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Resumo 
 

O objectivo deste trabalho foi identificar as espécies num conjunto de 71 plantas de 

Capsicum, e determinar a pungência em amostras de 44 destas. Na caracterização morfo-

fisiológica utilizaram-se os caracteres definidos pelo ICVV, e alguns definidos pelo IPGRI. 

Das 71 amostras observadas, 32 foram identificadas como C. annuum, 5 de C. baccatum, 

27 de C. chinense, 6 de C. frutescens, e 1 de C. pubescens. Pretendeu-se também avaliar a 

pertinência de estabelecer um número restrito de caracteres, mas que permitam 

simultaneamente uma identificação segura e expedita, nomeadamente a cor da corola e 

semente, a presença ou não de máculas e de constrição anelar. Uma análise hierárquica de 

clusters mostrou que os caracteres mais úteis para a identificação coincidem com estes 

últimos. A pungência foi quantificada através de análise por HPLC, precedida por estudos de 

moenda e extracção dos capsaicinóides. Obtiveram-se valores de CAP entre 88 e              

14 814mg/kg e de DH entre 4 e 5860mg/kg, variando a pungência entre 1471 SHU na 

amostra C. annuum ‘Padrón’ e 324 928 SHU na amostra C. chinense ‘Scotch Bonnet’. Não 

foi encontrada relação directa entre pungência e espécie, embora C. chinense tenha 

apresentado valores mais elevados. 

 

Palavras-chave : Capsicum spp., morfologia, pungência, capsaicinóides, HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

The purpose of this paper was the identification of species in a group of 71 Capsicum plants, 

and the determination of pungency in samples of 44 of them. For morphophysiological 

characterization descriptors defined by the CPVO and some defined by IPGRI were used. 

Among the 71 observed plants, 32 were identified as C. annuum, 5 as C. baccatum, 27 as   

C. chinense, 6 as C. frutescens, and 1 as C. pubescens. Additionally, the pertinence of 

establishing a restrict number of characters that would simultaneously allow a secure and 

expedite identification, namely corolla and seed color, presence or absence of spots and ring 

constriction, was evaluated. Hierarchical cluster analysis demonstrated that the most useful 

characters for identification were the previously stated. Pungency was quantified through 

HPLC analysis, preceded by grinding and capsaicinoid extraction studies. Values between 

88 and 14 814mg/kg were attained for CAP, and between 4 and 5860mg/kg for DH, resulting 

in a range of 1417 SHU for C. annuum ‘Padrón’ to 324 928 SHU for C. chinense ‘Scotch 

Bonnet’. No direct relation between pungency and species was found, although C. chinense 

reached higher levels. 

 

Key words : Capsicum spp., morphology, pungency, capsaicinoids, HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extended abstract  

 

Peppers belong to the genus Capsicum, and include about 30 species, in witch the 

domesticated are of particular importance: C. annuum, C. chinense, C. frutescens,              

C. baccatum and C. pubescens, whose cultivation is widespread due to their rich content in 

vitamins and also capsaicinoids, that are responsible for their pungency. 

The structure of the present work can be divided in two parts: the identification of Capsicum 

species present in population planted in plastic pots; and the quantification of capsaicinoid 

content  with subsequent determination of fruit pungency in SHU. 

For the identification of species, 71 accessions of Capsicum from various countries were 

morphologically characterized, using descriptors according to the guidelines of the 

Community Plant Variety Office (CPVO) and others from the International Plant Genetic 

Resources Institute (IPGRI). Morphophysiological characterization, conducted with the 

assistance of the Plant Protection and Phytoecology Department of the Instituto Superior de 

Agronomia - Lisbon, lead to the identification of samples in a population that included all five 

domesticated species: 32 of C. annuum,  5 C. baccatum, 27 C. chinense, 6 C. frutescens, 

and 1 C. pubescens. The record of the descriptors of each plant was performed from seed to 

fruit maturity, aiming not only the identification of the species but also the determination of a 

narrower group of more useful characteristics that would allow that identification. Results of 

hierarchical cluster analysis, showed that the most useful characteristics needed for the 

correct identification of the species are: seed color, coloration of the corolla and presence of 

spots on the petals, as well as the presence or absence of ring constriction. 

Quantification of pepper pungency is important for the consumer, as a base ingredient in 

food preparation, as well as for the formulation of pharmaceutics, and even for the global 

industry market. The determination through Scoville’s organoleptic test has been updated, 

although Scoville’s Scale remains a reference, being pungency ratted according to Scoville 

heat units. The use of more accurate analysis techniques is therefore required, although the 

conversion to Scoville units is inevitable. 

For the determination of capsaicinoid content, samples from 44 plants were processed and 

pungency was quantified through HPLC analysis, preceded by grinding and capsaicinoid 

extraction studies. A Beckman System Gold device was used, in the installations of Centro 

de Ecofisiologia, Bioquímica e Biotecnologia Vegetal from the Instituto de Investigação 

Científica Tropical of Lisbon. Values between 88 and 14 814mg/kg were attained for CAP, 

and between 4 and 5860mg/kg for DH, resulting in a range of 1417 SHU for C. annuum 

‘Padrón’ to 324 928 SHU for C. chinense ‘Scotch Bonnet’. No direct relation between 

pungency and species was found, although C. chinense reached higher levels.  
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1. Introdução e objectivos 
 
Os pimentos, que pertencem ao género Capsicum L., compreendem cerca de 30 espécies, 

entre as quais se destacam as 5 espécies domesticadas: C. annuum L., C. chinense Jacq., 

C. frutescens L., C. baccatum L. e C. pubescens Ruiz & Pav. O seu cultivo encontra-se 

amplamente difundido devido às suas qualidades culinárias e organolépticas, à sua riqueza 

em vitaminas e antioxidantes, e, no caso dos pimentos picantes, aos capsaicinóides 

responsáveis pelo característico sabor “picante” ou pungência.  

A produção de Capsicum tem vindo a crescer, sendo inclusivamente os pimentos picantes a 

especiaria mais consumida actualmente a nível mundial. São um ingrediente base na 

preparação de alimentos, formulação de produtos farmacêuticos e um agente de coloração 

na cosmética e vestuário. 

Ainda hoje tem lugar uma polémica sobre a classificação, nomenclatura e identificação 

destas plantas, e a terminologia contribui para um agravamento da confusão. 

Os estudos de caracterização morfológica provam ser um suporte técnico valioso para a 

identificação da diversidade fenotípica, porque além de providenciarem uma base técnica 

segura, permitem a selecção das características pretendidas em programas de 

melhoramento. Por outro lado, realçam a importância da conservação da biodiversidade, 

incentivando o estabelecimento e manutenção de Bancos de Germoplasma que incluam 

mais do que as espécies domesticadas. 

O objectivo da primeira parte do trabalho foi a identificação das espécies presentes (que 

incluiram apenas as domesticadas) numa população de 71 plantas, através da sua 

caracterização morfológica, assim como o apuramento do conjunto de características mais 

úteis para essa identificação. Adicionalmente, foi efectuada uma análise de clusters, que 

utilizou como variáveis 10 caracteres morfológicos, na tentativa de agrupar as espécies de 

acordo com tais características, que posteriormente foram reduzidos a 4. 

 

Os capsaicinóides são um grupo de compostos químicos exclusivos do género Capsicum, 

que lhe conferem a pungência, sendo a capsaícina e a dihidrocapsaícina os responsáveis 

maioritários por essa mesma pungência.  

A quantificação da pungência dos pimentos picantes tem interesse tanto para o consumidor 

como para o produtor fornecedor das indústrias alimentar e farmacêutica.  

O teste organoléptico de Scoville foi o primeiro método fiável de medição da pungência, 

tendo dado origem a uma tabela baseada em unidades de calor, designada genericamente 

como Tabela de Scoville. Apesar do teste ter sido ultrapassado, sendo substituído por 

técnicas de análise mais precisas, a Escala de Scoville continua a ser uma referência, pelo 
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que continua a ser necessária a conversão dos resultados analíticos em unidades de 

Scoville.  

Actualmente, a Cromatografia Líquida de Alta Precisão (HPLC) providencia uma análise 

precisa e eficiente do conteúdo e tipo de capsaicinóides presentes numa amostra, sendo por 

isso a escolha utilizada na segunda parte deste trabalho. 

Para a determinação do teor de capsaicinóides foram submetidas a análise por HPLC, 

amostras de bagas de 44 plantas da população em estudo. Além da análise comparativa da 

pungência entre as diferentes amostras, pretendeu-se identificar a espécie detentora dos 

níveis mais elevados.  
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2. Revisão bibliográfica 
 

2.1. Origem e dispersão dos Capsicum L. 
 

Foi estabelecido como centro de origem do género Capsicum a área que vai desde o 

sudeste brasileiro até ao Chile e, para norte, até ao sul dos Estados Unidos da América.   

Mc Leod et al. (1982), baseados em informações geográficas e dados de electroforese, 

avançaram a hipótese de que a “área nuclear” terá sido numa zona central da Bolívia. Estes 

autores sugerem que a espécie ancestral se dividiu no agrupamento das flores brancas e no 

das flores purpúreas, que subsequentemente sofreram especiação, nomeadamente quando 

se formou a cadeia dos Andes. As plantas foram forçadas a adaptar-se às novas condições 

climáticas donde inclusivamente resultaram características como a pungência e o porte 

erecto das bagas.  

As variedades selvagens primitivas tinham, assim como algumas de hoje, frutos pequenos e 

encarnados, muito atractivos para os pássaros, que muitos cientistas acreditam serem os 

primeiros responsáveis pela sua disseminação.  

 

A associação do Homem aos pimentos teve início há 10 000 ou 12 000 anos, quando as 

primeiras populações habitaram as Américas (MacNeish, 1964). Das várias espécies 

selvagens então existentes, foram domesticadas cinco, cujo mapa de expansão 

précolombiana (Nuez et al. 1996) é revelado para quatro dessas espécies (Figura 1). A 

espécie C. pubescens cingiu-se às regiões de elevada altitude, C. baccatum alastrou-se por 

toda a zona central da América do Sul e              

C. annuum foi levada para norte. C. chinense foi a 

única espécie que ocupou uma área que manteve 

um contacto com as restantes. Acredita-se que a 

espécie C. frutescens acompanhou o percurso da 

espécie C. annuum. 

