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RESUMO 
 

 

É comum no estado de Pernambuco, a existência de cultivo de plantas 

medicinais e hortaliças às margens de estrada. Estes ambientes são bastante 

insalubres devido a fumaça oriunda dos motores dos veículos, pois estas são 

compostas de substâncias tóxicas como os metais pesados e os 

hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs). Tais substâncias se depositam no solo 

e nas partes aéreas das plantas que se encontram expostas, sendo absorvidos 

por esses vegetais. Assim, as folhas dessas plantas podem estar sendo 

transportadores destes contaminantes, apresentando assim uma 

potencialidade tóxica aos seus consumidores. Dentre as plantas medicinais 

mais encontradas no cultivo em estradas, está o Cymbopogon citratus Stapf, 

conhecido por capim-santo, capim-cidreira ou capim-de-estrada, que foi objeto 

do nosso estudo. O presente trabalho avaliou o risco à saúde de pessoas que 

fazem uso do chá do Cymbopogon citratus plantado em margens de rodovias e 

estradas, comparando os resultados com a mesma espécie plantada em local 

livre de circulação de veículo. As amostras foram coletadas na BR-101 (área 

com alta circulação de veículos) e no jardim do Laboratório de Fitoterapia de 

Olinda – PE. Foram realizados ensaios in vivo e in vitro, além da quantificação 

de metais e HPAs presentes no chá e nas folhas e realização do estudo 

fitoquímico para observar diferenças entre os constituintes das duas plantas. 

Os resultados mostraram comportamentos diferentes entre ambas as plantas 

nos testes aplicados, concluindo que a interferência ambiental pode sim alterar 

atividade biológica do chá de Cymbopogon citratus. Esta interferência atribuiu 

ao chá da planta exposta à poluição certa toxicidade, ainda não descrita na 

literatura, observada através das alterações de hemograma, parâmetros 

bioquímicos e da observação histológica do fígado. Logo, o consumo de chás 

dessa planta e de outras expostas às mesmas condições pode apresentar um 

risco a saúde aos adeptos da medicina popular. 

Palavras-chave: Cymbopogon citratus. Metais pesados. Hidrocarbonetos 

Poliaromáticos. Poluição. Toxicidade. 



ABSTRACT 

 

 

It is most common in the Pernambuco state the existence of planting medicinal 

plants and vegetables on the banks of the road. These environments are very 

unhealthy because of smoke come the engines of vehicles that by moving there 

because they are composed of toxic substances such as heavy metals and 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). These substances are generally 

adsorbed in particles that form the soot that is released in the burning of fuel. 

These particles deposit in the soil and air parts of plants that are exposed to 

such pollutants. The leaves of these plants, through its direct consumption or its 

inputs by man, can be the carriers of these contaminants, thus presenting some 

toxicity to its consumers. Among the medicinal plants found in cultivation in 

roads, Cymbopogon citratus Stapf, lemongrass, it´s most found. Given this fact, 

the present study evaluated the risk to the health of people who drink tea of 

Cymbopogon citratus planted in the margins of highways and roads. Two 

lemongrass samples were collected in two distint local: BR-101 (area with high 

movement of vehicles) and in the garden of the Laboratory of Phytotherapy of 

Olinda. In vivo e in vitro tests, evaluation of heavy metal and PAHs im the tea 

and leaves and phytochemical study were were conducted with samples. The 

results showed different behaviors between the two plants in the tests applied. 

Therefore, there is interference oh the environment in biological activity of 

lemongrass tea, giving it toxicity to the tea plant exposed to the pollution, not yet 

described in the literature, observed through the changes of blood, and 

biochemical parameters of histological observation of the liver. Therefore, the 

consumption of tea and other plants that exposed the same conditions may 

present a risk to health for of patients of folks medicine. 

Key-words: Cymbopogon citratus. Heavy metal. Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons. Pollution. Toxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A medicina popular, principalmente baseada no uso de plantas medicinais, há 

muitos séculos tem tido seu papel de destaque nas sociedades. Nos dias atuais, tem 

se firmado cada vez mais, devido aos estudos científicos que comprovam a eficácia 

do emprego de diversas plantas para tratamento dos males a saúde (GURIB-FAKIM, 

2006). Segundo Cañigueral et al (2003), cerca de 10000 espécies vegetais 

medicinais estão sendo aproveitadas da seguinte forma no mercado mundial: 50% 

na alimentação, 25% em cosméticos, 20% pela indústria farmacêutica e 5% em 

outras atividades. 

 Mesmo com acesso a tecnologia da medicina moderna, a utilização de ervas 

medicinais manteve sua popularidade por razões históricas, culturais e financeiras. A 

Portaria 971 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2006) identifica a 

Fitoterapia como um incentivo ao desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a 

participação social. O Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento da 

fitoterapia, pois possui a maior diversidade vegetal do mundo, ampla 

sociodiversidade e uso de plantas medicinais (BRASIL, 2006). De acordo com as 

estimativas da Organização Mundial de Saúde (2002), cerca de 80% da população 

dos países em desenvolvimento utilizam práticas tradicionais nos cuidados básicos 

de saúde. Deste total, 85% utilizam plantas ou preparados. Sendo assim, a OMS 

recomenda a difusão mundial dos conhecimentos necessários ao uso racional das 

plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Segundo Agra et al (2007), nos 

países em desenvolvimento, 65-80% da população depende exclusivamente das 

plantas medicinais para os cuidados básicos. Eles ainda alertam que muitas plantas 

de uso popular ainda não possuem definição de suas propriedades farmacológicas e 

toxicológicas. 

 As plantas de uso popular possuem, como todo vegetal, uma grande 

variedade de compostos químicos, que tanto podem apresentar-se benéficos ou não 

(GURIB-FAKIM, 2006). Muitas plantas medicinais usadas na terapia podem ser 

tóxicas se usadas em dosagem não apropriadas, armazenadas ou preparadas 

incorretamente, se tiverem sido cultivada sobre condições questionadas 

(contaminação por metais pesados, nitratos ou pesticidas), ou se elas são 
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consumidas em combinação com outros ingredientes (drogas ou comida), que 

podem interagir com a mesma (PIP, 2006).  

Apesar de leis que estabelecem critérios para a qualidade, e normas para 

produção e comercialização de fitoterápicos, muitos produtores e comerciantes 

vendem fitoterápicos fora dos padrões estabelecidos (MELO, 2007). Esse quadro se 

agrava, pois a população não possui informação sobre o uso correto das plantas 

medicinais, além de que no Brasil há um fraco desenvolvimento de tecnologias 

nessa área, o que compromete a eficácia e a segurança dos produtos consumidos 

(BRANDÃO et al, 2002). Estudos têm reforçado a necessidade de uma mudança 

legal frente a fiscalização dos chás comercializados, onde se observa elevado índice 

de elementos estranhos, além de baixa concentração de compostos ativos 

(BRANDÃO et al, 2002; MELO, 2007). 

Outro problema é a falta de controle de qualidade da matéria-prima, pois, 

geralmente são utilizadas plantas silvestres, de acordo com as necessidades do 

mercado, sem épocas e locais definidos de coleta. A qualidade da matéria-prima 

pode ser afetada por contaminações com agentes diversos, oriundos de coleta e/ou 

armazenamento em locais inadequados e outros fatores, e as soluções propostas 

para resolver estes problemas muitas vezes não são consideradas pelos produtores 

(GOMES, 2001). Além disso, faltam estudos que descrevam o risco do consumo da 

planta cultivada em ambientes insalubres para o homem, o que daria subsídios para 

implementação de leis que controlassem o cultivo e coleta de plantas em ambientes 

poluídos por substâncias ainda desconsideradas na legislação brasileira, como os 

metais pesados e os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1. Espécie botânica  

 

  

Cymbopogon citratus Stapf, o popular capim-santo, é uma espécie originária da 

Índia. Foi introduzida no Brasil possivelmente já no tempo colonial, onde era utilizada 

como planta ornamental, sendo encontrada cultivada em todo o país (GOMES, 2001; 

CASTRO; RAMOS, 2003). Essa espécie, que pertence a família Poaceae, pode 

atingir mais de 1 m de altura (COSTA et al, 1992), e não se conhecem variedades, 

pelo menos no sul do Brasil. Por vezes, é considerado como variedade, uma outra 

espécie, o capim-cidró (Cymbopogon flexuosus (Nees) Stapf.), porém, esse é muito 

pouco conhecido e cultivado no Brasil (CASTRO; RAMOS, 2003).  

O capim-santo é uma erva perene, ereta, cespitosa, que forma touceiras 

compactas, robustas, com caule rizomatoso, muito ramificado, semi-subterrâneo, 

escuro, curto e com nós bem demarcados. Suas folhas são alternas simples, 

lineares, pontuadas, estreitas, invaginantes, aromáticas, paralelinérveas, com 

margens ásperas, cortantes e ápice acuminado. Têm lâmina de cor verde-grisácea 

com veios bem visíveis na face inferior de cor verde-brilhante e lisa na face superior, 

lígula e bainha forte, não-articulada com o limbo e chegam a medir cerca de 50 cm a 

1 m (COSTA et al, 1992; CARRICONDE et al, 1995). Em relação as suas flores, 

apresentam-se em forma de espigas, canaliculadas no lado ventral, têm de 4,5 - 5 

mm de comprimento, 0,80 - 1 mm de largura e margens ciliadas. As espiguetas 

situam-se sobre ráquis que formam racimos curtos (1,00 - 1,50 cm) que, por sua vez, 

formam panículas contraídas, bracteosas e terminais. Porém nas espécies 

cultivadas no Brasil, as flores são raras e estéreis, isto é, não formam sementes. 

Quando frutificam, seus frutos são cariopses oblongas, secos indeiscentes (COSTA 

et al, 1992; CARRICONDE et al, 1995; MATOS, 2002; CASTRO; RAMOS, 2003). A 

propagação é assexuada, por divisão de touceiras e realizada a campo (A COSTA 

DE LA LUZ, 1993). 
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Fig. 1. Cymbopogon citratus Stapf (arquivo pessoal). 

 

Devido ao odor de limão que libera ao se machucar a folha, C. citratus pode 

também ser chamado de capim-limão, capim-de-cheiro, capim-cidreira. Também é 

conhecido por capim-estrada, por ocorrer freqüentemente nas margens de estradas 

e rodovias, sendo utilizado muitas vezes como fixador das margens (COSTA et al, 

1992; CARRICONDE et al, 1995; CASTRO; RAMOS, 2003), onde também se pode 

observar a sua comercialização, como ocorre no estado de Pernambuco. A esse 

fato, um problema pode ocorrer com o consumo de seu chá, pois é conhecido que 

plantas expostas a poluentes oriundos da queima de combustíveis absorvem 

componentes oriundos das fuligens de automóveis, como os metais pesados e 

hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) (PUGH et al, 2002; MOREDA-PIÑEIRO et al, 

2003; JIN et al, 2005). Haider et al (2004) descrevem em seu trabalho a absorção de 

metais pesados por essa espécie. 

  

 

2.2. Composição química e propriedades farmacológic as 

 

 

Nas folhas de Cymbopogon citratus Stapf está o óleo essencial, que contém em 

maior quantidade sustâncias do grupo dos monoterpenos, como Citral (65-86%), que 

é formado por uma mistura de geranial (α-citral) e neral (β-citral), contendo ainda 

cintronelal (7-8%) (CRAVEIRO et al, 1981; EKUNDAYO, 1985; CRAVERI, 1989; DI 

STASI, et al, 1989; COSTA et al, 1992; SACCHETTI et al, 2005). O óleo essencial, 

em especial o citral, apresenta-se em maior quantidade nas folhas jovens, e este 

composto é o responsável não só pelo odor de limão, mas lhe é atribuído grande 
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parte das atividades farmacológicas de C. citratus Stapf, seguido pelo β-mirceno e 

eugenol (EKUNDAYO, 1985; CARLINI et al, 1986; COSTA et al, 1992; DA SILVA et 

al, 1991; KASALI et al, 2001; ABE et al, 2003; LEITE DE SOUZA et al, 2005). 

Também são descritos outros metabólitos secundários como limoneno (EKUNDAYO, 

1985; CHANDRASHEKAR; JOSHI, 2006), eugenol, luteolina, homoorientina, 

luteolina-7-O-β-glicosídeo, 2''-O-ramnosil-homoorientina, os ácidos clorogênico, 

caféico e p-cumárico (DE MATOUSCHEK; STAHL-BISKUP, 1991), α-pineno, 

canfeno, β-pineno, mentol, metil-2-heptanona, 6-metil-5-hepten-2-ona, linalol, 

acetato de citronelil, acetato de neril, acetato de geranil, farnesol (EKUNDAYO, 

1985), mentadienol (MENUT et al, 2000) e β-ocimeno (KASALI et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estruturas dos principais compostos de C. citratus Stapf: a) eugenol, b) geranial, c) neral, d) β-mirceno . 

 

 

Diversos são os usos populares para esta planta. Ele é indicado desde 

tratamento de dores estomacais e intestinais, antidiarréico (TANGPU; YADAV, 2006) 

a anticelulite e estética de cabelo oleosos (ANJOS, 1996). Matos, 2002, ainda o 

descreve como sedativo leve e espasmolítico, enquanto Viana et al (2000) confirma 

sua ação antinoceptiva. Runnie et al (2004) o descreve como vasorelaxante, 

fortalecendo seu uso popular como hipotensor. As atividades ansiolítcas e hipnóticas 

de C. citratus são discutíveis, pois apesar da indicação popular, pesquisas relatam 

ausência dessas ações, tanto na administração do chá como na do óleo essencial 

em animais e em humanos (CARLINI et al, 1986; DA SILVA et al, 1991; LEITE et al, 

1986) 

Recentemente, Adeneye e Agbaje (2007) descreveram o consumo do decocto 

com ação hipoglicêmica e hipolipidêmica, enquanto Freitas et al (2008) verificou sua 

ação de proteção eritrocitária frente ao teste de fragilidade osmótica. A dosagem 

popular para preparo do chá varia de acordo com a indicação, podendo a bebida ser 

a b c d 
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feita com 3 - 15 g de folhas frescas, ou 1 - 5 g das folhas secas, administrando uma 

xícara de chá quando necessário (DINIZ et al, 1997). 

