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Introdução 

 Eclipta alba, conhecida popularmente por erva-botão ou agrião do brejo, da família Asteraceae é uma planta 

herbácea anual, encontrada em região de clima tropical e subtropical, geralmente em locais úmidos e sombrios. As 

Asteraceae constituem a maior família entre as angiospermas, com cerca de 1.535 gêneros e 23.000 espécies [3]. São 

caracterizadas pela presença de estruturas secretoras, compostos fenólicos, óleos essenciais, tricomas e terpenóides. 

Estes compostos são responsáveis pela defesa química da planta. 

Ela pode ser usada na medicina, sendo indicada nos casos de intoxicações hepáticas, hepatite, entre outras 

doenças relacionadas ao fígado. Ela atua em doenças infecciosas, é cicatrizante, possui ação antiviral e pode ser usada 

até mesmo para escurecer os cabelos. 

 

 Materiais e métodos 

As folhas foram coletadas na região urbana de Montes Claros - Minas Gerais e selecionadas manualmente. 

Foram feitos cortes transversais da nervura central da folha e fixados em Formaldeído Ácido Acético Glacial, etanol 

50% (FAA50) por 48 horas para verificação de estruturas anatômicas. As amostras foram estocadas em etanol 60% no 

período de 2 horas, e posteriormente trocadas para etanol 70%, no qual permaneceu conservado até a preparação da 

lâmina. Os cortes da amostra estocada em etanol 70% foram submersos em hipoclorito de sódio por dois minutos e 

lavados em água destilada. Os cortes foram submetidos ao reagente azul-de-toluidina, pH 4,0 [7] para coloração e, de 

imediato, foram mergulhados em água destilada para retirar os resíduos do corante para reconhecimento das estruturas 

anatômicas. As lâminas preparadas com amostras cortadas ao micrótomo de mesa foram montadas em gelatina 

glicerinada [4], posteriormente observadas em um microscópio (NIKON) e fotografadas. 

Resultados 

As folhas de E. alba são lanceoladas muito estreitas não chegando a 1 cm de largura e podem chegar a uns 5 ou 

6 cm de comprimento (Fig. 1 A). Muito tenras, murcham rapidamente após a colheita.  

Na seção transversal da nervura central observou-se, adjacente na face adaxial e abaxial da folha, a presença de 

parênquima e feixes vasculares (Fig. 1B e 1F). Tricomas secretores são observados nas duas faces foliares, com 

frequência na face abaxial. Os tricomas secretores (Fig. 1C) são capitados e bisseriados, de formato ovóide, localizados 

em leve depressão epidérmica.  Na lâmina foliar, a epiderme consiste de uma única camada de células (Fig. 1C) 

unisseriadas, com leves ondulações. Observa-se também a presença de cutícula espessa. Na análise microscópica das 

folhas de E. alba observou-se a presença de óleos essências (Fig. 1E).  

 

Discussão 

Os tricomas são estruturas utilizadas como caracteres taxonômicos [6] e na morfodiagnose de drogas vegetais 

[8]. Aos tricomas secretores, são atribuídos diversas funções, como contribuição à regulação da temperatura do vegetal 

e à reflexão luminosa, incluindo radiação ultravioleta, barreira ao deslocamento de insetos na superfície, redução da 

perda de água e orientação de polinizadores [10]. 

O espessamento da cutícula e das paredes das células epidérmicas de E. alba são caracteres fortemente 

xeromórficos, relacionados com a proteção contra transpiração excessiva e suporte mecânico contra ação do vento [9]. 

Em Asteraceae, geralmente os estômatos são anomocíticos e anisocíticos, com predominância do primeiro tipo [6] e 

podem ocorrer em ambas as faces epidérmicas, principalmente na abaxial, sendo as folhas classificadas como 

anfiestomáticas. Os óleos essenciais encontrados em E. alba estão envolvidos com a polinização, sendo considerados 

como produtos de defesa das plantas. Podem apresentar terpenos com ação alelopática repelentes para larvas de insetos 

[5], estabelecendo interações ecológicas, além de fazer a defesa química das espécies, contribuindo para o sucesso 

adaptativo da família Asteraceae. 
 



 

 

Conclusão 

E. alba, embora seja pouco estudada possui uma gama de compostos secundários importantes no uso 

medicinal. 
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Figura 1: (A) Eclipta alba, erva-botão. (B) Seção transversal da região da nervura central da folha de erva-botão. Ad: 

face adaxial da epiderme da folha; Ab: face abaxial da epiderme da folha; Pa: parênquima; Fe: feixes vasculares. (C) 

Epiderme. Tr: tricoma secretor; Ep: epiderme. (D e E) Detalhes na epiderme. Em D, tricoma (seta); Ct: cutícula. Em E, 

gotículas de óleos essenciais (setas); Tr: tricoma. (F) Detalhe do feixe vascular da nervura central da folha. X: xilema; 

Fl: floema.  