 

 

Posteriormente, as espécies C. baccatum e C. pubescens mantiveram-se distribuidas pela 

América do Sul. As restantes espécies, nomeadamente C. annuum, C. chinense e              

Figura 1 – Mapa das zonas de expansão 

précolombiana para quatro das 

espécies domesticadas de 

Capsicum.  

      Fonte: Nuez et al. (1996)
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C. frutescens, foram domesticadas de forma independente: C. annuum no México,               

C. chinense na Amazónia, e C. frutescens no sul da América Central. Estas três últimas 

tornaram-se nas espécies de maior importância comercial. 

 

Os pimentos foram introduzidos na Europa e, a partir daí em África e na Ásia, após a 

chegada de Cristovão Colombo à América no século XV (Ferrão, 1992). De acordo com 

Bosland e Votava (2000), tanto na Europa como em África e na Ásia, este novo alimento foi 

integrado na cozinha sem hesitações, possivelmente devido à incorrecta noção de que esta 

planta seria uma forma barata de pimenta (Piper nigrum L.). 

De facto, o interesse pelos pimentos picantes deveu-se precisamente à sensação de ardor 

que imprimiam, muito similar à da pimenta, que na época era um produto de luxo. 

Corroborando este facto, Maroto (2002) afirma que até à introdução dos pimentos no Velho 

Mundo, apenas a pimenta era empregue como condimento em alimentos cozinhados. Uma 

vantagem adicional no uso dos pimentos, estava na sua capacidade de prevenção de 

doenças, uma vez que aplicados aos alimentos, os conservavam e protegiam da acção de 

fungos e bactérias (Heiden et al., 2007). 

Hoje, sabe-se que os Capsicum são, de todas as especiarias, as mais utilizadas nos países 

tropicais e subtropicais (Rehm e Espig, 1991). 

 

Para além da polémica que rodeia a classificação, nomenclatura e identificação dos 

Capsicum, a terminologia dos pimentos picantes é particularmente geradora de uma 

confusão acrescida. De acordo com Bosland (2006), o termo “piri-piri” é de autoria 

portuguesa, tendo derivado para o “peri-peri” inglês e americano - além do termo mais 

generalizado “chilli” - enquanto que a designação “pili-pili” será de origem Swahili. O mesmo 

signifcado têm as designações de “aji” no Perú, “chile” no México, “paprika” na Hungria ou 

“malagueta” no Brasil. Todas estas designações são aplicadas aos pimentos picantes em 

geral, não oferecendo nenhum tipo de distinção no que diz respeito à espécie. 

 

 
2.2. Descrição do género Capsicum L. 

 
2.2.1. Morfologia Geral 

 

O género Capsicum é constituído por ervas e arbustos, vulgarmente cultivados como anuais 

nas regiões de clima temperado.  

As plantas são herbáceas, embora o caule nalgumas espécies se torne lenhoso com a 

idade, o sistema radicular é aprumado e o tipo de crescimento é geralmente indeterminado, 

com um porte geralmente erecto.  
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As folhas são inteiras, de inserção alterna, peninérveas, ovadas a lanceoladas, podendo ser 

glabras ou pubescentes.  

A inflorescência tem geralmente 1 - 4 flores, é pedunculada e oposta às folhas. As flores são 

hermafroditas, de corola simpétala rodada a campanulada, por vezes com lobos revolutos, 

com (4) 5 - 7 (9) pétalas, coloração branca, branca esverdeada, branca-purpúrea ou 

completamente purpúrea.  

O fruto é uma baga, incompletamente bi a hepta-locular, polispérmica, com grande 

heterogeneidade na forma e na cor. Esta última característica, varia à maturação entre 

variedades, e numa mesma planta, em função do estado de maturação: no início verde, 

amarelo ou até púrpura, evoluindo para amarelo, laranja, vermelho ou uma mistura destas 

cores. O verde é devido à clorofila, o amarelo e o vermelho aos carotenóides, e o púrpureo 

às antocianinas. Alguns frutos apresentam uma coloração castanha que é atribuída à 

persistência da clorofila, concorrendo com a síntese de licopeno e beta-carotenóides 

(Rubatzky e Yamaguchi, 1999 e Hornero-Méndez e Minguez-Mosquera, 2002). O fruto, 

quando maduro, torna-se mais oco, devido ao facto de o desenvolvimento da placenta não 

conseguir acompanhar o crescimento do pericarpo. 

As sementes têm a forma característica das Solanáceas, sendo subreniformes e achatadas, 

com diâmetro longitudinal entre os três e os cinco milímetros, amareladas ou pretas. 

 

2.2.2. Critérios de agrupamento 
 

Devido ao elevado grau de variação fenotípica nas formas, tamanhos e cores dos frutos, 

assim como na morfologia geral das plantas deste género, uma forma prática de 

organização desta enorme diversidade é o agrupamento em espécie, variedade, tipo de 

fruto e cultivar (Bosland et al., 1988).  

 

Embora haja desde há muito, uma grande polémica sobre a classificação, nomenclatura e 

identificação destas plantas, aceita-se actualmente que existem 30 espécies identificadas de 

Capsicum (Bosland e Votava, 2000), que vão desde o pimento doce ao extra-picante 

‘Habanero’, e mais de 2000 cultivares que derivam de três a cinco das espécies selvagens 

(DeWitt e Bosland, 1996).  

O consenso actual aponta para a existência de cinco espécies domesticadas (Heiser e 

Pickersgill, 1969; IBPGR, 1983; Rabelo da Costa et al., 2006): C. annuum; C. baccatum;    

C. chinense; C. frutescens e C. pubescens. Todas elas são resultantes da selecção 

realizada durante muitos e muitos anos pelos povos indígenas das Américas. Sobre as 

espécies selvagens, pouco é conhecido (Embrapa, 2002), sendo difícil a sua classificação 
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botânica, mesmo quando assistida por técnicas de identificação genética (Rabelo da Costa 

et al., 2006). 

A fronteira de distinção entre tipo de fruto e variedade não é clara. Há que ter em 

consideração que o termo “variedade” não tem o mesmo valor para um taxonomista e para 

um horticultor ou melhorador. Bosland et al. (1988) apresentaram uma figura ilustrativa 

(Figura 2) intitulada como “as variedades” mais comuns de Capsicum, a qual foi mais tarde 

re-apresentada ilustrando “as formas dos tipos de fruto” mais comuns (Bosland e Votava, 

2000). Ainda neste último trabalho, é realçado o carácter difícil e confuso no “agrupar” dos 

pimentos, sendo estabelecido que os diferentes tipos de fruto são distinguidos 

principalmente em função da forma, embora também se deva atender a factos como o tipo 

de utilização, cor, pungência, aroma e sabor. 

 

De acordo com Almeida (2006), podem considerar-se entre 50 a 70 tipos de frutos no 

género Capsicum, destacando-se: 

• o Bell, que representa o grupo doce de maior importância económica e o que contém 

maior número de cultivares doces; 

• o Pimiento, fruto cordiforme, de sabor doce; 

• o Jalapeño, De Cayene, Habanero e o Tabasco, são indicados como exemplos já 

correspondentes a pimentos picantes. 

 

Bosland (1996) estende o número de tipos de fruto à ordem das centenas, e refere que 

estes são uma categoria subespecífica que permite a distinção entre variedades hortícolas 

específicas, com aspectos e propriedades distintintivas para processamento ou uso em 

fresco. 
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A lista de tipos de frutos é extensa mas, por vezes, o nome do tipo de fruto serve como 

homónimo da variedade e ainda como primeira palavra na terminologia da cultivar, o que 

implica um crescendo proporcionalmente superior em termos da quantidade de nomes de 

cultivares existentes. Na espécie C. annuum, por exemplo, existe um tipo de fruto conhecido 

por ‘Cherry’, cuja forma se assemelha a uma cereja gigante. Muitas das cultivares com esse 

tipo de fruto assumem o mesmo primeiro nome, conjugando-o com outro, como por exemplo 

‘Cherry Sweet’ ou ‘Cherry Hot’, etc. O nome “Cherry” associa-se portanto à designação 

genérica do tipo de fruto e, igualmente, da variedade. Da aliança ao advérbio “Hot” resulta o 

nome da cultivar. Mas existem diversos casos em que o nome da variedade e/ou tipo de 

fruto não propicia esta possibilidade de associação. É o que acontece com o ‘Habanero’,     

C. chinense, que é a designação genérica para a variedade ou tipo, mas que engloba 

cultivares como o ‘Rica Red’ ou o ‘Red Savina’. 

 

Para além das formas mais usuais de agrupamento dos pimentos, anteriormente referidas, 

estas plantas podem ser também agrupadas em complexos de espécies, um arranjo 

importante já que se trata de uma primeira fase da averiguação da proximidade entre as 

espécies.  

Figura 2 – Formas das bagas de Capsicum. 

            Fonte: Bosland et al. (1988). 
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Cada complexo engloba as espécies que permitem trocas genéticas entre si, ou seja, que 

são possíveis de cruzar, sendo cada um deles constituído por espécies domesticadas e os 

seus parentes selvagens (Bosland e Votava, 2000). Esta informação dá-nos uma noção da 

hibridação que pode ocorrer (Figura 3), sempre que coexistam no mesmo local as espécies 

incluídas no complexo, que é um fenómeno com importantes repercussões em ensaios de 

campo e trabalhos de melhoramento, já que apesar da predominância de autofecundação, 

as flores sejam alvo de polinização cruzada (Godoy et al., 2006).   

Actualmente estão estabelecidos três complexos, em que se incluem as espécies 

domesticadas: complexo  C. annuum, complexo C. baccatum e complexo  C. pubescens. 

O complexo  C. annuum inclui as espécies C. annuum, C. frutescens e C. chinense, 

compartilhando o mesmo “mutual ancestral gene pool’”(Pickersgill, 1991; Bosland e Votava, 

2000). A compatibibilidade genética é demonstrada, embora por vezes haja a evidência de 

comprometimento na descendência no que diz respeito à fertilidade (Smith e Heiser, 1957). 

 

 

 

 

 

Os complexos C. baccatum e C. pubescens incluem, respectivamente, as 

correspondentes espécies C. baccatum e C. pubescens. Este último possui ainda a 

particularidade de incluir genótipos autoincompatíveis e parcialmente autoincompatíveis 

(Saborío e Paulino, 1992), o que previne a hibridação entre plantas desse mesmo complexo. 

Rabelo da Costa et al. (2006), trabalhando apenas com as quatro espécies mais importantes   

– C. annuum, C. frutescens, C. chinense e C. baccatum – e recorrendo a marcadores RAPD 

(Random Amplified Polimorphic DNA), comprovaram a proximidade genética das três 

primeiras, apoiando a sua inclusão num mesmo complexo  (C. annuum).  

