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RESUMO. Foi determinada a toxicidade aguda via oral e a ação antibacteriana por bioautografia, frente a
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, de extratos de Tropaeolum majus L., planta reconhecida como
medicinal. Nao foram observados sinais de toxicidade do extrato aquoso e etanólico 70%. As frações hexâ-
nica e clorofórmica do extrato etanólico 70%, apresentaram atividade contra os microrganismos testados. 
SUMMARY. “Acute Toxicity and Antibacterial Activity of Tropaeolum majus L. Extracts”. It was determined the
oral acute toxicity and the antibacterial activity by bioautoghaphy against Gram (+) and Gram (–) bacteria of the
extracts of Tropaeolum majus L., plant recognized as medicinal. No toxic effects were observed after oral admin-
istration of the aqueous and ethanolic 70% extracts. The hexanic and chloroform fractions of the ethanolic ex-
tract 70% showed activity against the tested microorganisms.

INTRODUÇÃO
Tropaeolum majus L. é uma planta originada

por hibridismo e atualmente é cultivada em to-
do o mundo 1. Esta espécie é reconhecida como
ornamental, hortícula, melífera e medicinal. Po-
pularmente, o emprego medicinal está ampla-
mente registrado. Marcam para as folhas, caules
e flores ação antiescorbútica, antimicrobiana,
antiinflamatória, cicatrizante e dermatológica 2,3.

A ação antimicrobiana é de grande interesse
na área farmacêutica por vários motivos. Desta-
ca-se as inúmeras doenças causadas por bacté-
rias e a resistência que as mesmas adquirem
frente as drogas empregadas rotineiramente,
além do fato de 30% dos pacientes internados
em hospitais necessitarem de medicamentos
com ação antimicrobiana 4.

Com a finalidade de colaborar para a ge-
ração de fitoterápicos com qualidade em sua
matéria-prima, o presente trabalho tem por ob-
jetivo determinar a atividade antibacteriana e a
toxicidade aguda dessa espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

Folhas e caules de Tropaeolum majus L. fo-
ram coletadas em Santa Maria/RS/BR e identifi-
cadas pelo biólogo Gilberto Dolejal Zanetti, com
exsicata HDFI 144 depositada no Herbário do
Departamento de Farmácia Industrial da Univer-
sidade Federal de Santa Maria.

Preparação dos extratos
O material coletado foi desidratado em estu-

fa de ar seco circulante a 40 °C e levado a pó
em moinho de facas com tamis 0,86 µm. Os ex-
tratos aquoso e etanólico 70% foram preparados
por maceração a frio durante 14 dias, utilizando
578 g da droga em pó para a obtenção de cada
extrato na concentração de 10% (m/v). As so-
luções obtidas foram filtradas e evaporadas sob
pressão reduzida em evaporador rotatório ob-
tendo-se 17,07% de extrato aquoso e 12,09% de
extrato etanólico. 

O extrato etanólico 70% foi ressuspenso em
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água e submetido a partição líquido-líquido
com solventes em ordem crescente de polarida-
de, obtendo-se assim as frações hexânica
(0,44%), clorofórmica (0,26%), acetato de etila
(0,30%) e butanólica (4,55%).

Animais
Para a avaliação da toxicidade aguda, foram

utilizados 9 grupos de 8 camundongos albinos
adultos, com peso médio de 31,12 g, provenien-
tes do Biotério Central/ UFSM. Os animais fo-
ram mantidos em temperatura aproximada de
25 °C e foi promovido o ciclo de 12 horas-luz,
no biotério. Os animais permaneceram em je-
jum 12 hs antes do ensaio de toxicidade aguda
recebendo somente solução aquosa de glicose
10% e 3 hs após a administração dos extratos
iniciaram a receber água e alimento ad libitum.
O experimento foi aprovado pelo comitê de éti-
ca de experimentação animal.   

Microrganismos
Para a determinação da atividade antibacte-

riana, foram utilizados as seguintes cepas:
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228),
Staphylococcus aureus (ATCC 6538p), Escheri-
chia coli (ATCC 11103), Klebsiella pneumoniae
(ATCC 10031) e Salmonella setubal  (ATCC
19196), do Núcleo de Pesquisas de produtos
Naturais do Departamento de Química da
UFSM. Para a obtenção dos inóculos, as culturas
de microrganismos indicadores, foram transferi-
das dos meios de manutenção de ágar simples
para tubos de ensaio contendo 5,0 ml de caldo
triptona-soja, padronizados pela escala de Mac-
Farland. O inóculo assim obtido, com aproxima-
damente 108 UFC/ml, equivalente a metade da
escala 1 de MacFarland, foi utilizado na pro-
porção de 0,5% em meio ágar Müeller-Hinton.

