura que variam entre  14° C e 20° C no momento 

da coleta.  

A identificação taxonômica da espécie e deposito da exsicata foi realizada no 

herbário da Universidade Estadual do sudoeste da Bahia, campus Vitória da 

Conquista, Bahia. 



 
 

 

Caracterização Macroscópica   

Os estudos macroscópicos de identificação seguiu o proposto no manual de 

LORENZI, 1992; E para caracterização foram feitas por meio de observações 

diretas, com auxílio de estereomicroscópio binocular, utilizando os ramos foliares,  

    

Caracterização Microscópica 

Para os estudos microscópicos, foram utilizados fragmentos foliares da borda, 

nervura e porção apical, seccionados transversalmente a mão livre, sendo montadas 

sem o uso de corantes. 

 

 

Características Organolépticas  

 Foram observados aspectos relacionados à cor, sabor, odor e textura, 

segundo o proposto pela Farmacopéia Brasileira de 2000. 

 

Testes Histoquímicos  

           Para avaliar a presença de Amido, Taninos e antocianina foram efetuados 

testes químicos, seguindo a metodologia proposta por JOHANSEN, 1940 e GURR, 

1956; onde para testar a presença do amido, os cortes devem ser tratados com 

lugol, sendo considerado positivo após o aparecimento da coloração azul escura á 

preta; Para testar taninos os cortes são tratados com cloreto de ferro III, sendo 

acrescido de uma pitada de bicarbonato de sódio, que se observado uma coloração 

azul – esverdeada á marrom, considera o teste como positivo. Para detecção das 

antocianinas em meio acido a mesma apresenta se avermelhada, já em meio básico 

varia de azul- violeta á verde. 

  

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Caracterização Macroscópica 

A Espécie de E. urograndis apresenta folhas distribuídas no caule de forma 

espiralada , simples, ásperas, glabras, ou seja, não apresentam pêlos, pecioladas, 

com nervação peninérvea, apresentam heterofilia, presença de ápice cuspidado, 

base obtusa, borda inteira e coloração verde mais claro na superfície abaxial (Fig.1). 

   

Caracterização Microscópica  

Em corte transversal a epiderme apresenta-se uni estratificada, recoberta por 

cutícula tanto na superfície adaxial como abaxial. O mesofilo foliar é constituído de 

colênquima lamelar, seguido de parênquima fundamental com presença de canais 

secretores e cristais do tipo drusas dispersas durante toda a superfície do mesofilo. 

Na aba adaxial observa células epidérmicas como: canais oleíferos e secretores 

(Fig.2). 

 

Características Organolépticas  

As folhas de E. Urograndis apresentam coloração verde-escuro na face adaxial e 

verde militar na face abaxial, sabor levemente adstringente e odor caracterisco a 

espécie. 

 

 

 

Figura 1: Características macroscópicas das folhas de E. Urograndis. A) Nervura Mediana B) Base C) Borda D) Ápice   
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Figura 2:Características microscópicas das folhas de E. Urograndis. A) Canais Oleíferos B) Estruturas vegetais   

 

 

Testes histoquímicos  

Os resultados dos testes histoquímicos dispostos na tabela 1 e fig. 3 

demonstraram a presença de compostos fenólicos como taninos e antocianinas em 

regiões do mesofilo foliar, sendo esses compostos fenólicos uma das principais 

substâncias presentes nos óleos essenciais, responsável pelo efeito antioxidante, 

que irá prevenir o aparecimento de doenças, contribuindo para uma maior 

expectativa de vida e principalmente bem estar (SILVA, 2017).O teste realizado 

apresentou-se positivo para a presença de  amidos em regiões da nervura central, 

onde seu aparecimento está associado a reserva energética tanto do vegetal como 

dos níveis subseqüentes da cadeia alimentar. (ZEEMAN et al ., 2004)  

 

Tabela 1: Resultados dos testes histoquímicos realizados em Ramos foliares de E. Urograndis 

  Teste Histoquímico     Superfície Adaxial      Superfície Abaxial 

              Amido                  + - 

             Taninos                   -                      + 

          Antocianinas                   -                      + 

Legenda 1: Presença do metabolito- resultado positivo (+) ;  Ausência do metabolito- resultado negativo (-)  
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Figura 3: Testes histoquímicos em superfície Abaxial  de compostos fenolicos A) Estrutura com presença de antocianinas 
B) estrutura positiva para taninos  

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos dados obtidos nesta pesquisa, a mesma se mostra uma 

ferramenta de grande importância para subsidio á pesquisas futuras, visto que há 

um número reduzido de estudos relacionados a este espécime, portanto a 

necessidade de mais estudos a cerca tanto do perfil morfoanatômico da planta, 

quanto de sua composição química. 

Os poucos estudos já apresentados sobre o E. Urograndis apontam o seu 

potencial de exploração, seja para fins comerciais ou terapêuticos. A espécie 

apresenta um grande potencial farmacológico no combate a microorganismos pela 

sua elevada produção de óleos essenciais, também denominados metabolitos 

secundários, empregando a técnica adequada de extração, substâncias produzidas 

por esta planta podem ser extraídos a fim de serem utilizados no desenvolvimento 

de diversos produtos, um deles seriam medicamentos. 
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