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Cymbopogon citratus (DC) Stapf., Poaceae, popularmente conhecida como capim-limão, tem 

recebido atenção dos pesquisadores devido às suas propriedades biológicas.1 A planta é rica em 

compostos fenólicos que possuem atividade antioxidante e podem ser os responsáveis na 

prevenção de algumas doenças.2 O objetivo deste trabalho foi investigar a composição química, 

atividade antioxidante e toxicidade das frações de C. citratus. A planta foi macerada em etanol 

70% (v /v) e o extrato foi concentrado em rotaevaporador. A fase aquosa residual foi extraída 

com clorofórmio (CHCl3) e em seguida com acetato de etila (AcOEt). O teor de compostos 

fenólicos e flavonoides totais foram determinados com o reagente de Folin-Ciocalteau e 

complexação com o íon alumínio, respectivamente. Os compostos fenólicos foram identificados 

e quantificados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e os compostos voláteis 

por Cromatografia Gasosa Acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM). A toxicidade destas 

frações foi avaliada pelo teste da viabilidade celular em leucócitos com o corante Azul de Trypan 

e pelo ensaio da fragilidade osmótica em eritrócitos. A atividade antioxidante foi avaliada pelos 

métodos de DPPH•, ABTS•+ e HOCl. O teor de compostos fenólicos para CHCl3 e AcOEt foi de 

24,36±2,22 e 47,32±1,47 mg ácido gálico/g, enquanto que o teor de flavonoides foi de 

16,94±2,58 e 19,86±0,26 mg quercetina/g, respectivamente. A fração CHCl3 não foi capaz de 

inibir 50% dos radicais DPPH• e ABTS•+, contudo o seu valor de CI50 foi de 9,84±2,24 µg ml-1 no 

ensaio de HOCl. No entanto, AcOEt apresentou baixos valores de CI50 comparado com a fração 

CHCl3 nos três métodos empregados (33,82±7,67, 12,02±2,29 e 1,56±0,58 µg ml-1), o que 

indicou sua maior atividade antioxidante. Isto pode ser justificado devido ao maior teor de 

compostos fenólicos e flavonoides. Além disso, a análise de CLAE permitiu identificar alguns 

ácidos fenólicos como os ácidos gálico, clorogênico e cafeico, além de alguns flavonoides como 

a quercetina, catequina, luteolina e apigenina nesta fração. Contudo, na fração CHCl3 foram 

identificados apenas os ácidos clorogênico e gálico e em concentrações inferiores à AcOEt. A 

análise de CG-EM identificou alguns componentes voláteis como o citral, geraniol e mirceno, os 

quais também exibem ação antioxidante. As frações não apresentaram toxicidade no ensaio da 

fragilidade osmótica, enquanto que CHCl3 foi tóxico no ensaio de viabilidade celular. Desta 

forma, estudos in vivo serão realizados para investigar os diferentes mecanismos envolvidos na 

atividade antioxidante das frações e avaliar a sua possível toxicidade. Agradecimentos: UEPG, 

Fundação Araucária, DOQAS. 
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