Determinação da toxicidade aguda
A toxicidade aguda foi realizada conforme

Brito 5. Para os ensaios de toxicidade aguda os
extratos aquoso e etanólico 70% foram retoma-
dos com água destilada. Na administração única
dos extratos por via oral com auxílio de sonda
gástrica, foi considerado o volume de 0,1
ml/10g do peso corporal. Utilizou-se 72 camun-
dongos albinos adultos, separados em três gru-
pos: O “grupo controle”, com 8 camundongos,
recebeu água destilada. O grupo “extrato aquo-
so” e o grupo “extrato etanólico”, foram subdivi-
didos em quatro subgrupos, cada um com 8 ca-
mundongos, recebendo doses diferenciadas dos
extratos aquoso e etanólico 70% respectivamen-
te. O “subgrupo 1” recebeu dose de 625 mg/kg

de peso corporal, o “subgrupo 2” recebeu dose
de 1250 mg/kg de peso corporal, o “subgrupo
3” recebeu 2500 mg/kg de peso corporal e o
“subgrupo 4” recebeu 5000 mg/kg de peso cor-
poral. 

Foram realizadas observações nos primeiros
30, 60, 120, 240 e 360 minutos posteriores a ad-
ministração dos extratos e durante os 14 dias
que seguiram, a cada 24 horas. Os parâmetros
de toxicidade avaliados e registrados foram: nú-
mero de mortes, atipias e estado geral de com-
portamento - depressão, excitação, convulsão,
salivação, piloereção, lacrimejamento, defecação
e efeitos sobre respiração e locomoção.

Determinação da atividade antibacteriana 
A atividade antibacteriana das frações do ex-

trato hidroetanólico 70% foi determinada pelo
método de bioautografia 6,7. Foram utilizadas
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, e
amoxicilina (978,9 (g/mg), padrão primário USP,
como controle positivo 8. 

Para o ensaio de bioautografia 10 _l das
frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila
e butanólica foram aplicadas em cromatoplacas
de gel de sílica G 60 F254 de 50 x 60 mm de-
senvolvidos em clorofórmio: metanol (90:10) e
secas para completa remoção do solvente. Os
cromatogramas foram colocados em placas de
Petri (20 x 100 mm de diâmetro) estéreis, adi-
cionando-se 10 ml do meio ágar Müller Hinton,
liquefeito a 45 °C, e inoculado com os microrga-
nismos indicadores. Após a solidificação do
meio, as placas de Petri foram incubadas a 35°C
por 18 horas, em seguida foram nebulizadas
com solução aquosa de 2,3,5, trifenil cloreto de
tetrazólio (20 mg/ml), e submetidas a incubação
por 1 hora a 35 °C. Após este período os halos
de inibição foram visualizados, e o experimento
foi registrado por fotografias.

RESULTADOS
Toxicidade aguda

Os resultados dos ensaios de toxicidade agu-
da evidenciaram que a administração em ca-
mundongos, por via oral, dos extratos aquoso e
etanólico 70% de folhas e caules de Tropaeolum
majus L. não causou nenhum sinal de toxicida-
de pelos parâmetros analisados.

Atividade antibacteriana
A ação antibacteriana determinada por bio-

autografia das frações hexânica e clorofórmica
testadas apresentaram halos de inibição para to-
dos os microrganismos Gram-positivos e Gram-
negativos, conforme Figura 1 (A-E).
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DISCUSSÃO
Toxicidade aguda

A toxicidade aguda de Tropaeolum majus L.
foi determinada segundo metodologia de Brito
5, que é referendada pela Farmacopéia Brasileira
IV edição 9. Esta metodologia é preconizada pa-
ra o estudo de toxicidade de extratos vegetais e
tem sido utilizada rotineiramente por diversos
autores para a determinação da DL50. Os extra-
tos aquoso e etanólico de Solidago chilensis não
apresentaram sinais de toxicidade por esta me-
todologia 10, enquanto que o extrato etanólico
de Luehea divaricata, na dose de 500 mg/kg,
apresentou sinais de toxicidade como con-
trações abdominais, eriçamento de pêlos e mor-
te em 25% dos animais 11. Para Tropaeolum ma-
jus L., os ensaios com os extratos aquoso e eta-
nólico 70%, não apresentaram sintomas de toxi-
cidade aguda, como mortes, estado de de-
pressão, excitação, convulsão, salivação, piloe-
reção, lacrimejamento e anormalidades quanto a
defecação e efeitos sobre respiração e loco-
moção mesmo na dose de 5000 mg/kg, conside-
rada elevada para via oral 12. 

