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Resumo 

As pimentas do gênero Capsicum são amplamente comercializadas e 
consumidas no Brasil e no mundo. Seus frutos possuem altos valores vitamínicos, são 
fontes de ácido ascórbico, carotenoides, tocoferóis, flavonoides e capsaicinoides. A 
determinação do perfil químico pode fornecer informações importantes em relação a 
presença de compostos bioativos e possíveis aplicações medicinais. Frutos dos 
genótipos UENF 1715, UENF 1770 e UENF 1786 foram coletados e separados em 
partes. Para a análise de compostos orgânicos, o pericarpo foi liofilizado e macerado. 
Adicionou-se padrão interno n-C20, extraiu-se com clorofórmio e levou-se ao ultrassom 
(20 minutos). As amostras foram eluídas em colunas de SPE obtendo-se três frações 
distintas: F1-hexano, F2-hexano/diclorometano 4:1 (v/v) e F3-diclorometano/metanol 
9:1 (v/v). Todas as frações foram evaporadas com argônio e redissolvidas em seus 
respectivos solventes. As frações 2 e 3 foram derivatizadas em micro-ondas com 
BSTFA/TMCS, secas com argônio e redissolvidas com hexano. As frações foram 
analisadas através de CG-EM. Na F1 foram encontrados n-octacosano (UENF 1715 e 
UENF 1786 – 0,06 e 0,63 ng/µL, respectivamente), n-hexacosano, n-heptacosano, n-
tritetracontano, n-nonacosano, ɣ sitosterol, campesterol, advastab 405, vitamina E, 
capsaicina e lupeol, variando em ocorrência e abundância entre os genótipos. Na F2 
foram encontrados ácidos graxos, ésteres, esteróis e fenóis e, na F3 foram encontrados 
açúcares, ácidos graxos como os ácidos linoleico e linolênico, ácido benzoico, amidas, 
álcoois e aminas. Todos estes compostos foram identificados por derivatização com o 
trimetilsilil (TMS).  Os resultados obtidos mostram que a composição química das 
pimentas variou em função do genótipo. A presença de advastab 405 foi identificada 
nos três genótipos. Os compostos, ácido benzoico e lupeol, estão presentes apenas no 
genótipo UENF 1715. O perfil químico dos diferentes genótipos é importante para 
identificar compostos de possíveis interesses farmacológicos. 
 
Palavras-chave: pimenta, compostos bioativos, antioxidante, alcanos, extração em fase 
sólida. 
 
Abstract 

Chemical profile of organic compounds of different immature fruits 
genotypes of Capsicum chinense using gas chromatography coupled to mass 
spectrometry (GC-MS). 

Capsicum peppers are widely marketed and consumed in Brazil and worldwide. 
Its fruits have high vitamin values, are sources of ascorbic acid, carotenoids, 
tocopherols, flavonoids and capsaicinoids. Determination of the chemical profile can 
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provide important information regarding the presence of bioactive compounds and 
possible medicinal applications. Fruits of genotypes UENF 1715, UENF 1770 and 
UENF 1786 were collected and separated into parts. For analysis of organic 
compounds, the pericarp was lyophilized and macerated. Internal standard n-C20 was 
added, then the mixtures were extracted with chloroform and sonicated (20 minutes). 
The samples were eluted in SPE columns yielding three distinct fractions: F1-hexane, 
F2-4:1 (v/v) hexane/dichloromethane and F3-dichloromethane/methanol 9:1 (v/v). All 
fractions were evaporated with argon and redissolved in their respective solvents. 
Fractions 2 and 3 were derivatized in microwave with BSTFA/TMCS, dried with argon 
and redissolved with hexane. The fractions were analyzed by GC-MS. In F1, n-
octacosane (UENF 1715 and UENF 1786 - 0.06 and 0.63 ng/µL, respectively), n-
hexacosane, n-heptacosan, n-tritetracontan, n-nonacosane, sitosterol, campesterol, 
advastab 405, vitamin E, capsaicin and lupeol, varying in occurrence and abundance 
among the genotypes. In F2 fatty acids, esters, sterols and phenols were found and in F3 
were found sugars, fatty acids such as linoleic and linolenic acids, benzoic acid, amides, 
alcohols and amines. All these compounds were identified for derivatization with 
trimethylsilyl (TMS). The obtained results indicated that the chemical composition of 
the peppers varied as a function of the genotype. The presence of advastab 405 was 
identified in the three genotypes. The compounds benzoic acid and lupeol are present 
only in genotype UENF 1715. The determination of the chemical profile of different 
genotypes is an important step for the search and identification of compounds of 
pharmacological interest.  
 
