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Introdução: O Brasil é um país com uma imensa biodiversidade vegetal, que pode ser usada nas 
pesquisas por novas substâncias bioativas (FARAHBOD & SOURESHJANI, 2018). O conhecimento 
sobre os grupos de metabólitos secundários presentes nas plantas medicinais, assim como de seus 
constituintes químicos é de suma importância, para que através destes se determine sua atividade 
biológica e possíveis ações, sendo potencial na prevenção de diversas doenças ou para constatar sua 

toxicidade (CARRERA, 2014; COSTA, 2015). Tecoma pertence à família Bignoniaceae, cujas espécies 

exibem várias atividades como antibacteriana, antioxidante, antinociceptiva, anti-inflamatória, 
antidiabética e larvicida (BINUTI & LAJUBUTU, 1994; KAROU et al., 2006; GOVINDAPPA et al., 2011; 
RAJU et al., 2011). Objetivo: Avaliar a toxicidade em A. salina do extrato metanólico obtido dos frutos de 
Tecoma sp. Material e métodos: A amostra foi obtida pela extração dos frutos em aparelho Soxhlet 
utilizando metanol como solvente, por 6 horas a 40 ºC. A letalidade e toxicidade frente à A. salina foi feita 
pela eclosão dos ovos, em solução de 34 g/L de sal marinho em água destilada, sob iluminação por 2 
horas. Após 48 horas da eclosão, 10 náuplios foram coletados e transferidos para tubos de ensaio com a 
amostra e o controle (DMSO), nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg/mL, e a mortalidade foi 
avaliada em lupa, após 24 horas de tratamento. O teste foi realizado em triplicata, totalizando 30 
náuplios em cada concentração. Resultados e discussão: Não foi observada mortalidade no grupo 
controle para A. salina e nem para o extrato metanólico dos frutos de Tecoma sp. nas concentrações 
testadas. Dados da literatura mostram que mortalidade maior que 50% para A. salina em concentrações 
inferiores a 1000 µg/mL indicam toxicidade. Dessa forma, conclui-se que, o extrato metanólico dos frutos 
de Tecoma sp. não apresenta toxicidade para A. salina. 
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