Várias ações antimicrobianas foram descritas para C. citratus Stapf, dentre as 

quais podem ser citadas as ações contra Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 

Bacillus subtilis, Candida albicans Citrobacter sp., Escherichia coli, Helicobacter 

pylori, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Malassezia furfur, Pseudomonas 

aeruginosa, Propionibacterium acnes, Saccharomyces cerevisiae, Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp e Shigella flexneri (CIMANGA et al, 2002; ABE et al, 2003; 

BELÉM et al, 2003; PARANAGAMA et al, 2003; OHNO et al, 2003; ORDÓNEZ et al, 

2004; WANNISSORN et al, 2005; ASOLINI et al, 2006; HELAL et al, 2006; 

LERTSATITTHANAKORN et al, 2006; OUSSALAH, 2006), além de ações inseticidas 

(AHMAD et al, 1995; SAMARASEKERA et al, 2006), larvicida (CAVALCANTI et al, 

2004) malaricida (TCHOUMBOUGNANG et al, 2005), helminticida 

(CHANDRASHEKAR; JOSHI, 2006) anticarcinogênica (ZHENG et al, 1993) e 

antimutagênica (ZAMITH et al, 1993). Com seus compostos fenólicos realizaram-se 

estudos para avaliar suas ações antioxidante, onde os achados foram positivos  para 

essa atividade (MENUT et al, 2000; CHEEL et al, 2005; SACCHETTI et al, 2005). 

Em relação às propriedades toxicológicas, vários trabalhos foram feitos com 

extratos de C. citratus Stapf. De La Torres Mellis e Trujillo (1989) conduziram testes 

genotóxicos e de micronúcleos com a decocção de 10 g de folhas/100 mL de água, 

obtendo a ausência de efeitos indesejáveis. Mishra et al, 1992 tratou ratos com 

diferentes concentrações do óleo essencial de C. citratus Stapf por ingestão crônica, 

descrevendo como única alteração o aumento da ingestão de comida, acompanhado 

do aumento do peso, não apresentando alterações bioquímicas nem sangüíneas. 

Guerra et al (2000) estudou a toxicidade aguda em ratos dos extratos alcoólico 30 e 

80% de C. citratus Stapf, cujo primeiro apresentou baixa toxicidade mesmo na maior 

dose de 2288 mg/kg, e o segundo apresentou uma DL50 de 440,58 mg/kg. Nesse 

estudo, os autores relatam efeitos nefrotóxicos e hepatotóxicos, principalmente no 

extrato mais concentrado. Mas eles associam tais ações à presença do álcool. 

Fandohan et al (2008) observou que doses de 5 – 1500 mg/kg do óleo essencial de 

C. citratus Stapf não possuem nenhum efeito tóxico em ratos Wistar por via oral, 

mas acima desses valores, alterações hepáticas e gástricas foram observadas. Os 

autores estabeleceram uma DL50 para o óleo de 3250 mg/kg, indicando que para 

consumo humano, 0,7 mg/kg/dia do óleo não oferece riscos à saúde. 
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2.3. Poluição pela queima de combustíveis 

 

 

 Os derivados de petróleo utilizados como combustíveis de automóveis, como 

a gasolina e o óleo diesel, apresentam em suas frações hidrocarbonetos, compostos 

sulfurosos, nitrogenados e oxigenados (LEMIEUX et al, 2004; ABRANTES et al, 

2005). Dentre estes, estão substâncias reconhecidamente cancerígenas, como 

benzeno, tolueno e hidrocarbonetos poliaromáticos, além de compostos 

organometálicos com manganês (Mn) e chumbo (Pb), que são utilizados para 

aumentar o índice de octanagem1 da gasolina (BAIRD, 2002; CARVALHO-

OLIVEIRA et al, 2005). Esses compostos normalmente ficam como resíduos no 

escape dos veículos, e são carreados para o ambiente através da fumaça. Como 

formam material particulado, tendem a depositar-se sobre o solo e as folhagens das 

margens de estradas, sendo absorvidos pelos vegetais (BAIRD, 2002; AZIMI et al, 

2005; CARVALHO-OLIVEIRA et al, 2005; OLIVA; MINGORANCE, 2006).  

Em relação aos tipos de compostos que são eliminados pelo motor de 

veículos, Braun et al (2003) classifica da seguinte forma: os que não são nocivos à 

saúde, como O2, CO2, H2O e N2; e os que são perigosos, subdivididos em 

compostos cuja emissão está regulamentada (monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre e material 

particulado) e aqueles que ainda não estão sob regulamentação (aldeídos, amônia, 

benzeno, cianetos, tolueno e os hidrocarboneto poliaromáticos - HPAs). Azimi et al 

(2005) sugerem que a identificação da deposição de partículas do ar é relevante 

para caracterizar os tipos de fontes de poluentes atmosféricos. 

 

 

2.3.1 Metais pesados  

 

 

As plantas podem ser usadas como um fiel indicador da contaminação por 

metais pesados no ambiente. Sua bioacumulação por esses seres fazem esses 

                                                 
1 Representação numérica do poder anti-detonante de um combustível. É o índice de resistência à detonação da gasolina que 
faz relação de equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano (2,2,4 trimetilpentano) e n-
heptano. Assim, uma gasolina de octanagem 70 apresenta resistência de detonação equivalente a uma mistura de 70% de 
isoctano e 30% de n-heptano. 
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elementos migrarem pela cadeia alimentar (PUGH et al, 2002). Garland et al (1981) 

descreve que a distribuição destes elementos em vários tecidos vegetais é dado 

pelo transporte através do xilema, e que a concentração final de um elemento em 

um tecido específico está relacionada ao fluxo de perda de água por 

evapotranspiração e a duração desse processo para os tecidos específicos. Os 

metais podem estar contidos em diferentes compartimentos da planta, podendo em 

um está mais concentrado que em outros (OLIVA; MINGORANCE, 2006). 

A fonte de contaminação do meio por metais não está associada só à 

poluição de origem automotiva. O cádmio (Cd), por exemplo, pode ser oferecido em 

fertilizantes, desgaste de rochas, usos em indústrias e mineração (ROSSO et al, 

2005). O chumbo também pode ser oriundo de atividades industriais, agrícolas e de 

mineração, assim como esgoto e tintas (JIN et al, 2005). A OMS limita a presença de 

chumbo em plantas medicinais em 10 mg/kg (WHO, 2005). Porém, em alguns 

lugares há legislações específicas, como na Europa (5 mg/kg), no Japão (20 mg/kg), 

e na China (2 mg/kg) (JIN et al, 2005). No Brasil não há legislação que defina esse 

limite, nem indícios de que se há a prática do preconizado pela OMS. 

Os metais pesados podem ficar retidos no solo por adsorção ou em matérias 

orgânicas, porém as plantas não conseguem acessá-los dessa forma. Peijnenburg et 

al (2000) aborda a questão de que a medida de metais no solo não revela a 

disponibilidade desses para as plantas, sendo necessário o desenvolvimento de 

técnicas para verificar esse fator de influência.  Eles ainda descrevem que a 

distribuição dos metais nas partes do vegetal depende da absorção de água e da 

transpiração. O estresse ambiental provocado por esses elementos leva as 

alterações na composição química e nos parâmetros morfológicos, físicos e 

fisiológicos das plantas, onde cada poluente parece ter uma atividade diferente 

(ROSSO et al, 2005). 

Al-Oud (2003) demonstra a presença dos metais Mn, Pb, Cd, entre outros, 

nas folhas de ervas para chá e a passagem desses elementos para o chá durante a 

infusão, e alerta que essas concentrações consumidas somam-se a outras fontes de 

alimentos e bebidas contaminadas. Haider et al (2004) descrevem a presença de 

cobre (Cu), cromo (Cr), Mn, níquel (Ni) e zinco (Zn) em plantas medicinais da Índia, 

dentre estas o C. citratus Stapf. Eles relacionam fatores que influenciam nos traços 

desses elementos, como condições geoclimáticas, atividades antropogênicas, 

espécie e compartimentos da planta.  
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Os efeitos no homem pela exposição a esses elementos são bastante 

adversos e varia com a dose de exposição. O Cd está associado ao câncer de 

próstata, pulmões e testículos, em exposições agudas. Quando exposto 

cronicamente, está associado com doenças pulmonares obstrutivas, enfisema, 

insuficiência renal e imunossupressão. Ele foi classificado como um carcinógeno 

pela International Agency for Research on Cancer (IARC) (BERTIN; AVERBECK, 

2006). O Pb tem uma afinidade pelo sistema nervoso central onde ocasiona os 

efeitos mais graves, como encefalopatia (PAPPAS et al, 1986), e com os estudos 

moleculares de sua ação, sabe que ele atua em receptores glutamaérgicos do tipo 

NMDA (TOSCANO; GUILARTE, 2005). Ele também tem ação de interferir na 

estrutura do ferro (Fe2+) na hemoglobina, além de reduzir os níveis séricos de 

selênio, aumentando a produção de radicais livres que aumentam a fluidificação da 

membrana dos eritrócitos, levando a hemólise (JIN et al, 2008). 

 

 
2.3.2. Hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) 

 

 

 Os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) são formados durante a 

combustão incompleta de materiais contendo carbono, em especial carvão e 

derivados do petróleo (BRAUN et al, 2003).  Esses hidrocarbonetos, em condições 

atmosféricas, sofrem reações de nitração (MACCREHAN et al, 1988) e oxidação 

(BRAUN et al, 2003), cujos produtos possuem efeito genotóxico (PERERA, 1997). 

Eles são considerados compostos mutagênicos e carcinogênicos e são introduzidos 

no ambiente em grandes quantidades, devido às atividades relacionadas à extração, 

ao transporte, ao refino, à transformação e à utilização do petróleo e de seus 

derivados (JACQUES et al, 2007). Os HPAs são lipossolúveis na membrana celular 

e prontamente absorvidos no organismo pela inalação, exposição oral e dermal, 

sendo rapidamente distribuídos e metabolizados (NETTO et al, 2000). Mesmo sendo 

lipofílico, a sua bioacumulação em tecidos gordurosos ainda não está bem definida. 

O metabolismo dos HPAs gera compostos epóxidos com propriedades 

carcinogênicas e mutagênicas, tendo sido relatados inúmeros casos de câncer no 

pulmão, intestino, fígado, pâncreas e na pele, devido à presença desses compostos 

(CHAKRADEO et al., 1993). 
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Quando depositados no solo, a grande maioria dos microrganismos do solo 

não possui a capacidade de degradá-los, o que resulta na sua acumulação no 

ambiente e na conseqüente contaminação dos ecossistemas (JACQUES et al, 

2007). Assim, essas substâncias são absorvidas e bioacumuladas nos tecidos 

vegetais, podendo trazer prejuízos para o vegetal e para aqueles que o consome 

(AINA et al, 2006; MEUDEC et al, 2006; LIN et al, 2007).  

Há atualmente mais de 100 HPAs reconhecidos pela IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry). Apesar disso, somente 16 HPAs são 

considerados em função de sua importância industrial, ambiental e toxicológica. São 

eles: acenaftaleno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)pireleno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3- c,d)pireno, 

naftaleno e pireno (POTIN et al, 2004). 

Os HPAs podem ligar-se ao DNA do indivíduo formando os adutos1 HPA-

DNA, especialmente pelo metabólito benzo(a)pirenoepoxidiol (BPED), o qual está 

relacionado a um aumento da incidência de câncer do intestino e pulmão (PERERA, 

1997). Esses hidrocarbonetos também atuam como um estrógeno ambiental, sendo 

apontados como um dos causadores da diminuição da fertilidade em machos de 

várias espécies de aves e mamíferos (BRAUN et al, 2003). Essas substâncias fazem 

parte da lista dos principais poluentes da Agência de Substâncias Tóxicas e Registro 

de Doenças (ATDSR), da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC), 

da Comunidade Européia (CE) e da Agência de Proteção Ambiental (EPA), devido 

as suas propriedades mutagênicas e carcinogênicas (REY-SALGUEIRO et al, 2008).  

Kluska (2003) descreve que a exposição do homem aos HPAs é de 88 – 98% 

relacionada à comida (5% de origem vegetal), sendo esta contaminada 

indiretamente pelo ar ou pela água, ou diretamente na queima de combustíveis. 

Mesmo vestígios desses compostos orgânicos são considerados perigosos, o que 

leva ao problema do difícil controle da contaminação por eles. MCLACHLAN (1996) 

relata que absorção de compostos químicos voláteis por plantas é uma das maiores 

vias de muitos contaminantes, como HPAs, sendo uma chave na contaminação 

humana. A vegetação desempenha um papel importante no ciclo global de HPAs, 

mas ainda não estão bem esclarecidos os vários processos de acumulação, 

                                                 
1 Molécula resultante, AB, formada pela união direta de moléculas A e B, sem que se produzam mudanças estruturais nas 

porções A e B. 
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migração e transformação dessas substâncias nos vegetais (COLLINS et al, 2006), 

ficando a maioria dos hidrocarbonetos acumulados na epiderme e nos frutos 

(KLUSKA, 2003). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Gerais 

 

 

� Realizar ensaios toxicológicos pré-clínicos com o chá da espécie Cymbopogon 

citratus Stapf plantada ás margens de estrada, comparando os resultados com a 

mesma espécie cultivada em ambiente livre de circulação de veículos, para 

verificação se o ambiente influencia na atividade biológica do chá.  

 

 

3.2. Específicos 

 

 

� Realizar estudo fitoquímico para investigar diferença entre as plantas estudadas. 

� Investigar a presença de metais pesados nas folhas e no chá de C. citratus Stapf. 

� Investigar a presença de hidrocarbonetos poliaromáticos nas folhas e no chá de 

C. citratus Stapf. 

� Realizar bioensaio com Artemia salina Leach para cálculo da CL50 do extrato 

aquoso de C. citratus Stapf. 

� Realizar investigação de Toxicidade crônica em ratos do extrato de C. citratus 

Stapf. 
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Avaliação da composição fitoquímica de Cymbopogon citratus Stapf cultivado 

em ambientes com diferentes níveis de poluição e a influência na composição 

do chá. 