A proximidade genética entre as espécies começa então a ser delineada, e de acordo com 

esse mesmo trabalho, constata-se que as espécies mais próximas são C. chinense e         

C. frutescens, em que a principal diferença se cinge à presença ou não de constrição anelar, 

observável apenas na primeira espécie. Esta constatação justificará a polémica existente 

sobre a fusão destas espécies numa única. O facto de possuírem características genéticas 

semelhantes apoiará o seu agrupamento numa mesma espécie. Contudo, as características 

morfológicas apontarão para a sua separação (Bosland e Votava, 2000). 

Figura 3 – Planta 53, Capsicum annuum     

(à esquerda) e híbrido resultante 

de auto-sementeira (à direita). 
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2.2.3. Descrição das espécies domesticadas 
 

Embora a caracterização das diferentes espécies envolva um vasto conjunto de descritores, 

é conveniente ter a noção de que existe um número restrito de elementos particulares que 

se enquadram numa descrição diagnóstica de base, e que permitem, numa primeira 

abordagem visual, identificar o indivíduo presente.  

O quadro abaixo (Quadro1) apresenta uma adaptação de uma chave dicotómica proposta 

por Nuez et al. (1996) para as espécies domesticadas de Capsicum, que por sua vez 

resumem o concenso obtido numa reunião do IPGRI realizada em 1983 entre peritos em 

recursos genéticos de Capsicum. Este importante elemento foi utilizado na parte 

experimental deste trabalho. 

 

Chaves  

1 Sementes negras. Corola purpúrea C. pubescens 
1 Sementes cor palha, corola branca ou branca esverdeada, raramente purpúrea 2 
2 Corola purpúrea 3 
2 Corola branca ou branca esverdeada 4 

3 Flores solitárias C. annuum 
3 Duas ou mais flores por nó  C. chinense 
4 Corola com máculas amarelas difusas na base das pétalas C. baccatum 
4 Corola sem máculas amarelas difusas na base das pétalas 5 
5 Cálice dos frutos maduros com constrição anelar na união com o pedicelo C. chinense 

5 Cálice dos frutos maduros sem constrição anelar na união com o pedicelo 6 
6 Flores solitárias 7 
6 Duas ou mais flores por nó 8 

7 Corola branca leitosa, pétalas usualmente rectas, pedicelos usualmente pendentes à 
ântese C. annuum 

7 Corola branca esverdeada, pétalas frequentemente ligeiramente revolutas, pedicelos 
erectos à ântese C. frutescens 

8 Pétalas de limbo frequentemente revoluto, pedicelos erectos à ântese  C. frutescens 
8 Pétalas de limbo plano, pedicelos pendentes ou usualmente pendentes à ântese   9 
9 Corola branca esverdeada,  pedicelos pendentes à ântese C. chinense 
9 Corola branca leitosa, pedicelos pendentes ou usualmente pendentes à ântese  C. annuum 

 

 

2.2.3.1. Capsicum annuum L.  
 

C. annuum é a espécie mais cultivada no mundo (Bosland et al., 1988; DeWitt e Bosland, 

1993 e 1996; Nuez et al., 1996). Dentro deste grupo, existem as seguintes variedades:       

C. annuum L. var. annuum, C. annuum L. var. aviculare (Dierb.) D’Arcy & Eshbaugh,          

C. annuum L. var. grossum Sendtn. e C. annuum L. var. longum Sendtn. As plantas são de 

crescimento anual e incluem duas formas doces para a variedade annuum – o Bell pepper 

e o Pimiento –, assim como a forma picante dispersa por todo o mundo.  

Nuez et al. (1996) caracterizam esta espécie como tendo flores geralmente solitárias 

(ocasionalmente fasciculadas), possuindo pedicelos pendentes à ântese e uma corola 

Quadro 1 – Chaves para as espécies domesticadas de Capsicum. 

Fonte: Nuez, et al. (1996), adaptado por  
Santos, V. e Vasconcelos, T.
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branca (leitosa) ou ocasionalmente purpúrea, sem máculas difusas na base das pétalas, que 

muitas vezes são planas. O cálice dos frutos maduros não apresenta constrição anelar na 

união com o pedúnculo e cálice. A polpa, que corresponde ao mesocarpo do fruto, é 

usualmente de consistência firme. 

Na variedade aviculare incluem-se frequentemente plantas espontâneas. Na variedade 

grossum são incluidas diferentes cultivares de pimentos doces, e na variedade longum 

predominam plantas que produzem pimentos de forma triangular. 

A maior variabilidade de formas de fruto que geralmente se estudam e cultivam pertencem a 

esta espécie (Bosland et al., 1988; DeWitt e Bosland, 1993 e 1996). 

Exemplos de destaque, no comércio internacional, de tipos de fruto desta espécie são:  

• o ‘Jalapeño ’, com frutos triangulares, pericarpo espesso e cuja cor muda de verde 

escuro quando imaturos, para vermelho quando maduros, sendo muito pungentes. 

Este aspecto relativo à pungência, contudo, não é suportado pela base de dados da 

Embrapa (www.cnph.embrapa.br/capsicum, 2008), que relata a existência de 

inúmeros cultivares e híbridos no mercado, sendo o típico ‘Jalapeño’ possuidor de 

uma pungência considerada mediana. Este fruto revela a particularidade de exibir 

uma suberização típica na epiderme quando amadurece; 

• o ‘De Cayenne ’ é um fruto comprido, vermelho, com um forte enrugamento  

característico, morfologicamente denominado de sinuosidade basal, e tem uma 

forma triangular estreita, mais ou menos encurvada. Esta forma de fruto é 

erroneamente confundida com a das malaguetas. Este grupo inclui curiosamente 

uma variedade com a designação ‘Hot Portugal’.  

Outros exemplos de tipos de fruto importantes dentro da espécie C. annuum são o ‘Wax’, o 

‘Tepin’ e o ‘Piquin’ (Figura 4). O primeiro, também amplamente comercializado, exibe uma 

baga triangular, com um comprimento entre 50 e 150mm e um diâmetro até 

aproximadamente 50mm, com uma superficíe de aparência cerosa. Os dois últimos, podem 

ser incluídos num mesmo grupo – o grupo dos “piri-piris ” 

de calibre mais pequeno – distinguindo-se os ‘Tepin’, que 

possuem aspecto arredondado com cerca de 8mm de 

comprimento e 6mm de diâmetro, dos ‘Piquin’, mais 

alongados, com 18mm de comprimento e 8 de diâmetro. O 

‘Tepin’ é considerado por muitos especialistas como a “mãe” 

de todos os pimentos da espécie C. annuum. 

 

 

 

Figura 4 – Frutos (a) ‘Piquin’ (planta 

59) e (b) ‘Tepin’ (planta 

65) da espécie             

C. annuum. 

(a) 

(b) 
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2.2.3.2. Capsicum baccatum L. 
 

Estes pimentos são conhecidos como “ají” na América do Sul, onde são usualmente 

cultivados. São duas as variedades reconhecidas: C. baccatum L. var. baccatum e             

C. baccatum L. var. pendulum (Willd.) Eshbaugh. A primeira corresponde a uma variedade 

selvagem e a segunda a uma domesticada (DeWitt e Bosland, 1993 e 1996). 

As flores são solitárias, com pétalas por vezes ligeiramente revolutas, brancas com máculas 

verde-escuras, amarelas ou castanhas nos lobos das pétalas, característica que serve para 

identificar esta espécie (DeWitt e Bosland, 1996). Os pedúnculos podem ser erectos ou 

pendentes à ântese. 

O cálice dos frutos maturos não tem constrição anelar e apresenta nervuras que terminam 

em dentes muito proeminentes e acuminados (Nuez et al., 1996). 

A variabilidade desta espécie, em relação à forma, cor e dimensões do fruto, é similar à 

espécie C. annuum.  

Os frutos variam na pungência, abrangendo desde o doce até ao muito picante e possuem 

sabores e aromas únicos. A polpa é firme (Nuez et al., 1996). 

Como exemplos da variabilidade de tipo de frutos dentro da C. baccatum var. pendulum, 

podemos referir o tipo ‘Starfish’ e ‘Chapéu-de-frade’ (www.thechileman.org/ e 

www.cnph.embrapa.br/capsicum,  2008), com uma forma não habitual e muito distintiva que 

o torna muito popular e até aliciante do ponto de vista ornamental. Os C. baccatum var. 

baccatum são também conhecidos como ‘Bird Aji’ e correspondem a variedades selvagens 

ocasionalmente colhidas, mas com pouco interesse comercial (www.uni-graz.at/ 

~katzer/engl/Caps_fru.html, 2008). 

 

2.2.3.3. Capsicum chinense Jacq. 
 

Apesar de ser facto assente que os Capsicum são originários das Américas Central e do 

Sul, o epíteto desta espécie sugere tratar-se de uma planta originária da China. Tal resultou 

de uma infeliz precipitação taxonómica por se ter assumido a China como sua região de 

origem (Bosland et al., 1988). 

As plantas têm duas ou mais flores por nó (ocasionalmente solitárias), com pedicelos 

erectos ou pendentes à ântese, com corola branca esverdeada (ocasionalmente branca ou 

purpúrea), de pétalas usualmente de limbo plano e sem máculas difusas. O cálice dos frutos 

maduros tem constrição anelar com nervuras do tubo não prolongadas em dentes e a polpa 

é firme (Nuez et al.,1996). 

O pimento ‘Habanero’ pertence a esta espécie, e é reconhecido internacionalmente por ser 

o mais picante dos pimentos, chegando a atingir as 300 000 unidades Scoville. É peculiar 
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que, embora o termo se traduza como “de Havana” em espanhol, não é um pimento 

originário de Cuba. O termo ‘Habanero’ refere-se, a um tipo particular de forma do fruto e 

variedade, de forma trapezoidal a rectangular, com um encarquilhamento muito pronunciado 

no sentido longitudinal (por vezes no sentido transversal); os frutos à maturação podem ser 

amarelados, alaranjados, vermelhos ou cor de chocolate. Em geral, compreendem os 

pimentos mais pungentes que se conhecem. A partir dos seus frutos produzem-se uma 

grande diversidade de molhos, concorrenciais com o famoso Tabasco©. 

