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A lavanda (Lavandula officinalis Chaix, Lamiaceae, é originária do Mediterrâneo, considerada 

uma planta aromática, usada em perfumaria e medicina. Um dos principais problemas da 

utilização de plantas medicinais sem orientação é a crença de que produtos de origem vegetal 

não possuem reações adversas e efeitos tóxicos.1 O objetivo deste trabalho foi determinar a 

concentração de compostos fenólicos no extrato (etanol:água) (1:3) de folhas e flores de lavanda, 

obtidas em Soxhlet por 2 h2 e a Concentração Letal 50 (CL50) utilizando naúplios de 2º ínstar de 

Artemia salina como modelo experimental. A avaliação da toxicidade frente à A. salina foi 

realizada segundo metodologia descrita por McLaughlin e Rogers.3 No ensaio foram utilizadas 

em triplicata dez exemplares de náuplios em tubos de ensaio contendo 5 ml de solução salina, 

com volumes do extrato hidroalcoólico de folhas e flores de lavanda nas concentrações de 1000, 

500, 100 e 10 µg/ml. O grupo controle foi preparado nas mesmas condições sem a presença do 

extrato. Após 24 h foi realizada a contagem de sobreviventes do grupo controle e dos demais 

grupos. A amostra de extrato de folha e de flores utilizadas no ensaio com A. salina apresentou 

CL50 de 126,34 µg/ml e 73,62 µg/ml, respectivamente. A quantidade de fenólicos para as folhas 

foi de 74,8 mg de ácido tânico/g de extrato e para as flores foi de 64,1 mg de ácido tânico/g de 

extrato determinados pela equação da reta y = 0,0125x-0,0052 (R² = 0,9988) obtida pela curva de 

calibração com ácido tânico. Os dados obtidos de polifenóis são preliminares e serão 

comparados futuramente com outras metodologias de extração ainda em andamento, como 

extração a frio, em Soxhlet com outros solventes e tempos de extração. A toxicidade do extrato 

de folhas e flores de lavanda foi moderada e alta para A. salina de acordo com Meyer (1982) 

apud Dolabela (1997),4 que considera que valores acima de 250 μg/ml são considerados com 

baixa toxicidade, entre 80 e 250 μg/ml moderadamente tóxicos e CL50 menor que 80 μg/ml 

considerados tóxicos.4 Os dados obtidos nesse trabalho fornecem subsídios para estudos futuros 

de determinação dos tipos de polifenóis e colaboram para obtenção de informações relevantes 

em relação à toxicidade. 
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