 

Evaluation of the phytochemical composition of the Cymbopogon citratus 

Stapf growing in environment with pollution levels different and of the 

influence on the tea composition. 

 

Avaliação fitoquímica de Cymbopogon citratus Stapf cultivado em ambientes 

diferentes. 
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Resumo 

Cymbopogon citratus Stapf, o popular capim-santo, é uma espécie originária da 

Índia, que chegou ao Brasil, possivelmente, no tempo colonial, onde era utilizada 

como planta ornamental, sendo encontrada cultivada em todo o país. Diversos são 

os usos populares para esta planta, desde tratamento de dores estomacais, 

intestinais, antidiarréico até anticelulite e estética de cabelo oleosos. Esta planta se 

desenvolve em ambientes insalubres como beira de estrada, e isso pode levar a 

mudanças no seu aspecto fitoquímico, em conseqüência, mudanças em seus 

derivados. Este trabalho analisou se ocorre diferença na biossíntese de compostos 

dessa planta cultivada na presença ou ausência de estresse ambiental (poluição 

urbana). O fato dela crescer em um ambiente com fatores que provoquem o 

estresse, como poluição, modificou a composição química de suas folhas, reduzindo 
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a síntese de compostos mais polares e permitindo a síntese de possíveis 

leucoantocianidinas para provável proteção. Isso pode acarretar ao chá alterações 

em sua propriedade farmacológica e toxicológica. 

Palavras-chave: Cymbopogon citratus, estresse, composição, chá. 

 

Abstract 

Cymbopogon citratus Stapf, the popular lemongrass, is Indian specie. Probably it 

arrived at Brazil in the colonial time, where it was used as an ornamental plant and is 

found growing throughout the country. Several are popular uses for this plant, which 

stomach pains, diarrhea and cellulite treatments. This plant grows in polluted and no 

polluted environment, such as edge of the road, and this can lead to changes in your 

phytochemical aspect, as a result, changes in its manufacturing products. This study 

examined the possible difference in the substances synthesis between the plants 

grow under environmental stress (urban pollution) and not. Really, on the stressful 

environment, there were changes in the leaves chemical composition, reducing the 

synthesis of more polar compounds. The plant produced substances may be 

leukoanthocyanidins, probably to its protection. This fact may lead changes in the 

lemongrass tea, in relation its pharmacological and toxicological property. 

Keywords: Cymbopogon citratus, stress, composition, tea. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Cymbopogon citratus Stapf, o popular capim-santo, é uma espécie originária 

da Índia. Foi introduzida no Brasil possivelmente, já no tempo colonial, onde era 

utilizada como planta ornamental, sendo encontrada em todo o país (Gomes, 2001; 

Castro e Ramos, 2003). Essa espécie é uma erva perene, ereta, que forma touceiras 

compactas, com caule rizomatoso, muito ramificado, semi-subterrâneo e com nós 

bem demarcados. Esta planta, que pertence a família Poaceae, pode atingir mais de 

1 m de altura (Costa et al, 1992). As folhas do Cymbopogon citratus Stapf são 

alternas simples, lineares, pontuadas, aromáticas, paralelinérveas, com margens 

ásperas e cortantes, chegam a medir cerca de 50 cm a 1 m. Suas flores são em 

forma de espiga, canaliculadas no lado ventral, têm de 4,5 - 5 mm de comprimento, 

0,80 - 1 mm de largura e margens ciliadas (Costa et al, 1992; Carriconde et al, 1995; 
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Matos, 2002; Castro e Ramos, 2003). A propagação é assexuada, por divisão de 

touceiras e realizada a campo (A Costa De La Luz, 1993). 

Devido ao odor de limão que libera ao se machucar a folha, ele pode ser 

chamado de capim-limão, capim-de-cheiro, capim-cidreira (Costa et al, 1992; 

Carriconde et al, 1995). Nas suas folhas está o óleo essencial, que contém em maior 

quantidade sustâncias do grupo dos monoterpenos: Citral 65-86%, que é formado 

por uma mistura de geranial (α-citral) e neral (β-citral), contendo ainda cintronelal (7-

8%) (Craveiro, et al, 1981; Ekundayo, 1985; Craveri, 1989; Di-Stasi, et al, 1989; 

Costa et al, 1992; Sacchetti et al, 2005). O óleo essencial, em especial o citral, 

apresenta-se em maior quantidade nas folhas jovens, e este composto é o 

responsável não só pelo odor de limão, mas lhe é atribuído grande parte das 

atividades farmacológicas de C. citratus Stapf, seguido pelo β-mirceno e eugenol 

(Ekundayo, 1985; Carlini et al, 1986; Singh, 1989; Costa et al, 1992; Da Silva et al, 

1993; Kasali et al, 2001; Abe et al, 2003; Leite De Souza et al, 2005). Também são 

descritos outros metabólitos secundários como limoneno (Ekundayo, 1985; 

Chandrashekar E Joshi, 2006), eugenol, luteolina, homoorientina, luteolina-7-O-β-

glicosídeo, 2''-O-ramnosil-homoorientina, os ácidos clorogênico, caféico e p-

cumárico (De Matouschek e Stahl-Biskup, 1991), α-pineno, canfeno, β-pineno, 

mentol, metil-2-heptanona, 6-metil-5-hepten-2-ona, linalol, acetato de citronelil, 

acetato de neril, acetato de geranil, farnesol (Ekundayo, 1985), mentadienol (Menut 

et al, 2000) e β-ocimeno (Kasali et al, 2001). 

Diversos são os usos populares para esta planta. Ele é indicado desde 

tratamento de dores estomacais, intestinais, antidiarréico (Tangpu e Yadav, 2006) 

até anticelulite e estética de cabelo oleosos (Anjos, 1996). Matos, 1996, ainda o 

descreve como sedativo leve e espasmolítico, e Viana et al (2000) com ação 

antinoceptiva. A dosagem popular varia de acordo com a indicação, podendo o 

infuso ser feito com 3 - 15 g de folhas frescas, ou 1 - 5 g das folhas secas, 

administrando uma xícara de chá quando necessário (Diniz et al, 1997). 

Pesquisas têm demonstrado que plantas sob condições ambientais de 

estresse apresentam alterações morfo-anatômicas, fisiológicas e bioquímicas 

(Wahid et al, 2007), sejam essas condições calor excessivo, falta de nutrientes ou 

poluentes ambientais (Bruce et al, 2007; Wahid et al, 2007). Diante deste fato, as 

plantas podem apresentar novos metabólitos produzidos sob estresse para sua 

defesa, e/ou deixar de produzir outros compostos (Bruce et al, 2007; Gang et al, 
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2007; Velikova et al, 2007). Isto implicaria no rendimento da extração de certos 

compostos ou na sua não produção, além do surgimento de substâncias tóxicas aos 

consumidores (Zobayed e Kozai, 2007). 

Este trabalho tem o objetivo de verificar se tal modificação ocorre com a 

espécie Cymbopogon citratus Stapf plantado em áreas de poluição urbana, visto que 

C. citratus Stapf também é conhecido por capim-estrada (Costa et al, 1992; 

Carriconde et al, 1995), devido a sua facilidade de se desenvolver as margens de 

estradas, local poluído pelos resíduos da queima de combustível (Azimi et al, 2005; 

Oliva e Mingorance, 2006). Essa exposição pode acarretar alterações na 

composição de seus insumos, e assim modificar suas propriedades farmacológicas 

de acordo com o ambiente de cultivo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Coleta do Material Botânico 

O Cymbopogon citratus Stapf utilizado na pesquisa foi coletado em dois 

pontos: no jardim do Laboratório de Fitoterapia de Olinda – PE, escolhida como área 

que não possuía fluxo de automóveis (área livre de poluição – ALP), por ser tida 

como área afastada do centro urbano, e ás margens da BR 101, Recife - PE, uma 

das rodovias mais movimentadas do estado de Pernambuco (área poluída – AP). 

As espécies foram identificadas pela Profª. Suzene Izídio da Silva, do 

Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 

cujas exsicatas estão depositadas sob os números 48485 e 48486 no Herbário 

Professor Vasconcelos Sobrinho – PEUFR. 

 

2.2. Obtenção do Extrato Aquoso  

 

 Cerca de 8 kg de material botânico (folhas) foi coletado de plantas adultas 

(cerca de 1 ano) nos pontos supracitados. O material secou a temperatura ambiente, 

e em seguida em estufa a 50o C, sendo depois triturado a pó.  

Para a obtenção do chá, realizou-se decocção de 1 g do pó das folhas secas 

para cada 50 mL de água destilada, segundo a indicação popular para produção do 

chá (Diniz et al, 1997). 
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2.3. Análise Fitoquímica 

 

Nesta análise, utilizou-se a cromatografia em camada delgada (CCD) para 

identificação de metabólitos secundários da planta selecionada. Foram analisados 

tanto o chá como o pó das folhas de cada amostra.  

No caso do chá, este sofreu extração com butanol e acetato de etila. Neste 

caso, cerca de 3 mL de chá foram colocados em tubo de ensaio. Acrescentou-se 1 

mL de butanol e agitou vigorosamente. Aguardou a separação das fases, e recolheu 

a parte butanólica, o mesmo procedendo com o acetato de etila em seguida.  

Pesou-se 10 g das folhas frescas, e fez-se bateria de extração com três 

solventes: éter de petróleo, acetato de etila e metanol. Cada fase foi disposta em 

placa de Petri, levada a uma chapa de aquecimento e eliminada o solvente. 

Calculou-se o rendimento da extração de cada solvente. Acrescentou-se cerca de 3 

mL dos respectivos solventes à placa, recolhendo as alíquotas em tubos 

Eppendorfs® para a investigação fitoquímica. 

Os metabólitos secundários pesquisados com seus respectivos sistemas, 

revelador e padrões estão representados no quadro 1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O rendimento na extração das folhas mostrou-se equivalente nas fases Éter e 

Acetato de etila para ambas as plantas (0,04 g de massa extraída). Para o extrato 

metanólico, a planta SP apresentou um maior rendimento, 0, 55 g, em comparação 

com o mesmo extrato da planta P, 0,37 g. 

A presença ou não dos compostos pesquisados nas amostras estão descritas 

na tabela 1. Qualitativamente não houve diferenças entre os extratos das folhas. 

Porém, no estudo dos chás, foi observada na pesquisa de proantocianidinas uma 

mancha na corrida do chá poluído em CCD (Fig. 1), que foi sugerida como indicação 

de uma leucoantocianidina. 
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Quadro 1. Pesquisa de metabólitos secundários de C. citratus Stapf em CCD. 

Compostos Sistemas Revelador Extrato Padrão 

Saponinas AcOEt 1:AF2:AA3:H2O, 
100:11:11:26 

Vanilina sulfúrica, 
100°C, 3 min 

Butanólico do 
chá 

Amendoim-
de-raposa 

Iridóides e 
Proantocianidinas 

AcOEt:AF:AA:H2O, 
100:11:11:26 

 

Vanilina clorídrica 
 

Butanólico do 
chá 

Hipolamida 
(glicosídeo de 

iridóide) e 
epicatequina 

Mono e 
sesquiterpenos 

Tol4: AcOEt, 97:3 
 

Vanilina sulfúrica, 
100°C, 3 min 

 

AcOEt dos 
chás 

Éter, AcOEt e 
MeOH5 das 

plantas frescas 

Carvacrol 
 

Triterpenos e 
Esteróides 

Tol: AcOEt, 90:10 
 

Lieberman, 100°C, 3 
min 

 

AcOEt dos 
chás. 

Éter, AcOEt e 
MeOH das 

plantas frescas 

β - amirinas 
β – citosterol 

 

Polifenóis Tol: AcOEt, 90:10 
 

Lieberman, UV 
 

AcOEt dos 
chás. 

Éter, AcOEt e 
MeOH das 

plantas frescas 

Alcachofra 
 

Luteolina 
AcOEt:AF:AA:H2O, 

100:0,5:0,5:0,5 
 

2-
aminoetildifenilborinat

o 
 

AcOEt dos 
chás. 

Éter, AcOEt e 
MeOH das 

plantas frescas 

Alcachofra 

Alcalóides AcOEt:AF:AA:H2O, 
100:2:2:2; 100:3:3:3 

Draggendorf 
 

AcOEt dos 
chás. 

Éter, AcOEt e 
MeOH das 

plantas frescas 

Pilocarpina 

1 – Acetato de etila, 2 – Ácido Fórmico, 3 – Ácido acético, 4 – Tolueno, 5 – Metanol. 

 

Ao se analisar o rendimento da extração por Éter, solvente apolar, e Acetato 

de Etila, solvente de polaridade intermediária entre Éter e Metanol, observou-se que 

não houve alterações de rendimento entre as plantas exposta e não-exposta à 

poluição urbana. Isto indica que na síntese de moléculas mais apolares, como 

terpenos e esteróides, não houve alteração de massa obtida. 
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Tabela 1. Compostos encontrados na análise fitoquímica de C. citratus Stapf (chá e 

folhas). 

Resultados das Amostras Compostos 

Folha LP Folha P Chá LP Chá P 

Saponinas 
NR NR - em todos os 

extratos 

- em todos os extratos 

Iridóides e 

Proantocianidinas 

NR NR - em todos os 

extratos 

+ p/ proantocianidina.  

Mono e 

sesquiterpenos 

+ em todos os 

extratos. 

+ em todos os 

extratos. 

- em todos os 

extratos 

- em todos os extratos 

Triterpenos e 

Esteróides 

β – citosterol, 

β – amirinas 

nas fases 

AcOEt e 

MeOH  

β – citosterol, 

β – amirinas 

nas fases 

AcOEt e 

MeOH 

β - citosterol β - citosterol 

Polifenóis/ 

Luteolina 

Luteolina em 

AcOEt e 

MeOH 

Luteolina em 

AcOEt e 

MeOH 

Luteolina em 

AcOEt e 

BuOH 

Luteolina em AcOEt e 

BuOH 

Alcalóides + em E + em E + em AcOEt + em AcOEt 

AcOEt = acetato de etila, E = éter, BuOH = butanol, MeOH = metanol, NR = não realizado, P = poluída, NP = não 

poluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – Placa Cromatográfica da pesquisa de Iridóide e Proantocianidina – amostra apresentando uma 

possível leucoantocianidina. 

