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RESUMO

Montrichardia linifera é utilizada tradicionalmente como cicatrizante de ferimentos
 e acidentes ofídicos, sugerindo a hipótese de que talvez possua substâncias
 bioativas. O teste de toxicidade em Artemia salina é um ensaio biológico clássico
 utilizado para avaliação preliminar da atividade biológica de extratos vegetais e
 seus derivados. A. salina é um microcrustáceo usado como um organismo alvo
 para detectar compostos bioativos em extratos de plantas. A toxicidade para este
 crustáceo tem demonstrado boa correlação com a atividade citotóxica contra
 tumores humanos e contra o Trypanossoma cruzi. Estudos vêm sendo realizados
 para avaliar outras atividaves biológicas, tais como antibacteriana, antifúngica,
 parasiticida e larvicida. Em geral, extratos de plantas e seus derivados com alta
 toxicidade contra A. salina possuem alto potencial para estas atividades, sendo
 muito útil este bioensaio no direcionamento de estudos fitoquímicos. O objetivo
 deste trabalho foi avaliar a atividade biológica das frações hexânica,
 diclorometânica, acetato de etila e metanólica derivadas do extrato
 diclorometânico obtido das folhas de M. linifera. Cistos de A. salina foram
 adicionados em água do mar artificial (pH @ 8,5), mantidos em iluminação
 artificial e aeração por 24h. Após eclodidas, as larvas (10 a 20) foram transferidas
 para tubos contendo amostras do extrato e das frações nas concentrações 31,25;
 62,5; 125; 250 e 500 µ/mL e após 24 horas foram contados os animais mortos e
 vivos. Para o cálculo da DL50 foi utilizado GraphPadPrism 5. As frações hexânica,
 diclorometânica e acetato de etila apresentaram DL50 < 31,75 µg/mL e a fração
 metanólica DL50 < 58,50 µg/mL. Resultados inferiores a 100 µg/mL são
 considerados altamente tóxicos frente à A. salina, sugerindo que todas as
 amostras analisadas tenham alta atividade biológica. Portanto, estudos com a
 espécie M. linifera se mostram promissores na busca de compostos bioativos.
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