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Resumo: Este trabalho trata de uma análise fitoquímica dos frutos de Capsicum chinense, 
popularmente conhecido como “pimenta biquinho”. Procurou-se estudar os constituintes dessa 
espécie usando o método clássico de análise fitoquímica. Este método permite o acesso de 
pequenos agricultores a esse tipo de análise, por se tratar de um método simples e de baixo custo, 
que pode ser realizado em laboratórios pequenos. 
 
Palavras-chave: Capsicum chinense, pimenta biquinho  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A lei de proteção de cultivares (N° 
9.456, 25 de abril de 1997) foi implantada para 
proteger os direitos dos possuidores de 
vegetais. De acordo com a lei, para que um 
cultivar seja protegido ele deve atender a 
requisitos mínimos, que incluem testes para 
identificar as características mínimas para sua 
proteção, considerando as características 
morfológicas e agronômicas para identificar e 
caracterizar o cultivar. 
A adequação de um mesmo vegetal para uma 
dada finalidade muitas vezes transcende as 
características físicas observáveis, sendo 
necessário o exame mais profundo, 
Um alimento que se encontra com freqüência 
cada vez maior no comércio é conhecido 
como “pimenta biquinho”. Podem ocorrer 
variações em seus metabólitos de acordo com 
a mudança de local de plantação, decorrente 
de mudança de minerais no solo, clima entre 
outros fatores. 
Alguns trabalhos encontrados na literatura 
caracterizam acessos de Capsicum chinense 
provenientes de diferentes origens através do 
teor de algumas substâncias presentes nas 
amostras, tais como capsaicinóides, açúcares 
e ácidos. De maneira geral, os métodos 
utilizados para o estabelecimento das 
características fitoquímicas são dispendiosos, 
requerendo condições de análises que muitas 
das vezes encontram-se distantes física e 
economicamente dos pequenos produtores. 
Por outro lado, os trabalhos fitoquímicos 
clássicos são facilmente realizados e podem 
ser padronizados para realização em 
pequenos laboratórios, com baixo custo e 
facilidade de operação. Diante dessa 

perspectiva, propomos, neste projeto, aplicar 
métodos fitoquímicos clássicos à 
caracterização do Capsicum chinense. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os frutos da pimenta (C. chinense) foram 
lavados, secos em estufa a 100C, moídos e 
submetidos à maceração com dois solventes, 
álcool a 70% e éter etílico. Foi feita a 
prospecção dos constituintes dos dois 
extratos, hidroalcoólico e etéreo, por meio de 
testes da fitoquímica clássica, descritos por 
MATOS(1997).   

O teor de extrativos do extrato hidroalcoólico 
foi 33,15% e do extrato etéreo foi de 37,09%. 

De acordo com a literatura, o fruto de 
Capsicum chinense apresenta ácidos fortes, 
porém estes não foram observados com a 
metodologia de análise desenvolvida. Uma 
possibilidade é que tenha ocorrido 
descarboxilação dos ácidos, culminando na 
decomposição dos mesmos pelo aquecimento 
dos frutos em  estufa no tratamento inicial. 
Como o teste realizado utiliza a amônia 
proveniente da decomposição das amidas dos 
respectivos ácidos carboxílicos, se a 
quantidade de ácidos é pequena, devido à 
decomposição por aquecimento, então é 
provável que as amidas geradas e, 
consequentemente, a amônia formada por sua 
decomposição, estejam em volume tão 
pequeno que não sejam capazes de dar 
reação observável com o reagente de Nessler. 
Uma forma de contornar o problema seria 
tratar uma solução do extrato bruto em éter 
com solução aquosa de NaHCO3, formando os 
respectivos carboxilatos, tratando-se a fase 
aquosa com solução ácida, a fim de regenerar 



 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

os ácidos. No primeiro tratamento, os ácidos 
são convertidos aos respectivos carboxilatos 
pela reação com o bicarbonato, migrando para 
a fase aquosa. A acidificação regenera os 
ácidos e a subsequente extração leva-os para 
a fase orgânica. O sólido obtido por 
evaporação do éter pode ser ressuspenso em 
água e testado usando um indicador ácido-
base. 
Artigos publicados indicam uma alta 
concentração de capsaicina e 
dihidrocapsaicina (figura 1), que tem em sua 
estrutura o grupo fenol, identificado no 
presente trabalho, por meio de reação com 
FeCl3 . 

 

 
Fig.1. Estrutura química da capsaicina e da 

dihidrocapsaicina 
 
CONCLUSÃO 
 
O procedimento utilizado não foi suficiente 
para a completa caracterização química de C. 
chinense. Para completar essa análise pode-
se realizar testes determinação da umidade, 
cinzas, açúcares totais, açúcares redutores, 
lipídios totais, índice de iodo, fibras totais e 
vitaminas. 
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