 

Na extração metanólica, a planta exposta apresentou uma redução de 0,18 g 

(32,73%), o que sugere que o estresse promovido pela poluição levou a uma 

redução da síntese de moléculas mais polares como flavonóides glicosilados (Filho e 

                Amostra 
                                    Hipolamida 
 
                                   Epicatequina 
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Yunes, 1998). Nesta análise preliminar, é observado que na espécie estudada há 

uma alteração em seu metabolismo por possível interferência do estresse ambiental. 

Curiosamente, a fase butanólica do chá da planta poluída apresentou um 

composto não encontrado no outro chá, nem em nenhuma das folhas.  Sugere-se 

que o metanol não foi suficientemente polar para extração dessa molécula das 

folhas, visto que o chá é um extrato aquoso das folhas (água é um solvente muito 

polar), e foi tratado com butanol (solvente também polar), cuja fração apresentou 

uma possível leucoantocianidina. Este composto apresenta-se como flavan-3,4-diol 

e flavan-4-ol, que pode dar origem à antocianidina (Watterson & Butler, 1983). 

Segundo Markakis (1982), leucoantocianidina (flavan-3,4-diois), quando submetida a 

um tratamento com ácido mineral gera duas moléculas de antocianindinas. Futuros 

estudos para caracterização estruturar desta molécula devem ser efetuados, visto 

que ainda não está descrita na literatura na espécie C. citratus Stapf. 

Os vegetais diferentes dos animais, respondem às condições ambientais 

onde se desenvolvem produzindo, a partir de moléculas primárias, como glicose, 

metabólitos secundários que possuem diversas ações, como auxiliar na reprodução 

e defesa (Gang et al, 2007).  Logo, a biossíntese dos metabólitos pode ser 

diretamente afetada pelo tipo de ambiente, vindo a ocasionar a ausência ou redução 

de certas substâncias, e o aparecimento de outras oriundas de resposta ao estresse 

sofrido (Vinocur e Altman, 2005; Bruce et al, 2007). Lovkova et al (1996) descreve a 

interferência do metal cromo, muito encontrado em áreas poluídas, no metabolismo 

de alcalóides derivados de quinolizidina, tropano, isoquinolina, e indol. No caso de 

plantas medicinais, esse fato traz uma preocupação, pois pode ocorrer uma redução 

do potencial terapêutico pelo distúrbio na síntese de determinada molécula, ou 

surgimento de moléculas potencialmente tóxicas ao consumidor de suas partes ou 

derivados (Sinha e Saxena, 2005; Jaleel et al, 2008).  

Para o C. citratus Stapf pode-se esperar que o rendimento para extração do 

óleo essencial não seja afetado pelo ambiente em que a planta é cultivada, como 

também grande parte de suas atividades farmacológicas não sejam afetadas, visto 

que as moléculas apolares citral, β-mirceno e eugenol são os principais constituintes 

ativos (Ekundayo, 1985; Carlini et al, 1986; Singh, 1989; Costa et al, 1992). Porém, 

foi encontrada uma provável leucoantocianidina ainda não descrita para a espécie, e 

que deve ser sintetizada em condições de estresse, pois ela dá origem às 

antocianidinas que, na sua forma glicosilada, forma a antocianina. Estas atuam 
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como filtro das radiações ultravioletas nas folhas. Em certas espécies de plantas 

estão associadas com a resistência aos patógenos e atuam melhorando e regulando 

a fotossíntese (MAZZA e MINIATI, 1993). 

 

4. CONCLUSÃO 

O estresse ambiental no cultivo de C. citratus Stapf pareceu não interferir na 

produção do óleo essencial, porém este fator deve influenciar seu metabolismo em 

relação  a síntese de moléculas mais polares, como os polifenóis, além de levar a 

produção de substâncias protetoras, podendo agir ou não nas suas propriedades 

farmacológicas e tóxicológicas. 
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Resumo 

Cymbopogon citratus Stapf, capim-santo, é uma planta bastante estudada e seu chá é tido 

como livre de toxicidade. Neste trabalho, propôs-se uma abordagem diferente, comparando a 

toxicidade do seu chá, quando a planta é cultivada em um ambiente poluído, como rodovias, e 

quando esse ambiente está distante da circulação de veículos. Calculou-se a CL50 dos chás e 

avaliou-se as suas toxicidades crônicas em ratos Wistar, por 90 dias, administrando por via 

oral a dose usual, 5 e 25x essa dose. Diante das alterações hematológicas, bioquímicas e 

histológicas descritas no estudo, observou-se que o decocto pode apresentar toxicidade devido 

a exposição ao estresse ambiental, contradizendo os dados descritos na literatura, que o 

descreve como ausente de efeitos indesejáveis. Logo, o chá pode sofrer alterações em suas 

propriedades fármaco e toxicológicas devido ao ambiente onde a planta é cultivada. Mais 

estudos devem ser feitos para definição das possíveis alterações metabólicas sofridas pela 

planta e presença de poluentes nos produtos comercializados. 
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Unitermos: Cymbopogon citratus, capim-santo, poluição, chá, toxicidade. 

 

CL50 and chronic toxicity evaluation of the Cymbopogon citratus Stapf tea 

planted at Road Shoulders 

 

Abstratct 

Several researches indicate Cymbopogon citratus Stapf (lemongrass) extract as free of 

toxicity. This paper studied lemongrass tea in a different way, where this plant was cultivated 

in road, an unhealthy place because of high air pollution. The tea of other lemongrass 

cultivated in a place free of car movement was also evaluated. CL50 was calculated to both 

teas. Rats Wistar were treated orally with popular dose, five or twenty-five times popular dose 

to evaluate chronic toxicity of both tea. Hematological, biochemical serum and 

histopatological changes were observed. These indicate that pharmacology and toxicological 

properties of lemongrass tea may alter under environmental stress conditions. These results 

are contrary to the others results in literature. It’s necessary more studies about metabolism 

change of lemongrass and contaminants presence in the products sold. 

Keywords: Cymbopogon citratus, lemongrass, pollution, tea, toxicity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Cymbopogon citratus Stapf, o popular capim-santo, também é conhecido no Brasil por 

capim-estrada, por ocorrer freqüentemente nas margens de estradas e rodovias (Costa et al, 

1992; Carriconde et al, 1995). Diversas são as indicações populares para esta planta, desde 

tratamento de dores estomacais e intestinais, antidiarréico (Tangpu; Yadav, 2006) a 

anticelulite e estética de cabelos oleosos (Anjos, 1996). 

Em relação aos estudos toxicológicos, vários trabalhos foram feitos. De La Torres 

Mellis e Trujillo (1989) conduziram testes genotóxicos e de micronúcleos com a decocção de 

10 g de folhas/100 mL de água, obtendo a ausência de efeitos indesejáveis. Mishra et al, 1992 

tratou ratos com diferentes concentrações do óleo essencial de C. citratus Stapf por ingestão 

crônica, descrevendo como única alteração o aumento da ingestão de comida, acompanhado 

do aumento do peso. Guerra et al (2000) estudou a toxicidade aguda em ratos dos extratos 

alcoólico 30 e 80% de C. citratus Stapf, relataram efeitos nefrotóxicos e hepatotóxicos, 
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principalmente do extrato mais concentrado, mas eles associam tais ações à presença do 

álcool. Fandohan et al (2008) observaram que doses de 5 – 1500 mg/kg do óleo essencial de 

C. citratus Stapf não possuem nenhum efeito tóxico em ratos Wistar, por via oral, mas acima 

desses valores, alterações hepáticas e gástricas foram observadas.  

Desde 1950 a população mundial mais do que duplicou, o número global de carros 

aumentou por um fator de 10, e a fração de pessoas que vivem em áreas urbanas tem 

aumentado por um fator de 4 (Fenger, 1999). Em 1971, os transportes contribuíram numa 

estimativa de 19% do volume global de emissões de gases, mas em 2006, esse número chegou 

a 25% (Moriarty; Honnery, 2008). Nessas emissões, são liberadas substâncias cancerígenas 

como compostos organometálicos com manganês (Mn) e chumbo (Pb) (Baird, 2002; Lemieux 

et al, 2003; Abrantes et al, 2005) e os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), como o 

benzo(a)pireno (Braun et al, 2003). Esses contaminantes tendem a depositar-se sobre o solo e 

as folhagens das margens de estradas (Baird, 2002; Azimi et al, 2005; Oliva; Mingorance, 

2006), sendo absorvidos e bioacumulados nos tecidos vegetais, podendo trazer prejuízos para 

o vegetal e para aqueles que o consome (Aina et al, 2006; Meudec et al, 2006; Lin et al, 

2007). 

Al-Oud (2003) demonstra a presença de metais pesados nas folhas de ervas para chá e 

a passagem desses elementos para o chá durante infusão. Haider et al (2004) descrevem a 

presença de cobre, cromo, manganês, níquel e zinco em plantas medicinais da Índia, dentre 

estas o C. citratus Stapf. Diante deste fato, este trabalho propôs investigar se o chá de C. 

citratus Stapf apresenta toxicidade quando a planta é cultivada em ambientes poluídos como 

rodovias e beiras de estradas.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  2.1. Coleta do material botânico 

O Cymbopogon citratus Stapf foi coletado em dois pontos: no jardim do Laboratório 

de Fitoterapia de Olinda – PE, escolhida como área que não possuía fluxo de automóveis 

(planta sem poluição – SP); e ás margens da BR-101(planta poluída – P), Recife - PE, uma 

das rodovias mais movimentadas do estado de Pernambuco. As espécies foram identificadas 

pela Profª. Suzene Izídio da Silva, do Departamento de Botânica da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), cujas exsicatas estão depositadas sob os números 48485 e 

48486 no Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho – PEUFR. 
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  2.2. Obtenção do extrato aquoso.  

Foram coletados cerca de 5 kg de cada planta, cujas folhas secaram em estufa a 50 ± 5o 

C, até se apresentaram quebradiças, sendo depois pulverizadas. O chá foi obtido por 

decocção, respeitando a indicação popular de 1 g de folhas secas/50 mL de água (DINIZ et al, 

1997), chamada aqui de dose usual (DU). O decocto foi concentrado em banho-maria a 60º C, 

e, em seguida, levado ao dessecador para redução máxima da umidade, obtendo-se o extrato 

bruto seco (EBS) que foi administrado aos animais. 

   

2.2.1.1 Cálculo da massa de extrato correspondente a DU 

Levou-se a decocção 1 g do pó das folhas em 50 mL de água destilada. O extrato 

obtido foi evaporado em banho-maria a 60º C, em cápsula de porcelana, e o resíduo levado a 

estufa a 105º C, obtendo-se 192,80 mg de peso seco. Para efeito de cálculo da DU do extrato 

que deveria ser aplicada por peso (kg) de cada animal, considerou-se a massa seca do chá 

(192,80 mg) para um adulto de 70 kg. Logo, a DU considerada para os animais foi de 2,75 mg 

de EBS/kg de animal. 

 

  2.3. Ensaios 

2.3.1. Bioensaio com Artemia salina Leach (Brine Shrimp Test) 

Foram pesados 50 mg de cada extrato, a seguir adicionou-se 2 gotas de Cremophor e 

1mL de Tween 80 e homogeneizou-se. Transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 

5 mL completando o volume com água do mar. 

Foram incubados 25 mg de cistos de Artemia salina Leach sob luz artificial por 48 h 

para obtenção dos metanáuplios. O teste de toxicidade foi feito em triplicata para cada 

concentração. As concentrações utilizadas no teste foram: 1000 µg/mL, 750 µg/mL, 500 

µg/mL, 250 µg/mL, 100 µg/mL e 50 µg/mL obtidas, a partir de diluições da solução mãe em 

água do mar (pH = 8 - 9). Estas foram preparadas em tubos de ensaio com 10 mL de água 

destilada, onde se adicionou a cada tubo de 11 a 13 metanáuplios de Artemia salina Leach. O 

sistema permaneceu sob luz artificial por 24hs. Após esse tempo, contaram-se os 

metanáuplios vivos e mortos, obtendo-se a CL50 pela aplicação do programa Micro Call 

Orange 4.1. Os extratos foram considerados ativos quando apresentaram CL50 < 1000 µg/mL 

(Lopes et al, 2002).  
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2.3.2. Ensaio in vivo 

Ratos adultos (90 dias) albinos da linhagem Wistar, (Rattus norvegicus) machos e 

fêmeas (n = 84), foram fornecidos pelo biotério do DCFar da UFPE. Os animais foram 

agrupados por sexo e em gaiolas de polietileno (n = 6), mantidos sob temperatura de 23 ± 8ºC, 

em condições padrões de iluminação (ciclo claro/escuro de 12/12 horas), tendo livre acesso à 

ração Purina ® e água mineral. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) da UFPE (processo n° 23076.009563/2006-89). 

 Os ratos foram aleatoriamente divididos em catorze grupos, sete grupos de cada sexo 

(Quadro 01). A administração do EBS foi feita por noventa dias, realizando-se ao fim deste 

período o sacrifício dos animais. Além dos grupos tratados, formaram-se dois grupos 

controles, machos e fêmeas, que receberam solução salina (NaCl 0,9%), para comparação dos 

resultados.  

(QUADRO 1) 

  

 Os animais dos grupos 25DUS (satélite) foram tratados com 25x a dose usual (68,75 

mg/kg) para avaliação da reversibilidade dos possíveis efeitos tóxicos, e, após os 90 dias, 

permaneceram 15 dias sem receber o extrato, realizando-se em seguida o sacrifício. Para esse 

mesmo extrato foi proposta a dose intermediária de 5x a dose usual (5DUP = 13,75 mg/kg), 

visando uma melhor análise dos possíveis efeitos tóxicos. O sacrifício foi realizado após 

anestesia com Ketamina e Xylasina. Foram coletadas amostras de sangue, para avaliação dos 

parâmetros hematológicos e bioquímicos, e os órgãos rins, fígado, baço e coração para análise 

histopatológica. 