O ‘Scotch Bonnet’ é um outro exemplo muito popular de fruto desta espécie, que se 

distingue do ‘Habanero’ por ser uma verdadeira variedade no sentido botânico. Ambos têm 

formas similares, mas o ‘Scotch Bonnet’ tende a parecer-se, como o próprio nome indica, 

com um barrete escocês. 

Esta espécie é reconhecida como detentora dos pimentos mais picantes. Contrariando a 

reputação do ‘Habanero’, a cultivar ‘Naga Jolokia’ foi recentemente identificada como a mais 

picante, chegando mesmo a ser indicada no Guinness Book como a recordista mundial, 

atingindo as 1 041 427 unidades Scoville (Baker, 2007). Já em 2008 surgiu uma nova  

recordista,  a  ‘Naga Morich’,  que, de  acordo  com  a  Universidade  de  Warwick, atinge as 

1 598 277 unidades (www.chileseeds.co.uk, 2008). 

 

2.2.3.4. Capsicum frutescens L. 
 

As plantas desta espécie são arbustos, representados actualmente por duas cultivares: o 

‘Tabasco’ e a ‘Malagueta’.  

O ‘Tabasco’ é o tipo de pimento mais popular dentro desta espécie, com frutos pequenos, 

amarelo-alaranjados a vermelhos e extremamente picantes. São o ingrediente por 

excelência do molho, com mais de 125 anos de existência, de renome internacional, o  

Tabasco©. 

Uma curiosidade botânica interessante surgiu com o aparecimento da ‘Malagueta’, cuja 

terminologia deriva da época dos descobrimentos, quando os escravos africanos foram 

levados para o continente Sul Americano e, ao comerem pimentos picantes associaram-nos  

à ‘melegueta’ (Aframomum melegueta), uma espécie da família do gengibre, originária da 

África Ocidental. A designação de “malagueta” ficou, desde então, associada aos pimentos 

picantes do Brasil, subsistindo até aos dias de hoje. Uma nota importante que 

inevitavelmente lança a confusão é que em Portugal e Moçambique a distinção entre “piri-

piri” e “malagueta” se refere ao tamanho, sendo os “piri-piris” mais pequenos 

(www.babylon.com, 2008). 

De acordo com Nuez et al. (1996) esta espécie tem flores solitárias (ocasionalmente 

fasciculadas), com a corola branca esverdeada, sem máculas difusas na base do limbo das 
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pétalas, o qual é com frequência ligeiramente revoluto. Os pedicelos são erectos à ântese, 

embora as flores se apresentem pendentes. O cálice dos frutos maduros não tem constrição 

anelar. O fruto tem bagas geralmente fusiformes, de porte erecto. 

A polpa é geralmente branda, ou seja, extremamente fluida quando comparada às outras 

espécies. 

 

2.2.3.5. Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 
 

Esta é a espécie das sementes pretas. É também a única espécie domesticada sem forma 

selvagem (DeWitt e Bosland, 1993). 

Têm uma flor purpúrea extremamente atraente, que ocasionalmente tem manchas brancas 

nas margens, mas sem máculas difusas na base do limbo das pétalas, que são planas. As 

flores são solitárias, e apresentam-se pendentes com pedúnculos erectos à ântese. 

Outra característica que a distingue das restantes espécies é a extrema abundância de 

pêlos, tanto no caule como nas folhas. O cálice dos frutos maduros não tem constrição 

anelar e apresenta nervuras de tubo prolongadas nos dentes. O tipo de frutos varia em 

tamanho e cor, embora de forma não tão enfática como no caso dos C. annuum; a polpa é 

firme (Nuez et al, 1996). 

É uma planta perene que, contrariamente à generalidade dos outros Capsicum, é adaptada 

a áreas mais frescas, desenvolvendo-se a temperaturas entre os 4-16ºC (Bosland et al., 

1988). 

Pode atingir os 12 metros de altura e tem um sabor e pungência únicos. 

É mais usualmente encontrada na região dos Andes, onde é vulgarmente designada por 

‘Rocoto’, “Locoto”, “Manzano” e “Perón”; as duas últimas designações devem-se ao facto de 

o fruto poder adoptar a forma característica de uma maçã, ou de uma pêra (Bosland et al., 

1988 e DeWitt e Bosland, 1996). 

 

O quadro seguinte (Quadro 2) resume as principais características morfológicas das 

espécies domesticadas. 
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Espécie Características morfológicas 

C. annuum var . 
annuum 

Geralmente apresenta uma flor por nó, raramente mais de uma e ocasionalmente 
encontram-se fasciculadas. Na ântese, os pedicelos podem ser erectos, horizontais ou 
pendentes. A corola é branca (raramente violeta), sem máculas na base dos lobos das 
pétalas. As anteras são geralmente azuladas. Os cálices dos frutos maduros são 
geralmente pouco dentados e não possuem constrição anelar na união com o pedicelo. 
Os frutos são de várias cores e formas, geralmente pendentes, persistentes, com polpa 
firme. As sementes são cor de palha.  

C. baccatum var . 
pendulum 

Apresenta uma a duas flores por nó. Na ântese, os pedicelos são geralmente erectos. A 
corola é branca e apresenta sempre máculas amareladas, acastanhadas ou esverdeadas 
na base de cada lobo das pétalas. As anteras são amarelas. Os cálices dos frutos 
maduros são nitidamente dentados e não possuem constrição anelar na união com o 
pedicelo. Os frutos são de várias cores e formas, geralmente pendentes, persistentes, 
com polpa firme. As sementes são cor de palha. 

C. chinense 

Apresenta geralmente duas a cinco flores por nó (raramente solitárias). Na ântese, os 
pedicelos são geralmente horizontais ou pendentes, podendo porém apresentar-se 
erectos. A corola é branca esverdeada sem máculas (raramente branca ou com máculas 
púrpuras) e com lobos planos (que não se dobram). As anteras são geralmente azuis, 
roxas ou purpúreas. Os cálices dos frutos maduros são ligeiramente dentados e, 
tipicamente, apresentam uma constrição anelar na união com o pedicelo. Os frutos são 
de várias cores e formas, geralmente pendentes, persistentes, com polpa firme. As 
sementes são cor de palha. 

C. frutescens 

Apresenta geralmente uma a três flores por nó (ocasionalmente fasciculadas). Na ântese, 
os pedicelos são tipicamente erectos. A corola é branca esverdeada, sem máculas e, 
geralmente, os lobos são revolutos. As anteras são geralmente azuis, roxas ou 
purpúreas. Os cálices dos frutos maduros são pouco a não dentados e não apresentam 
constrição anelar na união com o pedicelo. Os frutos são geralmente vermelhos, cónicos, 
erectos, de parede muito delgada, com polpa mole. As sementes são cor de palha. 

C. pubescens 

O caule e folhas apresentam forte pubescência. As flores formam-se em número de uma 
por nó (ocasionalmente mais). Na ântese, os pedicelos são tipicamente erectos. A corola 
é púrpura, com pétalas planas. Tem anteras azuladas, roxas ou púrpuras. Os frutos são 
redondos ou piriformes. As sementes são pretas.  

 

 

2.3. Aspectos culturais mais relevantes 
 

Os pimentos são uma cultura de estação quente, que requerem condições de cultivo 

similares às de outras solanáceas, como o tomate ou as beringelas.  

As gamas de valores de temperatura indicadas como ideais para o crescimento da planta e 

o estabelecimento e desenvolvimento do fruto variam de autor para autor. De acordo com 

Dickerson (1997), aqueles valores situam-se entre os 18 e os 29ºC durante o dia, e 16 e 

21ºC durante a noite. Já Maroto (2002), aponta para as variedades picantes, as quais têm 

Quadro 2 – Principais características morfológicas das espécies domesticadas de Capsicum. 
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necessidades térmicas óptimas inferiores às das doces, valores de 23ºC e 17ºC, 

respectivamente para o dia e para a noite. As temperaturas óptimas de desenvolvimento 

para as variedades doces variam, segundo aquele autor, entre 20 e 25ºC durante o dia, e 16 

e 18ºC durante a noite, valores coincidentes com os apresentados por Almeida (2006) 

(Quadro 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Também de acordo com Almeida (2006), trata-se de uma cultura indiferente ao fotoperíodo 

mas exigente em intensidade luminosa, verificando-se o estiolamento e redução da floração 

quando esta é fraca, e uma redução da produtividade quando é excessiva. 

O comportamento das plantas, em função das temperaturas impõe que, nos climas 

temperados como o nosso, a plantação se inicie apenas com a aproximação dos dias mais 

quentes (fins de Abril-Maio, em Portugal), para que a maturação e colheita se possam 

prolongar até ao início da estação mais fresca (Outubro-Novembro, em Portugal) (Ferrão, 

1993).  

A temperatura, assim como a humidade relativa são factores que influenciam subtilmente a 

fenologia das plantas, assim como o comportamento das abelhas, os principais 

polinizadores destas pantas (Roselino, 2005). A humidade relativa deve variar idealmente 

entre  50 e 70%. Valores abaixo de 50% conduzem a uma redução do nível de polinização 

das flores por desidratação do pólen, enquanto que a humidade relativa próxima da 

saturação ocasiona o rompimento do saco polínico devido à absorção excessiva de água 

(Tivelli, 1998). 

 

Nas condições de cultura dos climas temperados a quentes, as regas são o cuidado cultural 

mais importante, devendo fazer-se de forma sistemática durante todo o ciclo da planta, 

intensificando-se preferencialmente nos períodos de floração e frutificação, já que as 

Parâmetro Temperaturas (ºC) 
Danos causados pelo frio <10 
Germinação                

minima  13 
óptima  25 

máxima  37-40 
Desenvolvimento vegetativo                 

minima  10, crescimento reduzido a <15 
óptima  20-25 (dia) e 16-18 (noite) 

máxima  35 
Floração                     

minima  18 
óptima  25 

máxima  35 

Quadro 3 – Temperaturas para o desenvolvimento de Capsicum. 

   Fonte: Almeida (2006)
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disponibilidades hídricas influenciam o número de flores, o vingamento dos frutos e as 

dimensões que estes virão a obter (Ferrão, 1993).  

 

Os pimentos preferem solos férteis e com boa drenagem (Mortensen e Bullard, 1970), com 

pH favorável entre 6 e 7, embora se adaptem a situações mais extremas de valores entre 

5,5 e 7,5 (Casseres, 1971 e Almeida, 2006). 