Keywords: chili pepper, bioactive compounds, antioxidant, alkanes, solid phase 
extraction. 
 
Introdução 

A pimenta é uma planta herbácea anual da família Solanacea (Mosquera & 
Mendez, 1994). Explorações arqueológicas indicam que esta cultura era utilizada há 
9.000 a.C., principalmente como medicamento (Rufino & Penteado, 2006). Outras 
formas de uso como conservante de alimentos e como condimento também foram 
relatadas. Segundo Perry et al. (2007), as pimentas faziam parte de uma dieta complexa 
com milho e outros cereais há mais de 6.000 a.C. no continente americano.   

 As pimentas do gênero Capsicum são amplamente comercializadas e 
consumidas no Brasil e no mundo. Seus frutos possuem altos valores vitamínicos, são 
fontes de ácido ascórbico, carotenoides, tocoferóis, flavonoides e capsaicinoides (Pinto 
et al., 2013). Também são fontes de conservantes naturais utilizados nas indústrias 
cosmética e alimentar, e compostos terapêuticos que são matéria prima para produção 
de fármacos (Kouassi et al., 2012).  

O Brasil é considerado o centro de diversidade secundária do gênero Capsicum, 
entretanto, sua variabilidade genética é pouco conhecida e pesquisada para a grande 
maioria das espécies (Sudré et al., 2010). As espécies domesticadas mais cultivadas no 
território brasileiro são: C. chinense, C. frutescens e C. bacccatum var. pendulum 
(Bogusz Junior et al., 2012). 

 A espécie C. chinense é originária da planície tropical da América do Sul (Bacia 
Amazônica), sendo considerada a mais brasileira das espécies de pimenta (Pickersgill, 
2007). As variedades das pimentas pertencentes a esta espécie são conhecidas como 
"pimentas de cheiro", por serem muito aromáticas. Algumas das variedades de C. 
chinense estão entre as mais pungentes do mundo (Pino et al., 2006). Elas são 
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ingredientes essenciais de várias receitas no Brasil, e o consumo deste tipo de especiaria 
representa uma característica relevante da cultura nacional e local (Sousa et al., 2006).  

O perfil orgânico dos vegetais é influenciado por inúmeros fatores, como 
condições climáticas, tempo de amadurecimento, genótipos e técnicas de cultivo. Um 
dos fatores mais importantes é o estádio de maturação, pois, durante a maturação dos 
frutos, ocorrem várias modificações bioquímicas, fisiológicas e estruturais, e essas 
mudanças determinam os atributos de qualidade dos frutos (Menichini et al., 2009). 

Os compostos bioativos são encontrados em pequenas quantidades em alimentos 
e são considerados ingredientes não nutricionais, entretanto, eles são importantes para a 
manutenção da saúde humana (Patil et al., 2009). Exemplos de compostos bioativos 
encontrados em Capsicum spp. são compostos fenólicos, flavonoides, carotenoides e 
capsaicinoides (Santos et al., 2015). A composição química pode diferir entre espécies, 
tanto qualitativa como quantitativamente (Silva, 2007). 

Outra classe importante presente nas diversas espécies de plantas são os n-
alcanos. A determinação de distribuições moleculares de n-alcanos pode ser usada para 
estabelecer a origem geográfica dos produtos de origem vegetal. A composição em 
termos de n-alcanos não é facilmente alterada em função da lavagem, manuseio ou 
transporte, devido à sua natureza hidrofóbica, mantendo-se praticamente inalterada na 
planta (Mihailova et al., 2015). 

A cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM) é uma 
técnica muito adotada para a identificação de diferentes substâncias presentes em 
materiais naturais. Ela é extensivamente usada para analisar compostos como ésteres, 
ácidos graxos, álcoois, aldeídos, terpenos etc., pois pode analisar compostos que estão 
presentes em pequenas concentrações (Dubal & Kale, 2014). 

O objetivo deste trabalho foi obter um perfil orgânico de frutos de três genótipos 
de pimentas da espécie C. chinense (UENF 1715, UENF 1770 e UENF 1786) 
comparando-se com os padrões n-C21 a n-C40 por meio da técnica CG-EM. Também 
foram identificados compostos no extrato de clorofórmio, sendo as frações eluídas em 
colunas de extração em fase sólida (SPE) de fase reversa C18. 
 
Material e Métodos 

Obtenção dos frutos 
Os acessos UENF 1715, UENF 1786 e UENF 1770 foram semeados em 

bandejas de poliestireno de 128 células, contendo substrato comercial Vivatto®. Foram 
semeadas duas sementes por célula, com posterior desbaste para uma planta. As 
bandejas foram mantidas em câmara de crescimento até as mudas estarem com dois 
pares de folhas definitivas. O transplante foi feito para vasos plásticos de cinco litros, 
contendo uma mistura de terra, areia e esterco, na proporção de 1:1:1. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Unidade de Apoio à 
Pesquisa (UAP), da UENF, em Campos dos Goytacazes, RJ. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso (DIC), com cinco repetições. Todos 
os tratos culturais utilizados seguiram os recomendados por Filgueira (2012) com 
algumas adaptações para cultivo protegido. 
 

Preparação dos extratos 
Os frutos dos genótipos UENF 1715 (fig. 1), UENF 1770 (fig. 2) e UENF 1786 

(fig. 3) foram coletados em abril de 2016 e separados em duas partes: pericarpo e 
placenta com as sementes, utilizando-se somente o pericarpo. Após a separação, 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Horticultura Herbácea (Olericultura) 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

403!

procedeu-se à liofilização e posterior maceração do pericarpo, pesando-se 1,0 g para 
cada amostra.   
 

Análise CG-EM 
Para a análise dos compostos orgânicos, adicionaram-se 9 µL de um padrão 

interno n-C20 (10 ng/µL), fez-se a extração com 10 mL de clorofórmio e levou-se ao 
ultrassom por 20 minutos (160W). As amostras foram eluídas em colunas de extração 
em fase sólida (SPE) Bond Elut C18, Agilent, obtendo-se três frações distintas: fração 1 
(F1) - 5,5 mL de hexano, fração 2 (F2) - 7,5 mL de hexano/diclorometano 4:1 (v/v) e 
fração (F3) - 7,5 mL de diclorometano/metanol 9:1 (v/v). Todas as frações foram 
evaporadas sob atmosfera de argônio e depois redissolvidas em 1 mL em seus 
respectivos solventes de extração. Para a análise de n-alcanos em F1, as quantidades 
relativas dos n-alcanos mais abundantes e suas intensidades relativas foram comparadas 
com uma mistura de padrões (n-C21 a n-C40). Para quantificação, foram feitas curvas de 
calibração de n- C21 a C26, C28, C30, C32, C36, C38 e C40 nas concentrações de 5, 10, 15, 20 e 
25 ng/µL. 

F2 e F3 foram derivatizadas em um micro-ondas com 40 µL de BSTFA/TMCS 
(N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida e cloreto de trimetilsilil, 9:1, v:v), 
posteriormente secas com argônio e redissolvidas com 200 µL de hexano. Todas as 
frações (F1, F2 e F3) foram injetadas no cromatógrafo gasoso acoplado ao 
espectrômetro de massas (CG-EM) GCMS QP2010 Plus Shimadzu. 

