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Introdução: O gênero Tecoma, que pertence à família Bignoniaceae, é conhecido por alguns nomes 
como ipê-mirim, guarã-guarã, ipê-de-jardim, amarelinho e caroba amarela, apresentando porte arbóreo, 
com flores amarelas em forma cupular e frutos como cápsula loculicida, pendente e longa (Passini & 
Kranz, 1997). Espécies dessa Família apresentam substâncias potencialmente bioativas, tais como 
flavonoides, taninos, alcaloides, quinonas e iridoides (Cipriane et al., 2014). A avaliação da letalidade em 
Artemia salina é uma metodologia muito utilizada na avaliação de toxicidade, principalmente de produtos 
naturais, para diversas aplicações como pesticidas, herbicidas, antitumoral, entre outras (Hirota et al., 
2012). Objetivo: Avaliar a toxicidade dos ácidos graxos (AG) obtidos do extrato hexânico (EH) dos frutos 
de Tecoma sp. pelo potencial de letalidade frente a A. salina. Material e métodos: EH foi obtido em 
aparelho Soxhlet utilizando hexano como solvente, por 6 horas a 40 ºC. Os ácidos graxos foram obtidos 
pela reação de hidrólise do EH. A avaliação de letalidade em 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

-1
, e a letalidade foi avaliada em lupa, após 

24 horas de tratamento. O teste foi realizado em triplicata e repetido por duas vezes, totalizando 60 
náuplios em cada concentração. Resultados e discussão: A mortalidade de A. salina foi de 0,00%, 
0,00%, 6,67% e 26,67%, nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg.mL

-1
, respectivamente. Dados 

da literatura mostram que mortalidade maior que 50% para A. salina em concentrações inferiores a 1000 
µg.mL

-1
 indicam toxicidade. Então, pode-se afirmar que a amostra é pouco tóxica, uma vez que na 

concentração de 1000 µg.mL
-1

, a mortalidade foi baixa. Concluindo, AG de frutos de Tecoma sp. 
apresentam baixa toxicidade para A. salina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Avaliação da letalidade em A. salina de AG de frutos de Tecoma sp. 
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