 

Um parâmetro de grande importância, em termos da produtividade das plantas, está 

associado ao número de colheitas. Lúcio et al. (2006), verificaram que o aumento do número 

de colheitas induz maior variabilidade no peso dos frutos. Concluiram que “o aumento da 

produção total pelo maior número de colheitas induz o aumento do desvio padrão entre 

colheitas, enquanto um menor número de colheitas leva à redução da produção total e do 

desvio padrão da produção entre colheitas”.  

Também neste contexto, o número de lóculos tem extrema importância, pelas repercussões 

no rendimento produtivo. Menor largura e maior número de lóculos do fruto determinam 

maior peso total de frutos (Tavares et al., 1999). 

 

Outro aspecto importante refere-se à época de transplantação. Montano-Mata e Nunez 

(2003) verificaram, num estudo incidente sobre a espécie C. baccatum, que as plântulas 

transplantadas com 35 dias de idade produziram frutos de menor peso, o que 

consequentemente se traduziu num menor rendimento, enquanto que as plântulas 

transplantadas com idades oscilando entre 40 e 50 dias produziram frutos mais pesados, o 

que se reflectiu num maior rendimento de frutos. 

 

2.4. Utilização dos pimentos e sua importância come rcial 
 

Os pimentos são cultivados pelos seus frutos, que são alvo de múltiplas utilizações. Como 

produto hortícola, os frutos são consumidos em fresco ou cozinhados, imaturos ou maturos, 

fazendo parte integrante da gastronomia tradicional de vários países. São também utilizados 

como condimento e como matéria-prima para a extracção de corantes, aromatizantes e 

oleorresinas (ricas em capsaicinóides) destinadas à indústria alimentar e farmacêutica.  

Para além destas utilizações, alguns pimentos são cultivados como plantas ornamentais, 

assumindo entre as cultivadas em vaso uma posição de destaque, devido à sua crescente e 

contínua aceitação por parte do mercado consumidor (Segatto et al., 2006).  

 

Na indústria alimentar o pimento picante é qualificado habitualmente como “especiaria”, em 

detrimento de “condimento”, que pode ser definida como “a porção seca de uma planta, que 
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transmite determinado flavour e estímulo de pungência aos alimentos” (Hirasa et al., 1998). 

Além desses efeitos, os pimentos podem ainda conferir cor e também dissimular sabores 

estranhos (Hirasa e Takemasa, 1998). Contudo, os pimentos picantes são utilizados 

particularmente pela sua contribuição para a pungência dos alimentos. 

Os pimentos possuem porém, outras vantagens para a alimentação humana. São, por 

exemplo, uma fonte rica em antioxidantes (Marin et al, 2004). Os seus principais 

antioxidantes são as vitaminas C e E, os compostos fenólicos (que incluem a capsaícina), o 

β-caroteno e as xantofilas, embora os seus teores variem com as cultivares e condições de 

produção. Os estudos realizados por Perucka e Materska (2007) revelaram um conteúdo 

mais elevado de vitaminas E e β-carotenos nos exemplares picantes comparativamente aos 

doces, apresentando no entanto estes últimos propriedades antioxidantes e concentração 

de compostos fenólicos superiores. 

No quadro 4 de Bosland e Votava (2000) é evidente também, a existência de consideráveis 

diferenças entre a composição dos pimentos verdes (“GBP”) e vermelhos (“RNM”).  

           Vitaminas 

 Água Energia Proteina Gordura Hidratos de 
carbono Fibra Ca P Fe Na K A B6 B1 B2 B3 C 

 (%) (kcal) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (IU) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) 

GBP* 93 25 0,9 0,0 5,3 1,2 6,0 22,0 1,33 3,0 195 530 0,16 0,09 0,05 0,55 128 

RNM** 88 40 2,0 0,2 9,5 1,8 1,8 46,0 1,2 7,0 340 770 0,28 0,09 0,09 0,95 242 

 

 

 

Numa época em que a qualidade da alimentação se revela manifestamente como um pilar 

que reflecte a qualidade de vida, o baixo valor calórico e a abundância de fibras e 

antioxidantes dos pimentos faz deles produtos que merecem ser adicionados ao cardápio 

diário de alimentação. 

Um facto curioso de referir é a utilização que o húngaro Albert Szent-Györgyi deu aos 

pimentos, a partir dos quais isolou e cristalizou, pela primeira vez, a vitamina C, um feito que 

lhe valeu o prémio Nobel em 1937. 

 

Conforme foi anteriormente referido, os pimentos possuem também um carácter medicinal. 

São, ainda hoje, usados na medicina tradicional, como acontece com os povos indígenas da 

Amazónia (Nascimento Filho et al., 2007). Neste contexto, as suas virtudes estão 

relacionadas com o seu efeito vaso-dilatador, que tem efeitos benéficos na circulação 

sanguínea. Quando ingeridos em doses baixas, estimulam o apetite e a secreção de saliva e 

sucos gástricos, obtendo-se o efeito inverso quando em doses elevadas.  

Quadro 4 – Constituição nutricional (em 1900g) de exemplares verdes e vermelhos de pimentos.    

        Fonte: Bosland e Votava (2000) *GBP (Green Bell Pepper)  

**RNM (Red New Mexican) 
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São também empregues na indústria farmacêutica, onde a capsaícina é utilizada 

nomeadamente em formulações tópicas para alívio de dores devidas a artrite, neuropatia 

diabética, fibromialgia e cancro (Kaale et al., 2002). 

O ser humano tem hábitos de consumo muito conservadores, e o aspecto cultural 

gastronómico de determinada região é uma parte fundamental da sua identidade. A 

geografia das preferências de consumo de pimentos está relacionada com o clima. Os 

pimentos picantes são consumidos preferencialmente nas regiões quentes, enquanto nas 

regiões temperadas se constata uma preferência pelos doces (Almeida, 2006). Contudo, o 

cultivo da generalidade dos Capsicum, sejam doces ou picantes, estende-se à escala global 

sobressaindo a Ásia como principal continente produtor, o que se deve ao facto de, após 

serem introduzidos neste continente, rapidamente terem assumido o domínio gastronómico, 

tornando-se na especiaria preferida, especialmente na Índia e na China (Bosland e Votava, 

2000). O gráfico de produção (Figura 5), mostra uma explosão de produção no continente 

asiático a partir de 1993. 

 

 

 

De acordo com os Trade Information Briefs (TIB Capsicum, 2005), disponibilizados pelos 

serviços australianos, os Capsicum são a especiaria mais consumida no mundo, e que esse 

mesmo consumo tem vindo a aumentar (Figura 6). Este mesmo relatório refere que a razão 

desse aumento está associada, nos países desenvolvidos, a uma acrescida 

consciencialização dos benifícios de uma dieta salutar, à crescente migração das 

populações, que partilham os seus hábitos alimentares, e ao aumento do poder de compra. 

Nos países em vias de desenvolvimento, o aumento do consumo está relacionado ao 

aumento de produção, como reflexo da crescente industrialização e urbanização. 

 

 

 

Figura 5 – Produção de pimentos doces e picantes, por Continente. 

            Fonte: FAOSTAT, 2008. 
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De 2004, quando a Índia e China se destacavam como principais produtores, para hoje, a 

última aproveitou o seu avanço tecnológico para se assumir como principal produtor. 

Também países como o México e inclusivamente países europeus, aproveitaram o aumento 

da procura mundial deste produto para apostar no aumento de produção (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Capsaicinóides e pungência 
 

A diferença mais evidente entre pimentos doces e picantes encontra-se, como seria de 

esperar, na presença ou ausência de capsaicinóides que são compostos químicos 

alcalóides que estimulam as terminações nervosas químio-receptoras na pele e 

especialmente nas membranas mucosas. São únicos no reino Plantae e restringem-se ao 

género Capsicum (Narasimha Prasad et al., 2006).  

Desde o isolamento do primeiro capsaicinóide por Thresh (Nelson, 1919), sabe-se que entre 

os 11 capsaicinóides presentes neste género (Maillard et al., 1997), os maioritários e 

Figura 6 – Diferenças entre Produção e Consumo entre 1990 e 2004  (103 t). 

China 14 283 000

México 1 750 000

Turquia 1 090 921

Espanha 1 070 000

EUA 855 870

Índia 804 000

Holanda 340 000

Itália 252 194

Portugal 1 300

Figura 7 – Maiores produtores de pimentos doces e picantes em 2007 (t)  e produção de Portugal. 

            Fonte: FAOSTAT, 2008. 

            Fonte: TIB Capsicum, 2005. 
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responsáveis por aproximadamente 90% da pungência (Contreras-Padilla e Yahia, 1998; 

Karnka et al., 2002 e De Masi et al., 2007) são: a capsaícina (8-metil-N-vanilil-6-

nonenamida) e a dihidrocapsaícina (N-(4-Hidroxi-3-metoxibenzil)-8-metilnonanamida) 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Existem duas razões evolucionárias para a presença de capsaicinóides nos pimentos: a) a 

protecção das sementes, para promoção da germinação, ao actuarem como anti-fúngicos e 

anti-bacterianos (Garcia et al., 1995); b) a protecção dos frutos maduros contra predadores 

indesejados, geralmente mamíferos sensíveis à capsaícina. Os predadores preferenciais 

como as aves, que são imunes à pungência, podem portanto disseminar as sementes 

(Tewksbury et al., 2006). É por esta razão, que muitos pimentos silvestres de pequenas 

dimensões, bem como alguns outros domesticados, são vulgarmente designados de “bird 

peppers”. 

A designação Capsicum vem do grego “kapto” que significa picar ou morder, referindo-se à 

pungência ou calor que advém de tal experiência.  

Embora a ideia generalizada seja de que os capsaicinóides se encontram nas sementes, a 

realidade é que, estas são menos picantes quando o fruto se encontra fresco do que quando 

processado. O processamento (secagem e torra) leva à absorção dos capsaicinóides pelas 

sementes.  

Também contrariamente ao que é vulgarmente 

sustentado, os capsaicinóides não são detectados pelas 

papilas gustativas. A pungência é uma característica 

trigeminal, ou seja, a sensação de calor resulta da 

irritação de células trigeminais, que são receptores 

localizados na boca, nariz e estômago (Silver e 

Maruniak, 1981).  

A porção mais picante do fruto é o tecido da placenta 

que suporta as sementes, sendo aí que se formam os 

capsaicinóides (Figura 9). Consequentemente, o fruto 

torna-se menos picante da base para o ápice.  

Figura 8 – Estrutura molecular      

da capsaícina e 

dihidrocapsaícina.  