As condições cromatográficas foram: hélio como gás de arraste sob fluxo de 
0,80 mL/min. na coluna capilar SLB™-5ms de 30 m (SUPELCO, I.D. 0,25 mm, 
espessura do filme de 0,25 µm), volume de injeção de 1 µL. A programação da 
temperatura foi de 50 °C (2 min) com taxa de aquecimento de 40 °C/min até 80 °C (2 
min), com taxa de aquecimento de 20 °C/min até 130 °C, por fim com taxa de 
aquecimento de 4 °C/min 300 °C (10 min). As condições do espectrômetro de massas 
foram de varredura completa (m/z 50–650), ciclo de tempo 0,65 s e ionização eletrônica 
de 70 eV (Rijke et al., 2015). 

A identificação dos compostos presentes nas frações foi baseada na estrutura 
molecular e massa molecular dos fragmentos. Os espectros de massa das substâncias 
desconhecidas foram comparados com os dados da biblioteca do Instituto Nacional de 
Padrões e Tecnologia (NIST) (Dubal & Kale, 2014). 
 
Resultados e Discussão  

Na F1, foram encontrados n-octacosano (UENF 1715 e UENF 1786), n-
hexacosano, n-heptacosano, n-tritetracontano, n-nonacosano, ɣ sitosterol, campesterol, 
advastab 405, vitamina E, capsaicina e lupeol, variando em ocorrência e abundância 
entre os genótipos. Foram identificados 14 compostos compreendendo sete grupos: éster 
(1), fenol (1), tocoferol (1) alcano (6), capsaicinoide (1), esterol (2), éter (1) e terpeno 
(1) (quadro 1).  

Para a identificação dos n-alcanos, também foi utilizado o Índice de Kovats, o 
qual correlaciona a relação linear do logaritmo do tempo de retenção com o número de 
carbono (quadro 2). Esse procedimento aumenta a confiabilidade nos resultados e 
possibilita, também, a identificação de outros compostos. 

A partir da curva analítica para os n-alcanos foi possível quantificar apenas o n-
octasano nas amostras UENF 1715 e UENF 1786 com concentrações 0,06 e 0,6 ng/µL 
respectivamente, os demais n-alcanos foram apenas identificados qualitativamente. 
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Os resultados demonstraram que existem diferenças na composição química dos 
genótipos. Apenas no genótipo UENF 1715 foram detectados o n-hexacosano, n-
heptacosano e lupeol. O lupeol tem propriedade anti-inflamatória (Bhandari et al., 
2014), atividade contra o Trypanosoma brucei (Hoet et al., 2007) e Plasmodium 
falciparum (Prado-Prado et al., 2010), indução a melanogênese em ratos (Hata et al., 
2002), entre outros. Já, os compostos tributil acetil citrato e estigmasterol metil éter, 
foram exclusivos do genótipo UENF 1770. O primeiro composto é um plastificante 
natural podendo ser utilizado para diversas finalidades como nas indústrias alimentícia e 
cosmética e no revestimento de medicamentos. O genótipo UENF 1786 foi o único a 
apresentar o n-nonacosano, que foi identificado com o auxílio de Índice de Kovats. 
Antioxidantes usualmente são utilizados em óleos e comidas gordurosas de forma a 
retardar sua auto-oxidação (Weng et al., 2000). Acetil tributila citrato (ATBC) é usado 
como um plastificante biodegradável para derivados de policloreto de vinila (PVC) e 
celulose, e é aprovado para materiais em contato com alimentos e também pode ser 
usado como um aditivo alimentar. ATBC também é usado como um emoliente para 
produtos de uso pessoal e cosméticos, revestimentos farmacêuticos, lubrificantes e 
tintas. 

Na F2, foram encontrados ácidos graxos (5), éteres (3), álcool (1), amina (1), 
capsaicinoides (2), amidas (2), fenol (1) e esterol (1).  