 

2.5.2. Determinação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos de ratos 

wistar 

A coleta foi realizada através de sangria do plexo braquial, sendo o sangue colocado 

em tubos com EDTA, para avaliação dos parâmetros hematológicos, e em tubos com gel 

separador – Microtainer Becton Dickson para obtenção do soro e análise bioquímica. 

 As análises hematológicas constaram do estudo das séries vermelhas (eritrograma), 

brancas (leucograma) e contagem de plaquetas. Estas determinações foram realizadas no 

analisador celular COBAS ARGOS 50® - ROCHE. Também foram feitos esfregaços 

sangüíneos em lâminas histológicas, que foram corados com Giemsa-eosina e lidos em 

microscópio, no aumento de 100x, para controle das contagens. 
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 As dosagens da glicose (método enzimático), uréia (método enzimático), creatinina 

(método cinético), colesterol total (método enzimático), ácido úrico (método enzimático), 

bilirrubina (método colorimétrico), transaminase (método cinético), gama glutamil 

transpeptidase – GGT (método cinético), fosfatase alcalina (método cinético) e proteínas 

totais (método do bioreto) foram realizadas em um analisador bioquímico automatizado 

COBAS MIRA PLUS® - ROCHE. 

 

 2.5.3. Temperatura córporea 

Para a medida de temperatura corporal, foi utilizado um termômetro digital, modelo 

MC-3BC-ORON/China, cujo termosensor foi lubrificado com vaselina sólida e introduzido 

por via retal. 

 

2.5.4. Glicemia 

Para a medida mensal de glicemia coletou-se uma gota de sangue, da veia caudal, que 

foi colocada em uma fita reativa sendo a leitura efetivada em medidor Advantage-Boehringer 

Mannhein®. 

 

2.5.5. Consumo de água e alimento 

A cada dia foi contabilizado o volume de água consumido, enchendo-se em seguida, a 

mamadeira com 300 mL de água mineral. O mesmo procedeu-se com peso da ração, sendo 

fornecido diariamente a massa de 200 g. 

 

 2.5.6. Peso corporal 

Para os cálculos de evolução ponderal, os animais foram pesados ao fim de cada semana 

de experimento. 

 

 2.5.7. Exame dos órgãos 

 Os órgãos (rins, fígado, baço e coração) foram lavados com NaCl 0,9%, tendo sido 

removidos com bisturi os tecidos gordurosos e vasos, para registro de suas medidas de 

tamanho e peso. 

 Para as medidas de peso utilizou-se balança analítica (± 0,0001 g), enquanto que para 

medição do tamanho usou-se paquímetro. O tamanho do fígado foi medido após a junção de 

todos os lobos formando uma massa homogênea, medindo-se a partir desta o maior e o menor 

diâmetro. Os rins foram medidos tomando-se a distância entre os pólos superior e inferior e a 
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distância entre a entrada do hilo e face externa convexa do órgão. O baço foi medido no seu 

comprimento total e largura, e o coração, do ápice até a base (ponto de saída dos vasos) e na 

extensão do ventrículo direito ao esquerdo na altura do sulco átrio-ventricular. 

Posteriormente, foram retirados fragmentos dos vários órgãos que após fixação em formalina 

a 10% por 48 horas foram submetidos à rotina histológica, incluídos em parafina. Os 

fragmentos emblocados foram cortados em micrótomo (5 mµ de espessura) obtendo-se cortes 

histológicos que foram corados pela Hematoxilina-Eosina (HE). Foram analisadas no mínimo 

3 lâminas de animais do mesmo grupo. 

 

 2.6. Análise estatística 

Aplicou-se o teste de Shapiro Wilk para avaliar a suposição de normalidade das 

variáveis. Para análise comparativa entre dois grupos utilizou-se o teste t de Student, e quando 

necessário Mann Whitney. Quando constatado homogeneidade através do teste de Bartlett, foi 

utilizada a Análise de variância (ANOVA), como também a interação entre os fatores. 

Aplicou-se o teste de TukeyHSD como post hoc para verificar a existência de significância. 

Quando não houve significância, foi aplicado o teste one-way para amostras com variâncias 

diferentes e como post hoc o teste Pairwise-t para verificar a existência de significância 

estatística entre as amostras. Todas as conclusões foram tomadas ao nível de significância de 

5% (p<0,05).  Foram utlizados os softwares Excel 2000 e o R 2.6.0.  

 

3. RESULTADOS 

Os valores das médias do peso, do consumo de água e ração estão expressos na tabela 

01 e 02 (n = 6). O controle feminino contou com três animais, assim os valores de bebida e 

comida diários das fêmeas foram divididos pelo número de animais em cada gaiola, sendo 

analisadas estatisticamente as médias. 

(TABELAS 1 E 2) 
 

3.1. Bioensaio com Artemia salina Leach 

Para o extrato P, a CL50 foi 379,99 µg/mL, enquanto para o extrato SP foi 466,11 

µg/mL. Ambos os extratos apresentaram foram considerados bioativos (CL50 < 1000 µg/mL). 
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3.2. Ensaio in vivo 

3.2.1. Consumo de água e ração 

Nos 90 dias de estudo, observou-se que a ingestão do extrato de C. citratus Stapf 

alterou significativamente os consumos de água e ração dos animais, com exceção para a 

planta SP nas fêmeas, que não alterou o consumo de água nas duas doses aplicadas nem de 

ração na maior dose (ver Figs.1 - 4). As médias de consumo de água e ração dos resultados 

significativos foram menores do que as dos respectivos controles. Esse menor consumo 

parece estar relacionado com o aumento da dose. 

(FIGURAS DE 1 – 4) 

Entre as plantas, a ingestão da dose usual do extrato SP resultou em média um 

consumo de água menor do que a mesma dose do extrato P nos machos. Em relação a maior 

dose, o extrato SP apresentou uma média maior para água e ração para machos e fêmeas. 

 

3.2.2. Peso 

Na análise do peso médio ao fim do experimento, apenas os machos satélites e as 

fêmeas dos grupos DUP não apresentaram alterações significativas em relação ao controle 

(Fig. 5 e 6). Os demais machos tiveram médias de pesos menores do que o controle, que foi 

revertido no grupo satélite, ao passo que as fêmeas do grupo 25DUSP e 25DUP apresentaram 

uma maior média. 

(FIGURAS 5 E 6) 

Quando se relacionaram as doses entre si do extrato P, observou que nos machos, o 

aumento da massa de extrato ingerida elevou a média do peso, enquanto que nas fêmeas, 

apenas a maior dose elevou a média em relação às demais. Com a planta SP, o aumento da 

dose também elevou a média de pesos, mas nos machos não houve diferença significativa 

entre os valores.  

Entre as doses iguais das plantas, as diferenças significativas foram a menor média dos 

pesos dos machos DUP e a maior média das fêmeas 25DUSP.  

 

3.2.3. Parâmetros bioquímicos 

Os dados da avaliação bioquímica do soro estão apresentados nas tabelas 3 e 4.  

(TABELAS 3 E 4) 
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A dose usual do extrato P administrados aos machos apenas reduziu o nível de 

colesterol, obtido também na dose de 5x, enquanto nas fêmeas, essa dose aumentou os níveis 

séricos de ácido úrico e reduziu os de proteínas totais e albumina.  Quando se aumentou a 

dose em 5x, houve nos machos, aumento da glicemia, que ocorreu também no aumento de 

25x e permaneceu após suspensão do tratamento, dos níveis de ácido úrico e da bilirrubina 

direta, enquanto nas fêmeas, essa dose não provocou alterações significativas. Também se 

observaram a redução dos valores de uremia, calcemia e fosfatase alcalina nos machos. A 

maior dose do extrato P nos machos ainda elevou a creatininemia, e reduziu os valores das 

aminotransferases, do cálcio e da bilirrubina direta. Com exceção da bilirrubina direta, os 

demais valores não reverteram no grupo satélite. Já nas fêmeas, a dose de 25x do extrato P 

apenas elevou o valor da fosfatase alcalina, que reverteu no satélite.  

 Na avaliação da ingestão do extrato SP pelos machos, a dose usual reduziu a uremia e 

elevou os níveis séricos de colesterol, aminotransferases e bilirrubina direta. Essas alterações 

também foram significativas na maior dose. Quando avaliadas as fêmeas que receberam esse 

extrato, a ingestão da dose usual elevou os valores de AST , ácido úrico, cálcio e bilirrubina 

direta. Esta alteração também foi observada na maior dose. A dose usual ainda reduziu o nível 

sérico de magnésio, também obtido na maior dose. 

              

3.2.4. Parâmetros hematológicos 

  
Muitas foram as alterações hematológicas observadas pelo tratamento com os dois 

exemplares de C. citratus Stapf, e todos os valores estão expostos nas tabelas 5 e 6. 

(TABELAS 5 E 6) 

Entre os animais machos tratados com o extrato da planta P, obteve-se uma redução 

com o aumento da dose no número de hemácias e no teor de hemoglobina em relação ao 

controle (p<0,05), que reverteu após a suspensão da droga. As diferenças entre os grupos 

também foram significantes. Uma redução do hematócrito com o aumento da dose foi 

observada entre os grupos, mas apenas a maior dose foi diferente do controle, sendo o efeito 

revertido no grupo satélite. Os resultados para VCM, CHCM, RDW, linfócitos e neutrófilos 

foram estatisticamente significativos entre os grupos. Comparando ainda tratados e controles, 

as divergências foram relevantes as reduções do nível de VCM no grupo 5DUP, de RDW no 

grupo 25DUP e da contagem de neutrófilos e CHCM no grupo 25DUS, que também 

apresentou aumento na contagem de linfócitos e plaquetas. Os demais parâmetros não 

apresentaram significância nos resultados. 
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Com a ingestão do extrato da planta SP pelos machos, os resultados significativos 

foram as reduções dos valores de hemácia, hemoglobina, hematócrito, e os aumentos das 

contagens de basófilos e plaquetas do grupo 25DUSP quando comparados com o controle e 

com a dose usual (DUSP). Em relação às contagens de plaquetas, no entanto, estas se 

mostraram mais elevadas no grupo 25DUSP do que o grupo DUSP. Ainda, comparando-se 

com o controle, o aumento da dose levou a uma redução na contagem de eosinófilos e 

monócitos.  

Na comparação entre as doses iguais das plantas, as contagens de eosinófilos e 

monócitos foram em média menores no grupo DUSP, assim como hemácias, hematócrito, 

hemoglobina no grupo 25DUSP. Porém, este grupo apresentou maiores médias para 

leucócitos, basófilos, plaquetas e RDW. 

Nas fêmeas que receberam extrato da planta P, a dose usual elevou as hemácias, 

hemoglobina, hematócrito e CHCM tanto em relação ao controle como as demais doses, com 

exceção do CHCM, onde este foi maior no grupo 25DUP. Na análise de VCM, houve 

aumento entre os grupos com o aumento da dose, mas não se diferenciaram do controle. No 

grupo satélite, as diferenças foram com o controle e com as demais doses nos resultados de 

HCM, CHCM e RDW. Os grupos de fêmeas que receberam extrato da planta SP, em relação 

ao controle, apresentaram os níveis de hemácias e hemoglobina reduzidos com a dose usual e 

elevados com o aumento da dose. Ainda, a dose usual elevou os níveis de HCM, hematócrito, 

e reduziu RDW e o número de plaquetas, enquanto o aumento de 25 x da dose elevou os 

níveis de CHCM e reduziu RDW. 

Alterações significativas também ocorreram entre as doses iguais das plantas no sexo 

feminino. A dose usual do extrato da planta SP apresentou maior média para VCM, HCM, e 

menor para neutrófilo e RDW. Na maior dose desse extrato, os valores médios das hemácias, 

hemoglobina e CHCM, ficaram acima da média da planta P, enquanto VCM e plaquetas 

estavam abaixo. 

 

3.2.6. Avaliação da glicemia e da temperatura corpórea 

 Os registros desses parâmetros estão representados nas figuras 7 – 10, onde se 

observou que ao fim dos três meses de ingestão dos extratos pelos animais, apenas as fêmeas 

tratadas com a planta P na dose de 5x e satélite apresentaram resultados significativos de 

glicemia em relação ao controle, e também com a dose usual. Os dados revelaram que, em 
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média, a glicemia de 5DUP (133,17 mg/dl) (p = 0,0168) e 25DUS (135,72 mg/dl) (p = 

0,0022) foi maior do que a do controle (118,89 mg/dl) e da dose usual (122,04 mg/dl).  

(FIGURAS 7-10) 

Em relação as medidas de temperatura corpórea dos animais, apenas as fêmeas que 

receberam a maior dose do extrato P (35,68°C, p = 0,0041)  e o grupo satélite (35,35°C, p = 

0,0310) apresentaram alterações significativas em relação ao controle (34,64°C), indicando 

que o aumento não foi revertido com a suspensão da dose. Na comparação das doses de cada 

planta entre si e entre as plantas não houve alterações significativas de temperatura em ambos 

os sexos.  

  

3.2.7. Análise dos órgãos 

 Nos machos tratados com o extrato da planta P ao se comparar com o controle, o 

tratamento ocasionou aumento do peso hepático em todas as doses, exceto na dose usual. Não 

houve alterações significativas em relação ao tamanho dos órgãos. Já com a planta SP, os 

fígados dos machos que receberam 25 x a dose usual estavam em média reduzidos tanto em 

relação ao controle (p=0,0027), quanto aos que ingeriram a dose usual (p=0,0452). A dose 

usual levou a redução de tamanho e peso dos rins quando comparados ao controle e a maior 

dose.  

Comparando-se as duas plantas nas mesmas doses, houve diferença significativa 

apenas na maior dose, onde o grupo 25DUSP apresentou fígado menor, enquanto os rins se 

apresentaram maiores.  

Nas medidas dos órgãos das fêmeas que ingeriram o extrato P, em comparação ao 

controle, o grupo 5DUP, apresentou redução do fígado, que também foi significativa em 

comparação ao grupo DUP. Observou-se também que a suspensão da maior dose levou a uma 

redução das medidas do coração e do rim. Entre as tratadas, a dose usual levou ao aumento do 

fígado e coração em relação aos grupos 5DUP e 25DUS, e redução do rim quando comparado 

a maior dose. Ainda, o tamanho do coração do grupo 5DUP foi menor que no grupo de maior 

dose, ao passo que no grupo satélite a suspensão levou a redução dos rins e do baço. 