Figura 9 – Corte longitudinal de um 

Capsicum pungente.  

            Fonte: www. zarc.com (2008).

    Fonte: www.answers.com (2008). 
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De acordo com Zamsky et al. (1987), o exame microscópico da placenta de cultivares com e 

sem pungência mostra que, apesar de ambas apresentarem áreas glandulares, existem 

diferenças subtis entre elas. A placenta do tipo picante tem uma superfície vesicular 

conspícua que emerge da área da epiderme glandular, onde são sintetizadas grandes 

quantidades de capsaicinóides, nos fragmentos do retículo endoplasmático.  

Nos tipos picantes, as gotículas de capsaicinóides segregadas exercem pressão que 

destaca parte da parede celular juntamente com a cutícula e leva à sua protrusão no lóculo. 

A superfície da placenta do tipo não pungente é mais lisa, devido à menor quantidade ou 

ausência de vesículas.  

A biossíntese de capsaícina é mediada pela enzima capsaícina-sintetase, que promove a 

condensação de vanilinamina com grupos funcionais de ácidos gordos dos tecidos da 

placenta (Narasimha Prasad et al., 2006 e Flota et al., 2007). 

De acordo com Contreras-Padilla e Yahia (1998), o teor em capsaicinóides de algumas 

cultivares aumenta gradualmente nos dias após o vingamento do fruto (“days from fruit set”) 

com o aumento da actividade da capsaicina-sintetase, decrescendo posteriormente, devido 

ao aumento da actividade enzimática da peroxidase, o que torna a época de colheita um 

parâmetro determinante para a pungência do fruto. Estas observações estão de acordo com 

as de Bosland (1988), ao afirmar que se um pimento picante “verde” (imaturo) e um 

“vermelho” (maturo) forem colhidos de uma mesma cultivar no mesmo campo, o “vermelho” 

será, na generalidade dos casos mas não sempre menos picante.  

A pungência dos frutos também é afectada por factores ambientais. Por exemplo, a maior 

disponiblidade de água provoca a sua redução, contrariamente à temperatura, que a eleva 

(Dickerson, 1997). Por sua vez, Tewksbury et al. (2006) apresentou resultados obtidos com 

a espécie C. chacoense que mostram um aumento de pungência com a altitude. 

 

Os capsaicinóides merecem uma atenção particular da indústria alimentar, devido à sua 

nocividade e/ou toxicidade, provocada muito frequentemente através de uma mera inalação. 

É um facto comprovado pelos estudos de Blanc et al. (1991), sobre os efeitos da inalação de 

capsaicinóides sob a forma de aerosóis, que apontam para possíveis problemas no sistema 

respiratório. Nesse estudo, não foi estabelecida conclusivamente uma correlação entre a 

inalação e o desenvolvimento subsequente de uma patologia de carácter irreversível, 

embora se tenha verificado um quadro sintomático onde a tosse foi o sintoma mais 

proeminente. 

O Commitee of Experts on Flavouring Substances (2005) fez a avaliação do grau de 

toxicidade de capsaícina ingerida, e concluiu que o consumo diário (TMDI – Temporary 

Maximum Dailly Intake), em mg/kg de peso corporal/dia, não deveria exceder 0,2 mg/kg de 

massa corporal. Segundo a mesma fonte, o consumo médio diário europeu apresenta 
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valores entre 0,01 e 0,04mg de capsaicinóides por dia, enquanto os consumidores habituais 

de pratos picantes, como acontece no México e na Índia, excedem o TMDI. A proposta de 

TMDI, resultantou da análise de vários estudos. Em qualquer caso, não foi possível 

demonstrar uma correlação directa entre a ingestão dos capsaicinóides e a incidência de 

doenças per se, embora se justifique a necessidade de tomar medidas preventivas que 

diminuam os riscos. 

 

2.5.1. Determinação da pungência 
 

A pungência pode ser determinada através do teste organoléptico de Scoville, por 

colorimetria e cromatografia em camada fina, papel, gás-líquido e líquido-líquido.  

Deste conjunto, os mais frequentemente utilizados são o teste organoléptico e a técnica de 

cromatografia líquida de alta precisão (conhecida como HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) (Collins et al., 1995). Descrevemos ambos neste trabalho; no primeiro 

caso, devido à sua popularidade e ao facto de servir de escala de referência para a 

apresentação dos valores de pungência, e no segundo, por ter sido a técnica utilizada no 

âmbito deste trabalho. 

 

2.5.1.1. Teste de Scoville 
 

O teste organoléptico, comummente designado de “prova”, embora possa parecer o método 

mais rápido e económico, envolve algumas dificuldades para os provadores, dadas as 

sensações envolvidas.  

Baptizada com o nome do seu criador, que desenvolveu um teste para avaliação da 

pungência de pimentos picantes, a escala de Scoville é representada numa tabela (Quadro 

5), onde figura a graduação, em unidades de Scoville, de algumas variedades de pimentos. 

O cálculo destas unidades baseia-se na análise sensorial da solução alcoólica de um 

extracto do pimento, e é realizada do seguinte modo: a solução do extracto é 

progressivamente diluída em água com açúcar e submetida a provas organolépticas 

sucessivas, até que o “picante” deixe de ser detectado por três de cinco indivíduos num 

painel de provadores (http://www.chilly.in/scoville_scale.htm, 2008). O grau de diluição 

reflecte então a mesurabilidade de capsaicinóides, em partes por milhão, pois são 

conhecidos o volume da solução do extracto, e o volume da solução açucarada que 

neutraliza a pungência.  

A falibilidade deste teste torna-se evidente, dada a imprecisão devida à subjectividade 

humana. Um problema adicional é o facto desta análise não permitir a distinção entre os 

diferentes capsaicinóides presentes no extracto.  
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Não obstante as limitações deste método de detecção de capsaicinóides, os estudos de 

Scoville (1912) mostram que este é fidedigno, uma vez que os humanos conseguem 

detectar estes compostos em valores inferiores a 1,5 ppb, sendo esta uma concentração 

bastante inferior à encontrada em qualquer pimento picante. 

Para a conversão em “unidades de calor de Scoville”, considera-se que uma parte por 

milhão de capsaicinóides é equivalente a 15 unidades de calor de Scoville (SHU), ou seja: 

1mg de capsaicinóide / kg do fruto = 15 SHU. 

 

Uma forma alternativa de conversão para SHU é sugerida nos estudos de Todd et al. 

(1977), onde esse objectivo é alcançado pela multiplicação da concentração de cada 

capsaicinóide (em g/g) pelo SHU da correspondente substância pura, procedendo em 

seguida à soma dos valores encontrados para encontrar o SHU total: 

[capsaícina (g/g)] * (16,0*106) + [dihidrocapsaícina (g/g)] * (15,0*106) = SHU. 

 

Escala Scoville  Tipo de pimento 
15 000 000 – 16 000 000 Capsaícina pura 

9 100 000 Nordihidrocapsaícina 

2 000 000 – 5 300 000 Standard U.S. Grade pepper spray 

855 000 – 1 041 427 Naga Jolokia 
350 000 – 577 000 Red Savina Habanero 
100 000 – 350 000 Habanero, Scotch Bonnet 

100 000 – 200 000 Rocoto, Jamaican Hot Pepper, African Birdseye 

50 000 – 100 000 Thai Pepper, Malagueta, Chiltepin, Pequin 

30 000 – 50 000 Cayenne, Ají, Tabasco 

10 000 – 23 000 Serrano 
5 000 – 10 000 Wax 

4 500 – 5 000 variedades ‘New Mexican’ de pimentos ‘Anaheim’  

2 500 – 8 000 Jalapeño 
1 500 – 2 500 Rocotillo 
1 000 – 1 500 Poblano 

500 – 2 500 Anaheim 
100 – 500 Pimiento , Pepperoncini 

0 Doces (por exemplo Bell pepper) 
 

 

Os valores da escala de Scoville são amplamente utilizados, servindo para muitos autores 

como a escala de referência que padroniza o grau de pungência (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Tabela de Scoville. 

            Fonte: wikipedia.com (2008). 
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2.5.1.2. Fundamentos da Cromatografia Líquida de Al ta Precisão 
(HPLC) 

 

A técnica de HPLC é utilizada para separar componentes de uma mistura utilizando uma 

série de interacções químicas entre a substância a ser analisada e a coluna de           

cromatografia. 

O princípio base da técnica assenta no percurso do composto a analisar através de uma 

coluna de fase estacionária, devido ao seu arrastamento por um líquido (fase líquida) a alta 

pressão, através da coluna. O composto a ser analisado é introduzido no fluxo da fase 

móvel, sendo o seu percurso retardado devido a interacções fisicas ou químicas específicas 

com a fase estacionária, à medida que atravessa a coluna. O tempo de atraso na migração 

do composto depende da sua própria natureza química, assim como da natureza da fase 

estacionária e a da fase móvel.  

 

A HPLC foi o método escolhido neste trabalho para a determinação da pungência, por ser o 

mais usado em investigação e em laboratórios comerciais, e por possuir a sensibilidade 

adequada para as concentrações de capsaicinóides que geralmente são encontradas em 

produtos alimentares (Batchelor e Jones, 2000). O mecanismo de separação usado para 

este tipo de compostos (capsaicinóides) é o de partilha, ou fase reversa (Chust, 1990). 

 

3. Parte experimental 
 

O trabalho experimental desenvolvido pode ser dividido em duas fases:  

 

• identificação das espécies presentes numa população de 71 Capsicum, estabelecida 

em vasos nas imediações do Herbário do Departamento de Protecção de Plantas e 

Fitoecologia do ISA, através da caracterização morfológica das plantas onde foram 

utilizados descritores do ICVV, complementados com alguns do IPGRI. 

 

• determinação da pungência de amostras de 44 dessas plantas por análise HPLC, no 

Laboratório do Centro de Ecofisiologia, Bioquímica e Biotecnologia Vegetal do 

Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa. 
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3.1. Identificação da espécie 
 

3.1.1. Material e métodos 
 

3.1.1.1. Material 
 

Este trabalho incidiu sobre uma população de 71 plantas de Capsicum pertencentes às 

cinco espécies domesticadas, germinadas a partir de sementes provenientes de várias 

regiões do globo, nomeadamente Portugal, Roménia, Itália, Bélgica, França, Holanda, 

Alemanha, Brasil, México, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. 