Na F3, foram encontrados açúcares, ácidos graxos como os ácidos linoleico e 
linolênico, ácidos fenólicos como ácido benzoico, amidas, álcoois e aminas.   

Os resultados obtidos mostram que a composição química das pimentas variou 
em função do genótipo. Destaca-se a presença do antioxidante advastab 405 encontrado 
nos três genótipos e dos compostos ácido benzoico e lupeol, presentes apenas no 
genótipo UENF 1715.  

Neste estudo, o método de determinação do perfil químico de compostos 
orgânicos mostrou-se eficiente concordando com Rijke et al. (2015). Ou seja, a 
combinação de liofilização da pimenta, extrações com diferentes solventes e uma 
abordagem combinada de limpeza, fracionamento em colunas SPE e derivatização 
tornam possível a identificação de inúmeros compostos bioativos neste tipo de matriz. 
 
Conclusões 

Nos génotipos analisados neste trabalho foram identificados n-alcanos de forma 
qualitativa e quantitativa. Apesar da baixa concentração de n-alcanos nos genótipos, foi 
possível observar, no caso do n-octacosano, que há diferença de concentração entre os 
genótipos UENF 1715 e UENF 1786 (0,06 e 0,63 ng/µL, respectivamente). A presença 
de alguns compostos bioativos como o lupeol, vitamina E e advastab 405 também foi 
detectada e observou-se que a composição química pode diferir entre os genótipos tanto 
qualitativa como quantitativamente.  

A utilização dos valores de índice de retenção linear (LRI) aumentou a 
confiabilidade dos resultados obtidos para os n-alcanos em CG-EM e estudos com 
limites de quantificação menores devem ser feitos para verificar com maior precisão a 
diferença química entre os genótipos. Com este método de análise, será possível no 
futuro, avaliar outros genótipos de pimentas.  
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Quadro 1 - Compostos presentes na fração 1 (F1) dos genótipos 1715, UENF 1770, 
UENF 1786 de Capsicum chinense identificados no CG-EM. 

Composto Classe do 
composto 

Tempo de 
retenção (min.) 

Área 
UENF 1715 UENF 1770 UENF 1786 

Tributil acetil citrato Éster 31,544 - 32003372 - 
Advastab 405 Fenol 34,950 94.901.865 2.000.277 23.205.831 
n-Hexacosano Alcano 38,767 2.978.451 - - 
n-Heptacosano Alcano 39,946 1.396.255 - - 
n-Octacosano Alcano 42,448 3.288.606 - 14.671.490 
n-Tetratriacontano Alcano 44,196 38.048.636 10.897.793 100.763.827 
n-Nonacosano Alcano 45,257 - - 6.059.446 
n-Tritetracontano Alcano 47,505 168.297.882 88.926.775 244.231.465 
Capsaicina Capsaicinoide 47,897 8.232.424 - 210.496.436 
Vitamina E Tocoferol 47,998 9.951.785 - 22.245.948 
Campesterol Esterol 49,657 36.940.262 117.464.196 37.287.246 
Estigmasterol metil éter Éter 50,049 - 21429023 - 
ɣ sitosterol Esterol 51,028 135.393.141 310.136.436 121.121.533 
Lupeol Terpeno 52,465 36.875.863 - - 
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Quadro 2 - Estimativa do tempo de retenção dos n-alcanos por relação linear entre 
número de carbonos e log do tempo de retenção (Índice de Kovats) em genótipos de 
Capsicum chinense. 

Número de carbonos Log do Tempo de retenção (TR) Tempo de retenção (TR) 

20* 1,4139 24,946 
21 1,4507 28,231 

22* 1,4675 29,343 
23 1,4843 30,501 
24 1,5143 32,865 

25* 1,5479 35,310 
26 1,5877 38,700 

27* 1,6015 39,948 
28 1,6277 42,437 

29* 1,6551 45,196 

*Indica que a substância não foi identificada pelo padrão externo, sendo identificado 
pela equação da reta obtida na curva entre número de carbonos e log do tempo de 
retenção. 
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