 No tratamento das fêmeas com o extrato SP, todos os grupos apresentaram redução do 

tamanho renal. Outra diferença significativa foi a redução do tamanho do baço do grupo 

DUSP. Entre as doses, não houve resultados significativos. Na comparação das plantas, 

apenas entre as doses de 25x observou-se diferença significativa que foi a redução dos rins. 
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Na análise histopatológica os grupos tratados com o extrato SP e o controle não 

apresentaram alterações (fig. 11). No entanto, com o extrato P, foram vistas alterações nos 

fígados dos animais tratados com a dose de 25x, que não reverteram com a suspensão da 

administração do extrato.  

No fígado dos grupos 25DUP, os hepatócitos apresentavam-se com citoplasma frouxo, 

vacuolização e núcleos picnóticos, característicos de edema celular (tumefação hídrica) 

(fig.12), além de sinais de inflamação crônica devido aos infiltrados linfocitários. Nas fêmeas, 

a agressão parece ter sido mais intensa, pois a quantidade de infiltrados de linfócitos foi maior 

(fig. 13). 

(FIGURA 11 - 13) 

 

4. DISCUSSÕES 

No bioensaio com A. salina Leach, os dois extratos foram considerados ativos, sendo 

que o extrato P apresentou uma maior toxicidade, indicando que realmente pode haver 

interferência das condições ambientais na sua atividade biológica. Os dois resultados diferem 

dos encontrados em literatura, pois PARRA et al (2001) descrevem uma CL50 de 9,83 µg/mL, 

estando esse valor muito abaixo do encontrado nesse trabalho. 

Pelos parâmetros avaliados do estudo in vivo, percebeu-se que a partir do consumo 

crônico de 1 xícara de chá (1 g de folhas secas para 50 mL de água = 2,75 mg de extrato/kg de 

animal) por dia da planta coletada na BR-101, já foi possível observar alterações na análise 

sangüínea, principalmente na série vermelha, menor consumo de água e ração, menor peso 

médio (exceto fêmeas), vistos também nas doses maiores. Esses resultados são contraditórios 

com os apresentados por De la Torres Mellis e Trujillo (1989), Mishra et al (1992) e Guerra et 

al (2000). Em nível de rins, baço, coração e fígado, esta dose do extrato não apresenta ação 

tóxica. A mesma dose do extrato SP da planta do Jardim Medicinal diferenciou-se por não 

provocar modificações no hemograma dos machos, nem no consumo de água pelas fêmeas, e 

por afetar os rins e baços dessas. Mais uma vez se observa a mudança da bioatividade dos 

extratos das duas plantas estudadas nos testes aplicados, acompanhada de uma resposta 

diferenciada entre os sexos. Rosso et al (2005) descreve que o estresse ambiental pode 

provocar nas plantas alterações nos parâmetros morfológicos, físicos e fisiológicos, o que 

provavelmente está associado com as divergências de resultados entre as plantas obtidos nesse 

trabalho. 
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Considerando que o consumidor, na terapêutica da medicina popular, geralmente 

administra para tratamento crônico das dores mais de 1 xícara de chá por dia (Diniz et al, 

1997), estudou-se as doses de 13,75 mg/kg (5 xícaras de chá), e de 68,75 mg/kg (extrapolando 

para um consumo de 25 xícaras). Com esse aumento, os animais apresentaram acréscimos de 

alterações, principalmente em nível hepático, vistas pelas alterações das enzimas hepáticas e 

da bilirrubina, confirmadas na histopatologia, que persistiram após suspensão das doses. Isto 

indica que os efeitos agressores do decocto estão relacionados com o aumento da ingestão, e 

que parece que tal ação tóxica tem predileção pelo fígado, principal órgão responsável pela 

desintoxicação do organismo. Tais modificações hepáticas não foram observadas na maior 

dose do extrato SP, reforçando a questão da influência do ambiente.  

 O estudo da planta coletada em área livre de circulação de veículos também mostrou 

resultados divergentes com os descritos em literaturas. Diante do aumento da emissão de 

gases e partículas, pelo maior número de veículos que entram em circulação a cada ano, e da 

urbanização, pode-se afirmar que, atualmente, é muito improvável se encontrar solos e 

plantações que estejam livres dos poluentes oriundos da queima dos combustíveis. Estes ainda 

podem ser transportados pela água da chuva e pelo ar (Golomb et al, 2001; Hu et al, 2003; 

Huijbregts et al, 2005). 

Muitos estudos têm sido feitos, alertando para os problemas de contaminação 

ambiental de plantas medicinais e o risco para saúde do consumidor dos seus derivados. Os 

trabalhos revelam mudanças na composição dos preparos pela presença de metais pesados e 

HPAs, e por alterações oriundas do metabolismo vegetal diante da perturbação ambiental 

(Street et al, 2007; Zheljazkov et al, 2008). Mais estudos precisa ser feitos para definir a 

constituição química dos poluentes absorvidos pelo C. citratus Stapf, para melhor definir até 

que ponto essas substâncias são responsáveis pela ação tóxica do chá.  

Os metais pesados podem ficar retidos no solo por adsorção ou em matérias orgânicas 

(Peijnenburg et al, 2000). Os efeitos no homem pela exposição a esses elementos são bastante 

adversos e varia com a dose de exposição. Por exmeplo, o Cd classificado como um 

carcinógeno pela International Agency for Research on Cancer (IARC) (Bertin; Averbeck, 

2006). O Pb tem uma afinidade pelo sistema nervoso central (SNC) onde ocasiona os efeitos 

mais graves, como encefalopatia (Pappas et al, 1986), e também tem ação de interferir na 

estrutura do ferro (Fe2+) na hemoglobina, levando a quadros de anemia (Jin et al, 2008). 

Os HPAs em condições atmosféricas, sofrem reações de nitração e oxidação, cujos 

produtos possuem efeito genotóxico (Maccrehan et al, 1988; Perera, 1997). Quando 
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depositados no solo, a grande maioria dos microrganismos do solo não possui a capacidade de 

degradá-los, essas substâncias são absorvidas e bioacumuladas nos tecidos vegetais, podendo 

trazer prejuízos para o vegetal e para aqueles que o consome (Aina et al, 2006; Meudec et al, 

2006; Lin et al, 2007).  

 Com esse estudo observou-se que o chá de C. citratus Stapf pode sim ser tóxico para o 

homem, e que o local onde a planta é cultivada influencia a composição do chá pela 

interferência de contaminantes ambientais, acarretando riscos a saúde do consumidor. 
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Quadro 01. Grupos formados segundo a dose, o extrato e o sexo. 

Extrato P 

(planta poluída) 

Extrato LP  

(planta livre de poluição) 

Tratamento (via 

oral) 

Machos Fêmeas Machos Fêmeas 

DU* 

(2,75 mg/kg) 

DUP DUP DUSP DUSP 

5 x DU 

(13,75 mg/kg) 

5DUP 5DUP ------ ------ 

25 x DU 

(68,75 mg/kg) 

25DUP 25DUP 25DUSP ´25DUSP 

Satélite 

(68,75 mg/kg) 

25DUS 25DUS ----- ----- 

* DU = dose usual 

 
 
 
Tabela 01 – Valores médios do peso, consumo de água e ração durante o tratamento v.o. com C. 

citratus em fêmeas Wistar. 

Fêmeas Parâmetros 

 

       Gaiolas 

Controle DUSP 

 

DUP 

 

5DUP 

 

25DUP 25DUSP 25DUS 

Peso (g) 181,61 ± 
7,35 

178,22 ± 
9,30 

176,44 ± 
9,52 

172,58 ± 
11,92 

203,89 ± 
13,80 

209,56 ± 
8,93 

167,99 ± 
15,77 

Consumo de 
ração (g) 

15,38 ± 
1,46 

13,01 ± 
0,79 

12,56 ± 
1,36 

12,90 ± 
0,83 

14,65 ± 
0,78 

14,76 ± 
0,89 

12,67 ± 
0,88 

Consumo de 
água (mL) 

21,97 ± 
2,00 

22,86 ± 
2,59 

19,42 ± 
2,49 

19,76 ± 
1,27 

21,90 ± 
1,28 

21,31 ± 
1,54 

19,09 ± 
1,30 

Os valores estão expressos em média ± DPM. 

 
Tabela 02 - Valores médios do peso, consumo de água e ração durante o tratamento v.o. com C. 

citratus em machos Wistar. 

Machos Parâmetros 

 

Gaiolas 

Controle DUSP 

 

DUP 

 

5DUP 

 

25DUP 25DUSP 25DUS 

Peso (g) 296,84 ± 
21,99 

279,24 ± 
23,96 

259,66 ± 
21,52 

255,33 ± 
24,36 

278,86 ± 
19,45 

288,26 ± 
35,29 

277,46 ± 
25,52 

Consumo de 
ração (g) 

121,49 ± 
8,97  

109,80 ± 
8,18 

111,36 ± 
8,02 

103,40 ± 
6,83 

107,63 ± 
3,21 

115,31 ± 
8,96 

107,90 ± 
6,27 

Consumo de 
água (mL) 

176,99 ± 
12,66 

149,96 ± 
12,70 

158,56 ± 
10,52 

136,76 ± 
12,87 

143,68 ± 
5,78 

160,42 ± 
9,00 

149,22 ± 
7,78 

Os valores estão expressos em média ± DPM. 
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Fig. 3. Consumo de ração pelos machos Wistar medidos 
semanalmente por 14 semanas (p<0,05). 

Fig. 1. Consumo de água pelos machos Wistar, medidos 
semanalmente por 14 semanas (p<0,05). 

 

Fig. 2. Consumo de água pelas fêmeas Wistar, medidos 
semanalmente por 14 semanas (p<0,05) 

Fig. 4. Consumo de ração pelas fêmeas Wistar, medidos 
semanalmente por 14 semanas (p<0,05). 

Fig. 5. Peso dos machos Wistar, medidos semanalmente 
por 14 semanas (p<0,05) Fig. 6. Peso das fêmeas Wistar, medidos semanalmente 

por 14 semanas (p<0,05). 
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Fig. 7. Valores da medição da glicemia mensal nos machos 
Wistar. 

Fig. 8. Valores da medição quinzenal da temperatura corpórea 
nos machos Wistar. 

 

Fig. 9. Valores da medição da glicemia mensal nas fêmeas 
Wistar. 

Fig. 10. Valores da medição quinzenal da temperatura corpórea 
das fêmeas Wistar. 

Fig. 11. Rim de fêmea Wistar controle (NaCl 0,9%): sem alterações 

glomerular e tubular (100x). 

a 

b 

Fig. 12. Fígado de macho Wistar tratado com 68,75 mg v.o.do extrato P: vacúolo 
citoplasmático (a) e núcleos em picnose (b) (400x). 

Fig. 13. Fígado de fêmea  Wistar tratada com 68,75 mg v.o.do 

extrato P: aglomerado de linfócitos (400x). 
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Tabela 03 - Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de fêmeas Wistar controle e tratadas com EBS de C. citratus Stapf v.o. 

Fêmeas Parâmetros 

 

Gaiolas 

Controle DUSP 

 

DUP 

 

5DUP 

 

25DUP 25DUSP 25DUS 

Glicose (mg/dl) 
154,23 ± 

31,03 
137,40 ± 

14,56 
140,45 ± 

14,01 
134,06 ± 

11,67 
145,65 ± 

12,54 
142,30 ± 

12,60 
153,14 ± 

8,01 

Uréia (mg/dl) 
40,83 ± 

5,31 
37,80 ± 

3,37 
38,55 ± 

3,48 
48,52 ± 

4,42 
35,84 ± 

3,30 
39,75 ± 

2,52 
57,92 ± 

5,38 

Creatinina (mg/dl) 
0,63 ± 
0,06 

0,53  ±  
0,05 

0,56 ± 
0,05 

0,66 ± 
0,05 

0,67  ±  
0,05 

0,55 ± 
0,05 

0,58 ± 
0,04 

Colesterol 
(mg/dl) 

74,57 ± 
13,94 

86,64 ± 
7,56 

88,13 ± 
6,44 

70,18 ± 
5,60 

72,15 ± 
5,80 

95,18 ± 
7,26 

73,94 ± 
6,58 

AST (U/I) 
142,00 ± 

14,18 
171,75 ± 

12,28 
179,00 ± 

21,93 
161,33 ± 

21,39 
146,33 ± 

32,32 
122,17 ± 

9,11 
135,25 ± 

9,25 

ALT (U/I) 
59,33 ± 
14,29 

78,50 ± 
5,68 

69,33  ± 
5,86 

75,50 ± 
6,03 

53,33  ± 
4,93 

59,75 ± 
4,57 

61,00 ± 
4,76 

Fosfatase alcalina (U/I) 
163,00 ± 

53,25 
234,67 ± 

23,31 
219,00 ± 

11,36 
371,00 ± 

40,04 
170,00 ± 

17,00 
151,67 ± 

34,53 
354,50 ± 

24,91 

Gama GT (U/I) > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 

Ácido úrico 
(mg/dl) 

1,13 ± 
0,23 

1,73 ± 
0,15 

2,73 ± 
0,12 

1,07 ± 
0,15 

1,17 ± 
0,29 

1,17 ± 
0,06 

1,00 ± 
0,16 

Proteínas totais (g/dl) 
7,00 ± 
0,10 

6,88 ± 
0,27 

6,64  ± 
0,26 

7,05 ± 
0,32 

6,85  ± 
0,23 

6,98 ± 
0,18 

6,42 ± 
0,19 

Albumina (g/dl) 
3,87 ± 
0,12 

3,75 ± 
0,15 

3,58 ± 
0,19 

4,05 ± 
0,12 

3,88  ±  
0,21 

3,87 ± 
0,21 

3,92  ±  
0,21 

Cálcio (mEq/l) 
9,67 ± 
0,06 

10,07 ± 
0,06 

9,94 ± 
0,32 

9,68  ± 
0,15 

9,58  ±  
0,17 

9,97 ± 
0,41 

10,23 ± 
0,15 

Magnésio (mEq/l) 
2,83  ±  
0,12 

2,40 ± 
0,21 

2,70  ±  
0,20 

2,86 ± 
0,19 

2,68  ±  
0,20 

2,32  ±  
0,13 

NA* 

Bilirrubina total (mg/dl) 
0,06  ± 
0,03 

0,04  ± 
0,01 

0,01  ±  
0,00 

0,01  ± 
0,01 

0,01  ± 
0,00 

0,13  ± 
0,02 

0,01  ± 
0,00 

Bilirrubina direta 
(mg/dl) 

0,05 ± 
0,02 

0,10 ± 
0,01 

0,09 ± 
0,01 

0,04 ± 
0,00 

0,06 ± 
0,01 

0,13 ± 
0,02 

0,05 ± 
0,00 

Os valores estão expressos em média ± DPM (Teste t Student,  p<0,05).*NA = não analisado. 
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Tabela 04 - Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de machos controle e tratados com EBS de C. citratus Stapf v.o. 