Contudo, o estudo envolveu um total de 125 plantas, devido à necessidade de esclarecer 

algumas dúvidas e insuficiências nas descrições morfológicas; nestes casos, a mesma 

amostra foi plantada duas vezes, uma em 2007 e outra em 2008.  

 

3.1.1.2. Métodos 
 

3.1.1.2.1. Condução das plantas 
 

A primeira plantação foi feita em 2007.04.23 e a segunda em 2008.06.17, nas imediações 

do DPPF do ISA, em vasos de polietileno preto com a capacidade de 20 litros. Na 

preparação do substrato, fez-se uma mistura de terra rica em matéria orgânica, obtida por 

raspagem da camada superficial do solo sob coberto vegetal proveniente da Tapada da 

Ajuda, com areia, à qual se adicionaram, homogeneizando, 150g m-2 do correctivo orgânico 

“Orgevit” com 65% de matéria orgânica, doseando 4% de N, 0,4% de P2O5, 2,5% de K2O e 

2,3% de MgO, e adubo composto “Blaukorn” Bayer, com 12% de N, 12% de P2O5, e 17% de 

K2O,  na  dose  de  50g m-2. Posteriormente  foram  feitas  duas  adubações de  cobertura de  

25g m-2 cada, aos 30 e 60 dias após a plantação. 

Foi plantado um indivíduo de cada amostra, guardando as plantas restantes para eventuais 

retanchas. 

 

 Durante a fase de crescimento das plantas, a rega foi feita manualmente, sempre que foram 

observados sintomas de emurchecimento das plantas, chegando a serem efectuadas regas 

diárias nos períodos mais quentes do ciclo vegetativo. Foi também necessária a aplicação 

de varetas de suporte aos caules, que asseguraram uma base de suporte mais fiável em 

termos de resiliência a factores adversos, como o vento e o peso da folhagem e dos futuros 

frutos.  

 



Parte experimental 

Identificação da espécie 

Verónica S. F. Santos 26

Em relação ao uso de fitofármacos, as formulações utilizadas destinaram-se à eliminação de 

afídeos e ácaros, assim que foram detectados, e de míldio e oídio, preventivamente. Para as 

pragas, foram aplicadas respectivamente uma solução de imidaclopride (250 g/l) e um 

concentrado em emulsão de dicofol (480 g/l), em Maio. Para os fungos, foram empregues 

pós molháveis de cimoxanil (4,8% p/p) + mancozebe (57,5% p/p), e triadimetão (5% p/p) em 

Junho, com uma repetição do mesmo tratamento em Agosto.       

 

Dado que esta é uma cultura estival, no fim de cada ciclo cultural teve que  efectuar-se uma 

poda às plantas sobreviventes à estação outono-inverno, para promoção de um correcto 

suporte nutricional do futuro ciclo. A intensidade da poda, como sugerido num estudo 

incidente sobre a espécie C. chinense por Jaimez et al. (2002), tem relação com a 

produtividade, uma vez que embora com o aumento da severidade da mesma o peso dos 

frutos aumente, a produção total decresce.  

Este procedimento teve como objectivo a manutenção das plantas existentes, que mesmo 

não servindo como amostras válidas para determinadas características de classificação, 

mostraram ser úteis noutros, sobretudo no aspecto comparativo. 

 

Na altura da colheita foi importante manter a conexão do pedicelo ao fruto, até ao 

armazenamento no frio. Esta medida serve para proteger a área da cavidade da dessecação 

e desencoraja o acesso a patogénios. 

 

3.1.1.2.2. Caracterização das amostras 
 
 
A caracterização foi feita com base no questionário técnico, ou quadro de caracteres, para 

avaliação da Distinção, Homogeneidade e Estabilidade (DHE) do Pimento (DGPC, 2002) 

(Anexo I), de acordo com os Prinicípios Directores do Instituto Comunitário de Variedades 

Vegetais (ICVV) (CPVO, 2002). Esta caracterização foi complementada com alguns 

descritores utilizados pelo IPGRI (IPGRI, 2005) e não considerados no questionário, já que 

este visa fundamentalmente a caracterização de pimentos cultivados da espécie C. annuum, 

particularmente variedades doces. Foi assim possível colmatar as insuficiências do 

questionário técnico acima citado perante o conjunto da população em estudo, 

maioritariamente constituída por pimentos picantes. Os descritores utilizados e os níveis 

correspondentes apresentam-se no Anexo II e são explicitados à medida que são descritos 

os diferentes caracteres das amostras.  

No decurso do trabalho, deparámo-nos com uma actualização dos descritores do 

questionário técnico do ICVV, mas optámos por manter a versão anterior por razões de 

uniformidade de critérios.  
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O sistema de níveis numéricos aplicados para cada caracter utilizado, para além de facilitar 

a comparação entre amostras, providencia um suporte que permite o tratamento de dados. 

A atribuição de níveis aos descritores utilizados no trabalho baseou-se nas variedades-        

-exemplo indicadas pelo ICVV, com o intuito de balizar o seu correcto estabelecimento. Os 

níveis são indispensáveis como critério comparativo entre populações diferentes. Felizmente 

foi-nos dada a oportunidade de visitar uma colecção de variedades de pimentos cultivados 

no Núcleo de Ensaios e Controle do Escaroupim (NECE), próximo de Salvaterra de Magos, 

onde nos foi possível ultrapassar algumas dificuldades no estabelecimento de níveis para 

alguns caracteres, pois aí foi possível observar as plantas das referidas variedades-                   

-exemplo. 

Os níveis expressam-se numericamente, assumindo uma estrutura de escala, sendo 

permitida a utilização de níveis intermédios dos indicados no questionário técnico; por 

exemplo no caracter 15, poder-se-á registar o nível 4, caso se considere o porte do fruto 

entre erecto a horizontal. 

Frequentemente, certas características consideradas individualmente, não reflectem 

verdadeiramente o que se observa; por exemplo na definição da forma dos frutos, o mero 

cálculo do ratio comprimento/largura permite definir claramente se o fruto possui uma  

secção longitudinal quadrada ou rectangular.  

Os níveis estabelecidos no quadro de caracteres nem sempre permitem uma correcta 

caracterização de determinadas amostras; por exemplo no que respeita ao caracter 38 

(época de maturação) na amostra 73 registou-se o nível 9 quando o nível máximo 

estabelecido é 7, pois esta amostra revelou-se muito mais tardia que as variedades-exemplo 

indicadas apenas como tardias. No entanto, a maior dificuldade com que nos defrontámos 

no início do ensaio, foi a rápida percepção de que os níveis mínimos relativos ao 

comprimento e diâmetro dos frutos dos pimentos picantes, nomeadamente os mais 

pequenos como os ‘Tepin’, não se enquadravam nos critérios definidos. Para ultrapassar a 

dificuldade, fomos forçados a estabelecer intervalos de medições que, embora diferentes, 

reflectissem mais fielmente o tamanho dos frutos ensaiados. Também estes critérios serão 

explicitados seguidamente. 

Foi feito um registo fotográfico dos elementos morfológicos necessários à caracterização, 

pelo que as imagens recolhidas se tornaram num instrumento extremamente valioso e 

poderão ser observadas neste trabalho. 

Após a caracterização da população o elemento base utilizado para a identificação das 

espécies foi a anteriormente referida chave dicotómica (Quadro 1) que é direccionada para 

as espécies domesticadas.  
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3.1.1.2.2.1. Sementes  
 

O primeiro passo foi a caracterização das sementes, atendendo às suas dimensões 

(comprimento e largura), cor, peso de 100 unidades, tipo de superfície e quantidade por 

fruto. Nesta fase, deu-se particular atenção à ocorrência de sementes pretas (Figura 10), 

que distinguissem de imediato a espécie C. pubescens, destacando-a das restantes 

amostras de cor palha, salientando a importância da tabela chave (Quadro 1), por permitir a 

identificação imediata desta espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

Foram semeadas manualmente 11 sementes de cada amostra em tabuleiros de esferovite 

de 242 alvéolos, num  substrato  de  turfa (Figura 11).   

A primeira sementeira foi realizada em  2007.04.23 e a segunda em 2008.06.17. Refira-se 

que este processo industrial é de natureza mecânica, sendo contudo necessário verificar a 

regularidade da sementeira por um operador que preenche manualmente as falhas de 

sementes nos alvéolos, antes da aplicação de uma camada final de vermiculite.  

Decorridas cerca de 60 horas de pré-germinação em câmara húmida e escura, num 

ambiente regulado para uma temperatura de 25ºC, de modo a permitir a germinação sem 

comprometer a integridade das plântulas, os tabuleiros foram transferidos para a estufa não 

climatizada (Figura 12), onde permaneceram até à época de transplante, com as jovens 

plântulas no estado fenológico de 4-6 folhas verdadeiras.  

Esta etapa teve lugar nas instalações da empresa Préplanta, em Muge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Cor preta da semente de C.               

pubescens - planta 62 (à direita) e cor 

palha representativa das restantes 

espécies domesticadas (à esquerda). 

Figura 12 – Estufa produtora 

de jovens plantas.  

Figura 11 – Sementeira automática 

de tabuleiros. 
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3.1.1.2.2.2. Plantas 
 

3.1.1.2.2.2.1. Caule e folhas 
 

Não negligenciando a observação da presença ou ausência de coloração antocianínica das 

plântulas, a anotação das restantes características pôde prosseguir a partir da época de 

floração. De salientar que a época de floração e de maturação são descritores de particular 

importância no aspecto comercial, o que implica que o seu registo seja necessariamente  

contemplado no questionário técnico, diferenciando as variedades precoces das mais  

tardias.  

 

A primeira característica a atender foi o porte da planta. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o comprimento do caule, foram feitas medições da altura até à primeira flor/ 

ramificação. O critério de níveis adoptado encontra-se no quadro abaixo (Quadro 6). 

 

Característica Expressão Medição Nível 

Muito Curto <10 cm 1 

Curto 10-30 cm 3 

Médio 30-50 cm 5 

Comprido 50-70 cm 7 

Comprimento do 
caule até à 1ª 
ramificação. 

Muito Comprido >70 cm 9 

 

Outras caracracterísticas anotadas foram a altura total da planta e o diâmetro, espessura na 

base, comprimento dos entrenós, assim como a observação da cor, pubescência e 

coloração antocianínica, especialmente ao nível dos nós (Figura 16).  

Figura 15 – Porte prostrado (planta 60).  Figura 13 – Porte erecto  

(planta 40). 

Figura 14 – Porte semi-erecto  

(planta 46). 