Os resultados caracterizam Tropaeolum ma-
jus L. como pouco tóxicos, conforme Larini 13,

Figura 1. Bioautografia das frações do
extrato etanólico 70% de Tropaeolum
majus L. Se: Staphylococcus epidermidis;
Sa: Staphylococcus aureus; Ec: Escheri-
chia coli; Kp: Klebsiella pneumoniae; Ss:
Salmonella setubal; A: fração hexânica;
B: fração clorofórmica; C: fração acetato
de etila; D: fração butanólica; E: amoxici-
lina.

A B C D A B C D A B C D

que classifica os agentes tóxicos via oral como
extremamente tóxicos (DL50 igual ou inferior a
25 mg/kg), altamente tóxicos (DL50 entre 100 e
500 mg/kg), mediamente tóxicos (DL50 entre
500 e 2000 mg/kg) e pouco tóxicos (DL50 acima
de 2000 mg/kg).  

Tropaeolum majus L. apresenta substâncias
tóxicas como o ácido erúcico e o isotiocianato
de benzila, conforme Shone 14. Stoewsand 15 e
Pintão 16, sendo a DL50 do isotiocianato de ben-
zila 140 mg/kg. Contudo por via oral, mesmo
após duas semanas os resultados não acusaram
sinais de toxicidade, o que deve-se possivel-
mente pelas concentrações que estes metabóli-
tos encontram-se no extrato bruto ou devido a
metabolização que estes sofrem no organismo.  

Atividade antibacteriana
O isotiocianato de benzila e o ácido erúcico

são dois metabólitos presentes em Tropaeolum
majus L., com atividade antimicrobiana. Esta ati-
vidade foi detectada para vírus, fungos e bacté-
rias em pesquisas que utilizaram a técnica da di-
fusão em ágar com extratos da planta 17,18, po-
rém a investigação da atividade por bioautogra-
fia do extrato fracionado, bem como a utilização

A B C D A B C D
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de Staphylococcus epidermidis e Klebsiella pneu-
moniae não foi encontrado na literatura consul-
tada.

A bioautografia é considerada um ensaio efi-
ciente e sensível na determinação da atividade
antimicrobiana, pois menos de 2,5 µg de
substância forma halo de inibição visível 6. Para
Waltheria douradinha, foi verificada considerá-
vel diferença entre os dois métodos citados,
pois as frações hexânica e etérea apresentaram
resultados positivos, para bactérias Gram-positi-
vas e Gram-negativas em bioautografia, enquan-
to que por difusão em ágar não foi obtido resul-
tados, devido a baixa solubilidade em água dos
constituíntes presentes na espécie 19. A técnica
de bioautografia pode ser utilizada tanto para
extratos de espécies vegetais como para
substâncias isoladas, o que foi observado para
Mikania glomerata com a cepa multiresistente
Staphylococus aureus P I57 20. 

O bioautograma das frações do extrato eta-
nólico de Tropaeolum majus L., permitiu obser-
var que os componentes da fração hexânica
com Rfs 0,09; 0,27; 0,36; 0,45; 0,60; 0,87 e 0,96,

e os componentes da fração clorofórmica com
Rfs 0,07; 0,12; 0,25; 0,30 e 0,90 apresentaram
ação antibacteriana com halos de inibição como
verificado na figura 1 (A-E). Os dados apresen-
tados não estabelecem a natureza dos compos-
tos responsáveis pela ação antibacteriana, po-
rém estudos realizados com esta planta 17,18,21,22,
demonstram que a mesma é rica em compostos
fenólicos e óleos fixos, substâncias que podem
ser responsáveis pela ação verificada.

CONCLUSÕES
Os extratos aquoso e etanólico 70% das par-

tes aéreas de Tropaeolum majus L., nas doses
de 0,625 1,25, 2,5 e 5 g/kg de peso corporal,
por via oral, não ocasionaram toxicidade aguda.

As frações hexânica e clorofórmica obtidas
do extrato etanólica 70% apresentam metabóli-
tos com atividade antibacteriana para os micror-
ganismos Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneu-
moniae e Salmonella setubal. As frações acetato
de etila e butanólica não apresentam atividade
antibacteriana para os mesmos microrganismos. 
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