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O aumento significativo da exposição do homem às diversas fontes de flúor, tais como água

fluoretada, dentifrícios e alimentos contaminados, pode ocasionar danos ao organismo, em especial

fluoroses dentais e no esqueleto. As plantas medicinais podem ser bioacumuladoras de flúor e o uso

frequente de suas folhas, órgão acumulador desse elemento, para o preparo de chás, pelo processo

de infusão, constitui um risco para a saúde humana. Objetivou-se: avaliar o acúmulo de fluoreto em

folhas de espécies medicinais, o percentual de liberação do poluente, através da infusão, e

correlacionar os padrões encontrados com a anatomia foliar das espécies. Dez mudas de

Cymbopogon citratus (capim-limão) e de Plectranthus sp. (boldo), com três meses de idade, foram

submetidas a nevoeiro simulado com fluoreto de potássio (10 g.ml-1) durante 20 dias consecutivos.

Procedeu-se a quantificação do teor de fluoreto na matéria seca, antes e após a infusão das folhas.

Amostras foliares foram coletadas e processadas, utilizando-se as técnicas usuais em anatomia, para

a caracterização anatômica das espécies em microscopia de luz.. O teor de fluoreto encontrado na

matéria seca de plantas expostas ao flúor foi 10 vezes maior para o capim-limão e 18 vezes maior

para o boldo, quando comparados com os respectivos tratamentos controles. O percentual de flúor

disponibilizado para a solução dos chás foi de 67% para o capim e 33% para as folhas do boldo. As

diferenças no acúmulo e na liberação de flúor entre as folhas do capim-limão e do boldo podem ser

explicadas, em parte, pela anatomia foliar das espécies. O maior teor encontrado para as folhas do

boldo pode ser associado à alta densidade de estômatos e pêlos nas duas faces da folha, os quais

atuam como rota de entrada de flúor, e à superfície foliar sinuosa que aumenta a área de contato e

retenção do poluente. No capim-limão, o menor acúmulo de fluoreto na matéria seca e a liberação

mais acentuada de flúor em solução sugerem que a maior parte do poluente esteja adsorvida à

superfície foliar, sendo a elevada proporção de ceras epicuticulares desfavorável à entrada de

fluoreto. Os dados obtidos indicam que, em locais poluídos por flúor, maiores cuidados devem ser

tomados com o consumo de folhas de Cymbopogon citratus.  Novos estudos devem ser conduzidos

para avaliação dos impactos causados, na saúde humana, pela ingestão de chá preparado com folhas

contaminadas por flúor (FAPEMIG).
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