Machos Parâmetros 

 

        Gaiolas 
Controle DUSP DUP 5DUP 25DUP 25DUSP 25DUS 

Glicose (mg/dl) 
132,48 ± 

13,59 
137,88 ± 

12,13 
157,13 ± 

19,52 
155,23 ± 

12,04 
183,48 ± 

6,17 
153,6 ± 
13,70 

164,92 ± 
14,69 

Uréia (mg/dl) 
51,67  ± 

3,06 
44,82  ± 

3,71 
47,52  ± 

2,82 
41,42  ± 

3,29 
48,42  ± 

2,77 
49,76  ± 

2,85 
43,53  ± 

3,21 
Creatinina 

(mg/dl) 
0,05 ± 0,00 0,53 ± 0,05 0,53 ± 0,05 0,54 ± 0,05 0,62 ± 0,04 0,67 ± 0,05 0,56 ± 0,05 

Colesterol 
(mg/dl) 

59,85  ± 
3,82 

70,86  ± 
5,49 

54,88 ±  
2,95 

53,73 ±  
2,63 

66,80  ± 
5,97 

63,33  ± 
0,58 

59,00 ±  
3,16 

AST (U/I) 
166,25 ± 

5,85 
132,25 ± 

3,59 
164,00 ± 

12,41 
144,20 ± 

12,19 
132,67 ± 

9,61 
148,40 ± 

10,01 
137,00 ± 

6,90 

ALT (U/I) 
95,00  ± 

4,36 
77,00  ± 

7,62 
69,33 ±  

4,73 
58,40 ±  

5,45 
66,80 ±  

5,97 
63,33 ±  

0,58 
59,00 ±  

3,16 

Fosfatase alcalina(U/I) 
295,00 ± 

26,46 
257,00 ± 

20,95 
298,25 ± 

26,71 
172,05 ± 

16,09 
278,33 ± 

26,10 
446,00 ± 

37,47 
212,33 ± 

16,65 
Gama GT (U/I) > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 

Ácido úrico 
(mg/dl) 

1,00 ±           
0,12 

1,03 ±  0,12 1,20  ± 0,26 1,97 ±  0,23 1,10 ± 0,20 
1,30 ± 
0,00 

0,83 ±  0,06 

Proteínas totais (g/dl) 6,58 ± 0,20 6,85 ± 0,21 6,83  ± 0,26 6,80  ± 0,36 NA* 6,64 ± 0,15 6,53 ± 0,28 

Albumina (g/dl) 3,60 ± 0,14 3,68 ± 0,08 3,57 ± 0,18 3,47 ± 0,12 3,62 ± 0,08 3,75 ± 0,20 3,82 ± 0,15 

Cálcio 
(mEq/l) 

10,28 ±  
0,17 

10,30 ± 
0,10 

10,07 ±  
0,12 

9,70  ± 0,08 9,78 ±  0,22 9,88 ± 0,21 9,80 ± 0,24 

Magnésio 
(mEq/l) 

2,62 ± 0,08 2,67 ± 0,24 2,68 ± 0,25 2,48 ± 0,18 NA 2,92 ± 0,11 NA 

Bilirrubina total 
 (mg/dl) 

0,01 ± 0,00 0,06  ± 0,01 0,04  ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,03  ± 0,01 NA 

Bilirrubina direta  
(mg/dl) 

0,07  ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,03 ± 0,01 NA 

Os valores estão expresso em média ± DPM (Teste t Student, p<0,05 de probabilidade). *NA = não analisado 
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Tabela 05 - Parâmetros hematológicos obtidos das fêmeas tratadas  e controle com EBS de C. citratus Stapf v.o. 

Fêmeas Parâmetros 

 

Gaiolas 
Controle DUSP DUP 5DUP 25DUP 25DUSP 25DUS 

Hemácias 
(106/mm3) 

6,84  ± 0,33 7,71  ± 0,26 8,25  ± 0,52 6,64  ± 0,53 7,02  ± 0,66 7,82 ± 0,19 6,63  ± 0,35 

Hemoglobina 
(g/dl) 

13,3 ± 0,70 15,67± 0,37 16,04 ± 0,67 12,98 ± 1,09 13,60 ± 0,96 15,62 ± 0,48 11,88 ± 0,51 

Hematócrito 
(%) 

37,10 ± 1,50 41,98 ± 2,09 42,60 ± 2,54 36,02 ± 2,64 37,95 ± 3,09 40,78 ± 1,23 37,22 ± 1,68 

VCM (µ3) 54,23 ± 1,03 54,38 ± 1,62 51,58 ± 0,19 54,20 ± 1,63 54,03 ± 0,79 52,08 ± 0,75 56,07 ± 0,79 
HCM (µµg) 19,40 ± 0,17 20,32 ± 0,52 19,48 ± 0,54 19,55 ± 0,60 19,42 ± 0,55 19,95 ± 0,32 17,92 ± 0,23 
CHCM (%) 35,80 ± 0,53 37,35 ± 1,30 37,68 ± 0,99 36,03 ± 0,40 35,88 ± 0,80 38,23 ± 0,66 31,90 ± 0,39 
Leucócitos 
(103/mm3) 

5,37 ± 1,87 6,17 ± 1,98 4,80 ± 0,57 4,37 ± 1,10 5,32 ± 0,49 4,87 ± 2,28 3,88 ± 0,57 

Neutrófilos (%) 24,00 ± 6,93 18,33 ± 4,27 24,80 ± 1,31 16,33 ± 2,99 22,50 ± 2,84 17,33 ± 8,89 20,27 ± 2,44 
Eosinófilos (%) 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,89 2,00 ± 0,19 2,00 ± 0,61 1,67 ± 0,55 1,33 ± 0,52 1,83 ± 0,06 
Linfócitos (%) 68,67 ± 4,80 75,50 ± 7,19 70,00 ± 1,55 78,17 ± 6,93 73,17 ± 3,53 78,33 ± 5,60 75,83 ± 6,51 
Basófilos (%) 3,33  ± 3,01 2,33 ± 2,34 0,80 ± 0,05 1,50 ± 1,87 0,50 ± 0,05 1,83  ± 3,60 0,67 ± 0,00 
Monócitos (%) 0,00 ± 0,00 1,50 ± 0,52 1,40 ± 0,43 1,50 ± 0,55 2,50 ± 0,45 2,00 ± 0,89 1,18 ± 0,06 

Plaquetas 
(103/mm3) 

912,00 ± 
68,74 

675,33 ± 
61,92 

676,60  ± 
44,26 

688,80 ± 
42,07 

908,67 ± 
56,95 

716,83 ± 
146,70 

633,60 ± 
68,09 

RDW (%) 14,20  ± 0,00 13,50 ± 0,37 14,50 ± 0,45 17,12 ± 7,31 20,87 ± 8,72 13,35 ± 0,24 12,63 ± 0,12 
Os valores estão expressos em Média ± DPM (p < 0,05). 
 
Tabela 06 - Parâmetros hematológicos obtidos dos machos controle e tratados com EBS de C. citratus Stapf v.o. 

Machos Parâmetros 

 

Gaiolas 
Controle DUSP DUP 5DUP 25DUP 25DUSP 25DUS 

Hemácias 
(106/mm3) 

8,27  ± 0,27 8,44  ± 0,27 8,17  ± 0,41 9,17 ± 0,48 7,43 ± 0,27 6,92  ± 0,45 7,43 ± 0,33 

Hemoglobina 
(g/dl) 

15,65 ± 0,48 16,17 ± 0,38 15,23 ± 0,50 16,62 ± 0,87 13,68 ± 0,32 12,72 ± 0,70 13,98 ± 0,79 

Hematócrito 
(%) 

43,72 ± 1,55 44,82 ± 2,31 43,07 ± 2,81 45,78 ± 2,86 39,42 ± 1,07 36,45 ± 1,81 40,55 ± 2,67 

VCM (µ3) 52,82 ± 1,01 53,03 ± 0,72 52,67 ± 0,90 49,85 ± 1,03 53,02 ± 1,64 52,68 ± 1,44 54,47 ± 1,25 
HCM (µµg) 18,98 ± 0,45 19,18 ± 0,48 18,67 ± 0,74 18,15 ± 0,51 18,45 ± 0,52 18,40 ± 0,35 18,80 ± 0,28 
CHCM (%) 35,80 ± 0,70 36,08 ± 1,27 35,42 ± 1,88 36,35 ± 0,77 34,75 ± 0,27 34,93 ± 0,30 34,47 ± 0,46 
Leucócitos 
(103/mm3) 

4,78 ± 1,88 5,53 ± 1,25 5,75 ± 1,84 5,78 ± 2,97 4,60 ± 1,20 6,42 ± 0,63 6,87 ± 2,03 

Neutrófilos (%) 32,33 ± 9,40 29,33 ± 5,47 34,00 ± 4,16 23,50 ± 2,43 26,50 ± 5,43 27,74 ± 4,24 15,12 ± 2,70 
Eosinófilos (%) 2,83 ± 1,33 1,13  ± 0,52 2,00 ± 0,24 1,50 ± 0,55 1,50 ± 0,54 1,94 ± 0,16 1,45 ± 0,27 
Linfócitos (%) 60,83 ± 0,53 71,33 ± 6,12 65,83 ± 6,18 71,17 ± 1,33 68,00 ± 5,17 66,06 ± 4,35 83,48 ± 2,78 
Basófilos (%) 0,17 ± 0,24 0,10  ± 0,24 0,83  ± 0,41 0,67  ± 1,21 0,60 ± 0,54 2,75  ± 0,72 0,12 ± 0,55 
Monócitos (%) 3,00 ± 1,26 0,18 ± 0,16 1,83 ± 1,17 2,67 ± 1,03 2,33 ± 0,81 2,25 ± 0,50 2,50 ± 0,84 

Plaquetas 
(103/mm3) 

683,17 ± 
41,82 

556,55 ± 
273,01 

715,33 ± 
251,61 

765,83 ± 
94,87 

753,33 ± 
74,05 

916,80 ± 
51,03 

784,75 ± 
23,67 

RDW (%) 16,00 ± 0,62 15,97 ± 0,65 15,97 ± 0,64 30,38 ± 7,68 14,07 ± 0,67 16,46 ± 0,56 19,96 ± 5,22 
Os valores estão expressos em Média ± DPM (p < 0,05).  

 



 

 

58 

 

 

(Artigo a ser submetido a revista Food 
Chemical and Toxicology, escrito segundo 

normas da revista). 
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Abstract 

Cymbopogon citratus Stapf, known as lemongrass, is a plant consumed in 

many countries, it is often found in intense traffic areas, and is exposed to 

byproducts of petrol burning as heavy metals and polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs). These substances are spread in the air and settle on the 

soil surface, where they are absorbed from and interact with the flora. This work 

evaluated the presence of heavy metals and PAHs on leaves of lemongrass 

and its tea; the lemongrass is planted at polluted areas (PA) – at a road 

shoulder, and at non-polluted area (NPA) – a medicinal garden. This work aims 

to verify if the pollutants are carried in the tea (decoct). The investigated metals 

are: Pb, Cr, Mn, Fe, Zn, and the PAHs are: Naphthalene, Acenaphthylene, 

Fluorene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene and 

Benzo(k)fluoranthene. Except Chrysene all pollutants were found on leaves and 

in its tea. In summary, the pollutants cumulated on lemongrass leaves pass to 

decoct and its cultivation in the countryside does not avoid contamination. 

 

Keywords:  lemongrass, Cymbopogon citratus Stapf, polycyclic aromatic 

hydrocarbons, heavy metals. 

 

1. Introduction 

The absorption of environmental pollutants contained in the air and on 

soil by plants is well studied. One of the main sources of these pollutants is the 

burning of petrol derivatives, like gasoline and diesel. Both fuels have in their 

fractions hydrocarbons, sulfur, nitrogen and oxygen compounds (NEUKON et 

al, 2002; LEMIEUX et al, 2003; ABRANTES et al, 2005). Some of these 

substances are recognized carcinogenic like benzene, toluene, p-xylene and 

organometallic compounds with Mn and Pb. These metals are added to 

increase octane index in gasoline (BAIRD, 2002; CARVALHO-OLIVEIRA et al, 

2005). 

The burning of petrol products affords polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) (BRAUN et al, 2003). In atmospheric conditions, these hydrocarbons 

undergo nitration (MACCREHAN et al, 1988) and oxidation reactions (BRAUN 

et al, 2003) which products are genotoxic (PERERA, 1997). Actually, such 

products remain as residues in vehicles’ air bleed and are discharged in 
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environment through smoke. By this process, thick particles are formed (BAIRD, 

2002) and spread in the air. They tend to settle down on the soil surface and 

leafage bordering the roads (AZIMI et al, 2005; OLIVA & MINGORANCE, 

2006). Over the soil microorganisms can not break these substances down; 

therefore, the pollutants cumulate and poison the ecosystem (JACQUES et al, 

2007). These compounds are absorbed and bioaccumulated in vegetal tissues, 

and may damage the plants and those who feed them (AINA et al, 2006; 

MEUDEC et al, 2006; LIN et al, 2007). 

