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Introdução: Tecoma spp. é utilizada na medicina tradicional para reduzir a glicemia no sangue, no 
controle de infecções fúngicas e como diurético (KIRTIKAR & BASU, 2006). O chá das flores e folhas 
também é usado no tratamento de problemas digestivos e na redução de dores estomacais (SINGH et 
al., 2013). Sabe-se que o uso de plantas na medicina tradicional pode ter efeitos adversos 
desconhecidos e a toxicidade de Tecoma spp. ainda não foi estudada. Neste sentido, é muito importante 
a avaliação da composição química e toxicidade dos extratos vegetais para garantir segurança no uso 
terapêutico (HAZRATI et al., 2017). O ensaio de letalidade frente à Artemia salina é uma metodologia 
extensamente utilizada na linha de pesquisa de produtos naturais para avaliar o potencial tóxico de 
extratos e substâncias isoladas (HIROTA et al., 2012). Objetivo: Identificar as principais classes de 
metabólitos secundários presentes na fração diclorometânica das flores de Tecoma spp. e verificar sua 
toxicidade frente a Artemia salina. Material e métodos: Flores de Tecoma spp. foram coletadas no 
munícipio de Divinópolis, secadas e trituradas. Em seguida, obtiveram-se as frações hexânica, 
diclorometânica, acetoetílica e hidroetanólica pela partição do extrato etanólico, obtido por turbo-extração 
com etanol. A fração diclorometânica foi submetida à triagem fitoquímica para detecção das principais 
classes de metabólitos secundários por meio de reações físico-químicas que resultam em 
desenvolvimento característico para cada substância, seguindo metodologia adotada por Matos (2009). 
A letalidade frente à A. salina foi verificada pela mortalidade dos náuplios, após 24 horas de exposição à 
fração e ao controle (DMSO a 1%), sendo os testes feitos em triplicata. Resultados e discussão: Foi 
possível verificar a presença de alcaloides, cumarinas, flavonoides e saponinas na fração 
diclorometânica de Tecoma spp. A mortalidade de A. salina foi de 0,00%, 6,67%, 8,33% e 41,66%, nas 
concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg/mL, respectivamente. Dados da literatura mostram que 
mortalidade maior que 50% para A. salina em concentrações inferiores a 1000 µg/mL indicam toxicidade. 
Então, pode-se afirmar que a amostra é pouco tóxica, uma vez que na concentração de 1000 µg/mL, a 
mortalidade foi menor que 50%. Concluindo, a fração diclorometânica das flores de Tecoma sp. 
apresentam baixa toxicidade para A. salina e apresenta compostos fenólicos que podem justificar o 
potencial medicinal da planta. 
 
Palavras-chave: Flores, fitoquímica, toxicidade. 
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPEMIG e UFSJ. 
 
Referências 
HAZRATI, H.; SAHARKHIZ, M. J.; NIAKOUSARI, M.; MOEIN, M. Natural herbicide activity of Satureja 
hortensis L. essential oil nanoemulsion on the seed germination and morphophysiological features of two 
important weed species. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 142, p. 423-430, 2017. 
HIROTA, B. C. K.; Paula, C.S.;Miguel, O. G.; Miguel, M. D. Avaliação de toxicidade in vitro: aplicabilidade 
do ensaio de letalidade frente à Artemia salina. Visão Acadêmica, v.13, p. 42-48, 2012. 
KIRTIKAR, K. R., BASU, B. D. Indian Medicinal Plants, International Book Distributor, Dehradoon, v. 3, 
p. 1852-1853, 2006. 
MATOS, F. J. A. Introdução à fitoquímica experimental. Ceará: Edições UFC, 2009. 
SINGH, A., NAGORI, B., MATHUR, K. Tecoma stans: An Important Medicinal Plant. International 
Journal of Pharmaceutical, v. 3, p. 13-21, 2013. 

 

 

 
 

mailto:thaispaula.rgs@outlook.com