Metals contamination sources are not only correlated to vehicles smoke. 

Cadmium, for example, comes from fertilizer, rocks washing out, industrial 

activities and mining (ROSSO, et al, 2005). Lead comes also from industrial 

activities, mining and agribusiness (JIN et al, 2005). Some countries establish 

permissible amounts of Lead (Pb) per Kilo of leaves used to tea preparation. In 

Europe, this limit is 5mg/Kg; in Japan, 20mg/Kg, and in China, 2mg/Kg (JIN et 

al, 2005). In Brazil, there is no established limit. 

Soil and organic materials, because of adsorption properties, retain 

heavy metals, but plants can not access theses compounds as they are found. 

PEIJNENBURG et al (2000) highlights that metal quantification on soil does not 

indicate its availability to plants, it is required the development of techniques to 

evaluate this influence factor. 

Plants can be assigned as fair contamination predictors. The 

bioaccumulation of PAHs and heavy metals by plants carry them in the 

alimentary chain (PUGH, et al 2002). Therefore, pollutants may contaminate 

medicinal plants and be transferred to consumers (KOFFLER, 1964). DEWID & 

DEY (2002) carried out a work with 28 medicinal plants in India, the samples 

presented Lead and cadmium and curiously the found higher amounts of these 

metals in stem than in roots. 

This work evaluates the presence of pollutants on leaves and in decoct 

(tea) of the medicinal plant Cymbopogon citratus Stapf, lemongrass; worldwide 

known and consumed. This specie was chosen due to the easiness to grow at 

road shoulders, a recognized polluted area by residues of fuel burning (COSTA 

et al, 1992; CARRICONDE et al, 1995; AZIMI et al, 2005; OLIVA and 

MINGORANCE, 2006). Samples were collected at Brazilian roads, in the city of 
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Recife, State Pernambuco and in the countryside of Olinda, a city of the same 

State, to investigate metals and PAHs as contaminants of the lemongrass. 

 

 2. Materials and Methods 

  

2.1 Collect of botanical material 

Samples of Cymbopogon citratus Stapf were collected from two different 

places: the garden of Laboratório de Fitoterapia de Olinda, chosen because it is 

a free of traffic area (non polluted area – NPA), located in the countryside; and 

at the road shoulder from Brazilian Road 101 (BR 101) in Recife, Pernambuco 

(polluted area – PA), one of the most intense traffic roads of the State. 

The species were identified by Professor Suzene Izídio da Silva from the 

Botanical Department of Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Exsiccates are registered with the numbers 48485 and 48486 from Herbarium 

Professor Vasconcelos Sobrinho (UFRPE).  

 

2.2 Aqueous Extract Obtainment 

About 8Kg of full-grown leaves (around 1 year) of lemongrass were 

collected at the places above depicted. The material dried at room temperature 

for 24 hours, and then at a 50ºC stove, after drying it was triturated to obtain a 

powder. The tea obtainment followed the popular directions: decoction of 1g of 

dry triturated leaves to 50mL (one cup of tea) of distillated water (DINIZ et al, 

1997). Decoct was dried at a 60ºC bath, after several hours the dry crude 

decoct (DCD) was obtained. 

 

 2.3 Analysis of Heavy Metal on Leaves and Tea  

2.3.1 Samples Digestion 

Following the popular directions, 1g powder of lemongrass leaves, from 

each origin, were weighed in duplicates. The calculated mass to DCD relates to 

one cup of tea (50mL), which furnished 192,80mg. The samples were weighed 

in a beaker with an analytical balance (± 0,0001g), followed by digestion on a 

hot plate, with 250mL solution of HNO3:HClO4 5:1 as far as almost drying. Small 

aliquots were stored at 5ºC up to analysis moment. 
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 2.3.2 Metals Quantification 

Each sample were analyzed by Flame Atomic Absorption 

Spectrofotometer (Varian, model AA24OFS) to identify Pb, Cr, Mn, Fe and Zn. 

The blank was distilled water. To every single analysis was drawn a calibration 

curve with, at least, three points. 

 

 2.4 Investigation of PAHs 

2.4.1 Soxhlet Extraction 

The extraction thimble was set up with a filter paper Ø 150 ± 1,5mm 

(Schleicher & Schuell). The thimble was filled with 0,5g powder of dry leaves or 

2g of each extract, separately; and inserted in the Soxhlet extractor connected 

to a flat-bottom flask and a condenser. A 150mL solution of Hexane: Acetone 

1:1(Merck®) was used as eluant. The extraction took 8h at 60ºC, after this time 

the solvent were evaporated. The sample followed to chromatographic 

purification. 

 

2.4.2 Column Clean-up 

A glass column, 2cm wide, was packed following this order: 2cm high of 

anhydrous Na2SO4, 5g of silica (previously washed with dichloromethane and 

dried in stove), 3g of basic silica and again 2cm high of anhydrous Na2SO4. The 

clean-up run with a 50mL solution of Hexane: Dichloromethane (46:4). 

 

2.4.3 Samples Elution 

The samples elution occurred with the solution Hexane: Dichloromethane 

(46:4), followed by concentration in rotary evaporator. The resultant product 

was diluted with dichloromethane up to 5mL and stored at -5ºC till 

spectrofotometric analysis. 

2.4.4 PAHs Quantification 

A GC-MS was used to accomplish the PAHs quantification. Equipment 

Model: CG HP5890 Serial II with thermal conductivity flame ionization detector; 

MS Finnigan GCQ Mat Type ion-trap quadrupole. 
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3. Results 

Table 1 displays the concentrations of metals: Pb, Cr, Mn, Fe, Zn and 

table 2 displays the concentrations of PAHs. 

(Insert table 1 and 2 here) 

 

 

 

4. Discussion   

The specie Cymbopogon citratus Stapf absorbs in its leaves metals and 

PAHs from environment. About metals, the plant seems to better absorb Zinc 

and Iron, because the concentrations are over the equipment’s Limit of 

Quantification. This plant may be studied as a likely tool to phytoremediation in 

contaminated soil by these elements, taking part, then, in environment 

depollution. The lemongrass presents low cost of cultivation and it adapts well 

to areas polluted by residues of fuel burning. 

 Nevertheless, metal absorption is considered a risk factor to consumers, 

due to passing of these elements from lemongrass leaves to the tea; specially 

Lead, which herein are over permissible limit established to China that is 

2mg/Kg (JIN et al, 2005). According to our results, this metal was more 

concentrated on NPA leaves (4.8mg), indicating that a free of traffic area does 

not prevent from contamination. In fact, the carrying of Pb from polluted areas to 

non polluted areas occurs through rain water and air (LAWSON E MASON, 

2001; QUITERIO et al, 2003). In Brazil, the addition of Lead to gasoline is 

forbidden since year 2000 (LIU et al, 2007), but the metal is still available in 

environment. The transference of metals, through environmental pollution, is a 

very relevant factor; since the difference between all investigated metals (see 

Total, table 1) are not so high. Among leaves, the difference of PA and NPA 

leaves (10.5mg – 9.9mg) is only 0.6mg; and among teas (PA – NPA: 1.350mg – 

1.175mg), just 0.175mg. 

 The deposited PAHs on soil can not be broken down by microorganisms, 

as result, these toxics substances cumulate in environment and pollute the 

ecosystem (JACQUES et al, 2007). Therefore, these compounds are absorbed 

and bioaccumulated in vegetal tissues, bringing damage to the plant and its 

consumers (AINA et al, 2006; MEUDEC et al, 2006; LIN et al, 2007). Regarding 
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PAHs, higher amounts were found in PA leaves (116.54mg/g); but remarkable 

amounts were also found in plants NPA leaves (77.58mg/g) and tea (0.22mg/g). 

The content of Naphthalene was the highest, followed by Anthracene and 

Fluorene. These hydrocarbons figure the list of PAHs recognized by IUPAC 

(International Union of Pure an Applied Chemistry) due to their toxicological 

importance (POTIN et al, 2004). Such pollutants influence endocrine and 

enzymatic systems, cross intestinal mucosa and integrate fat reservoirs.  When 

dissolved in adipose tissues, the hydrocarbons are preserved from microbial 

attack. Long-term exposure to sub-lethal doses of PAHs threatens body’s 

health. Tumors, genetic modifications and different types of leukemia are some 

clinical consequences of hydrocarbon intoxication (TIBURTIUS et al, 2004). 

 PAHs can bind to DNA to afford PAH-DNA adduct, specially the one 

formed by benzo(a)pyreneepoxidiol, due to its high incidence of lung cancer 

(PERERA, 1997). Such compounds also work as environmental estrogens, 

being recognized as one of the causes of diminished fertility in male species of 

birds and mammals (BRAUN et al; 2003). Due to their mutagenic and 

carcinogenic properties, these substances figure the list of main pollutants of 

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), IARC 

(International Agency for Research on Cancer), EU (European Union) and of 

EPA (Environmental Protection Agency) (REY-SALGUEIRO et al, 2008). 

Human contamination by pollutants should be considered as a public 

health issue because of their potential to cause severe health problems. 

Regarding C. citratus Stapf, the situation is serious; because of its outspread 

use, since a simple hair cosmetic to a slight sedative, or in cuisine (TANGPU & 

YADAV, 2006; ANJOS, 1996; MATOS, 1996) and the cultivation of lemongrass 

in urban areas favors this type of pollution. Another point is that these pollutants 

are not restricted to urban areas with intense traffic, but to free of traffic areas 

too, since heavy metals and PAHs were also found in the NPA samples of our 

study. Many authors describe the chronic poisoning by Lead in patients who 

follow the Ayurverdic medicine, they suffer from anemia and abdominal disturbs 

(DUNBABIN ET AL, 1992; IBRAHIM & LATIF, 2002; KÖPPLER, 2003; WEIDE 

et al, 2003; SCHILLING et al, 2004; VAN SCHALKWYK et al, 2006). 

Al-OUD (2003) also found some metals like Mn, Pb, Cd and others in 

herbs for tea and confirmed their transference to infusions. He alerts that 



 

 

66 

 

amounts consumed in teas add to amounts found in others sources like 

contaminated food and beverage. HAIDER et al (2004) describe the presence 

of Cu, Cr, Mn, Ni and Zn in medicinal plants from India, among them the C. 

citratus Stapf. They cast factors which influence trace amounts of these 

elements, as geoclimatic conditions, anthropogenic activities, plant specie and 

compartments. 

KLUSKA (2003) shows that human exposure to PAHs connected with 

food is 88-98%, and such compounds penetrate indirectly – through air and 

water or directly, during smoking. MCLACHLAN declares that the absorption of 

volatile chemical compounds by plants is one of the main routes to 

contamination by several toxic substances, and the key-route to humans’. This 

route is strongly important to substances with coefficient of partition air-octanol 

logKoa> 6 or air-water logKwa> 6 (COUSINS & MACKAY, 2001). The vegetation 

plays an important role in PAHs global cycle, but until now it is not crystal clear 

many accumulation, migration and transformation processes of these 

substances in plants (COLLINS et al, 2006); then, most of hydrocarbons remain 

accumulated  in epidermis and fruits (KLUSKA, 2003). 

Based on our investigation, C. citratus Stapf tea believed as devoid of 

toxicity (De La Torres Mellis e Trujillo; 1989) (apud GUERRA et al, 2000) may 

exhibit an outstanding toxicity due to metals and PAHs proceeding from 

environmental pollution by burning of fuels. Other plants and derivatives 

consumed with therapeutic purpose should also be investigated toward metals 

and PAHs, and the analysis herein performed, included in sanitary inspection of 

phytoderivatives. 
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Table 1 – Metals Concentrations found in leaves and  in tea of C. citratus  Stapf. 

Metals 

(mg/kg)** 

           Samples 

Pb Cr Mn Fe Zn Total 

PA Leaves  
4.200 1.000 5.300 

Over* Over 10.500 

NPA Leaves  
4.800 0.400 4.700 

Over Over 9.900 

PA Tea 
0.590 0.150 0.610 

Over Over 1.350 

NPA Tea  
0.690 0.050 0.480 

Over Over 1.175 

 

* Over = over equipment’s limit of quantification, after 10 times dilution 

** Rate between the duplicates: metal mg per Kilo of leaves or tea 

PA = polluted area 

NPA = non polluted area 

 

Table 2 – PAHs Concentrations found in leaves and in  tea of C. citratus  Stapf. 

Samples    

             

 

PAHs (mg/g)             

PA Leaves NPA Leaves PA Tea NPA Tea Total 

Naphthalene 115.64 75.56 109.84 0.14 301.18 

Acenaphthyleno 0.10 0.06 0.08 0.00 0.24 

Fluorene 0.79 0.50 0.70 < LQ* 1.99 

Anthracene 0.79 1.27 0.59 0.01 2.66 

Fluoranthene 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 

Pyrene 0.10 0.11 0.09 < LQ 0.30 

Chrysene < LQ < LQ < LQ < LQ - 

Benzo[k]fluoranthene 0.00 0.07 0.00 0.06 0.13 

Total 116.54 77.58 111.61 0.22 - 

 

LQ = Limit of Quantification 
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CONCLUSÕES  

 

O estresse ambiental no cultivo de C. citratus Stapf influencia no seu 

metabolismo em relação a síntese de moléculas mais polares, como os 

polifenóis, além de levar a produção de substâncias protetoras, como a 

leucoantocianidina. Também se verificou que a planta absorve HPAs e metais 

pesados oriundos da queima de combustíveis. As alterações fitoquímicas 

juntamente com a presença de poluentes alteraram a atividade biológica do 

chá, onde o chá da planta exposta à poluição apresentou um maior número de 

agressões em ratos Wistar, principalmente em nível hepático, e maior CL50 pelo 

bioensaio com Artemia salina Leach, confirmando que este pode sim se tornar 

tóxico para o homem dependendo do local onde a planta é cultivada. Mais 

estudos devem ser feitos para verificar a contaminação de homens por 

poluentes através do consumo de fitoterápicos, oferecendo assim subsídios 

para implementação de uma legislação específica no Brasil sobre um maior 

controle do comércio de plantas medicinais. 
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