Quadro 6 – Níveis para o comprimento do caule. 
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Outra característica importante anotada foi a existência de entrenós curtos na parte superior, 

que identificam a planta como tendo um crescimento chamado de tipo B, ou seja, após a 

primeira ramificação do eixo principal surgem entrenós mais curtos e o crescimento do caule 

principal termina num agrupamento ou aglomerado de flores, que depois progride para um 

fascículo de frutos. A fotografia (Figura 17) mostra uma planta com o tipo de crescimento 

descrito. 

Quando esta característica está ausente, o crescimento é de tipo A, reflectindo um caule em 

crescimento indeterminado, com o desenvolvimento de uma ou mais flores por nó, em que 

os entrenós curtos estão ausentes. 

Também para folha, foi registado o comprimento e largura do limbo, com o seguinte critério 

de nivelamento (Quadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Aglomerado de flores e frutos (planta 5), típico de um de 

crescimento de tipo B (determinado). 

Figura 16 – Forte coloração 

antocianínica ao nível 

dos nós (planta 109). 

Quadro 7 – Níveis para a folha.  

Figura 18 – Forte empolamento na 

folha (planta 102).  

Característica Expressão Medição Nível 

Muito Curto <4 cm 1 

Curto 4-8 cm 3 

Médio 8-12 cm 5 

Comprido 12-16 cm 7 

Comprimento do 
limbo 

 

Muito Comprido >16 cm 9 

Muito Curto <3 cm 1 

Curto 3-6 cm 3 

Médio 6-9 cm 5 

Comprido 9-12 cm 7 

Largura do limbo 

Muito Comprido >12 cm 9 

Figura 19 – Folha com forte 

pubescência (planta 62). 
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Outras características observadas foram: tonalidade do verde, empolamento (Figura 18), 

pubescência (Figura 19) e forma. Chama-se a atenção para o facto de que na maioria das 

medições efectuadas, o critério utilizado ter sido o de escolher o elemento mais comum e, 

consequentemente, o mais representativo no conjunto da planta. Nesse contexto, o único 

exemplo atípico desse critério refere-se à escolha da folha a caracterizar, tendo sido sempre 

escolhida uma das mais próximas da base, que são geralmente as maiores. 

 

3.1.1.2.2.2.2. Flor 
 

Para as flores das diferentes plantas da população, anotaram-se o porte do pedúnculo, as 

dimensões e coloração das pétalas e dos estiletes, a cor das anteras, o comportamento da 

corola (rodada ou campanulada), a existência ou não de máculas e o tipo de margem do 

cálice. Tornou-se de imediato evidente a importância do registo de alguns destes caracteres 

(Figura 20) para a diferenciação entre espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que no quadro de caracteres do ICVV apenas consta o porte da flor, distinguindo 

unicamente a expressão “erecto” e “não erecto”, foram incluídas características adicionais, 

constantes nos descritores do IPGRI, e estabelecidos níveis que considerámos essenciais, 

tanto para a caracterização morfológica como para a identificação da espécie (Quadros 8 e 

9). 

Figura 20 – Diferenças entre as flores das espécies C. annuum: plantas 53 (a), 53”off-type” (b) e 120 (c);               

C. baccatum: planta 33 (d); C. frutescens : planta 114 (e); C. pubescens: planta 62 (f); e C. 

chinense: plantas 7 (g) e 95 (h). 

(d) 

(a) 

(b) 

(c) (e) 

(f) 

(g) 

 

(h) 
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3.1.1.2.2.2.3. Fruto 
 

As características com maior interesse no fruto são a forma e a cor. A multiplicidade de 

ambos estes descritores, ampliam o interesse deste género botânico, acentuando o 

potencial ornamental das plantas. Por ser um dos parâmetros mais utilizados na 

identificação e agrupamento dos pimentos, a forma (Figuras 21 a 25) é de extrema 

importância e muitas vezes revela-se um parâmetro decisivo na imediata distinção varietal.  

 

Característica Expressão Nível 

branca 1 

amarela 2 

verde 3 

azul 4 

púrpura pálido 5 

púrpura 6 

Estiletes: cor 

outra 7 

< 1mm 1 Estiletes: 
comprimento >1mm 2 

1 a 2 1 

2 a 3 2 

mais de 3  3 
N.º flores por nó 

aglomerado 4 

ausente 1 
Constrição anelar 

presente 9 

inteira 1 

intermédia 2 

dentada 3 
Margem do cálice 

outra 4 

Quadro 8 – Níveis para a corola e cor das anteras.  

Característica Expressão Nível 

branca 1 

amarelada 2 

amarela 3 

amarela ou branco esverdeada 4 

purpúrea com base branca 5 

branca com base purpúra 6 

branca com margem púrpura 7 

 Corola: cor 

púrpura 8 

rodada 1 

campanulada 2 

lobos revolutos 4 

 
Corola: tipo 

outra 3 

ausente 1 Corola:máculas 
nos lobos presente 9 

branca 1 

amarela 2 

azul pálida 3 

azul 4 

púrpura 5 

verde 6 

Anteras: cor 

acastanhada 7 

Quadro 9 – Níveis para os estiletes, n.º de 

flores por nó, constrição anelar e 

margem do cálice.  

Figura 21 - Diferentes formas de frutos de C. chinense : plantas 38 (a), 19 (b), 91 (c), 1 (d) e 10 (e).   

(d) (a) (b) (c) (e) 
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Imagens dos diferentes frutos de cada planta ensaiada podem ser observados em anexo 

(Anexo III), onde a escala introduzida poderá contribuir para uma melhor apreciação global 

das dimensões relativas. 

Figura 23 – Fruto de C. 

pubescens        

(planta 62). 

Figura 22 – Diferentes formas de frutos de C. baccatum : plantas 33 (a),     

15 (b) e 16 (c).   

Figura 24 – Diferentes formas de frutos de C. frutescens : plantas 64 (a), 32 (b), 39 (c) e 13 (d).    

Figura 25 – Diferentes formas de frutos de C. annuum : plantas 51 (a), 80 (b), 112 (c), 42 (d),  67 (e), 35 

(f), 57 (g) e 122 (h). 

(a) (b) (c) 

(d) 
(e) (f) (g) (h) 

(c) (b) (a) (d) 

(a) (b) (c) 
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Ainda antes da maturação, foram também registadas a cor e intensidade da mesma. Esta 

apreciação abrange uma peculiaridade evolutiva de algumas variedades de frutos (Figura 

26), que atravessam uma fase de transição, durante a qual assumem uma coloração roxa, 

devida à concentração de pigmentos antocianínicos, antes de atingirem a maturação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quando ocorreu o estado de coloração de metade da superfície do fruto, foram 

caracterizados o porte, as dimensões do fruto e respectiva relação comprimento/diâmetro, a 

forma predominante das secções longitudinal e transversal, a ocorrência de sinuosidades do 

pericarpo na parte basal e a textura da superfície.  

À maturação, as características registadas foram a cor e sua intensidade, o brilho, a 

existência de depressão peduncular e a sua profundidade, a forma do ápice, a profundidade 

das depressões interloculares, o número predominante de lóculos, a espessura da polpa, o 

tamanho da placenta, o comprimento e espessura do pedúnculo, a acrescência 

(envolvência) ou não do cálice (Figura 27) e a existência ou não de constrição anelar na 

união entre o cálice e o pedúnculo (Figura 28) que, tal como concluiram Sudré et al. (2006), 

constitui um dos descritores qualitativos indicados pelo IPGRI (1995) como essencial para 

caracterização morfoagronómica de Capsicum spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Evolução da coloração com a maturação (planta 3).  

Figura 27 – Cálice envolvente de C. baccatum na planta 

15 (a) e não envolvente de C. chinense na 

planta 95 (b).  

Figura 28 – Ausência (A) e presença (B) de 

constrição anelar. 

                   Fonte: IPGRI, 1995. 
(a) 

(b) 
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O critério utilizado para a avaliação do tamanho da placenta, foi o da sua proporção em 

relação ao diâmetro do fruto, observado em corte transversal, próximo da base. A razão 

desta opção foi de carácter prático, uma vez que, embora o tamanho da placenta seja 

relevante na indústria alimentar, nomeadamente quando há que remover o chamado 

“caroço” dos pimentos doces para processamento apenas da polpa, para os pimentos 

picantes – objectos alvo neste estudo – não é geralmente aplicável esta necessidade. 

Na apreciação do número de lóculos, que prova ser tarefa difícil, sobretudo na presença de 

exemplares de dimensões pequenas, não foram contabilizados os lóculos com ausência de 

sementes. Esta medida foi fundamentada de acordo com o procedimento convencional. 

Dada a importância deste orgão, e novamente devido à inexistência de um critério de níveis 

funcional para o comprimento e largura dos pimentos picantes no quadro de caracteres, foi 

necessário estabelecê-lo (Quadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Quadro 10 – Níveis para o fruto. 

Característica Expressão Medição Nível 

Muito curto <20 mm 1 

Curto 20-50 mm 3 

Médio 50-80 mm 5 

Comprido 80-110 mm 7 

Comprimento do 
fruto 

Muito comprido >110 mm 9 

Muito pequeno <10 mm 1 

Pequeno 10-20 mm 3 

Médio 20-40 mm 5 

Grande 40-60 mm 7 

Diâmetro do fruto 

Muito grande >60 mm 9 

Muito curto <20 mm 1 

Curto 20-30 mm 3 

Médio 30-40 mm 5 

Comprido 40-50 mm 7 

Comprimento do 
pedúnculo 

Muito comprido >50 mm 9 

Muito fino <2 mm 1 

Fino 2-3 mm 3 

Médio 3-4 mm 5 

Grosso 4-5 mm 7 

Diâmetro do 
pedúnculo 

Muito grosso >5 mm 9 
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3.1.1.2.3. Tratamento de dados 
 

Para a determinação da proximidade morfológica entre as diferentes plantas, foi elaborada 

uma matriz no software Statistical Package for the Social Sciences (v.15, SPSS Inc, 

Chicago, IL), que incluiu 10 das 13 variáveis consideradas como indispensáveis pelo IPGRI 

(1995) para a identificação de espécies do género Capsicum. 

Os descritores utilizados foram: 

• presença de máculas; 

• cor das anteras; 

• cor da corola; 

• número de flores por nó ou axila; 

• atitude ou porte da flor; 

• forma do fruto; 

• sinuosidades da parte basal: 

• textura da epiderme do fruto; 

• cor da semente; 

• constrição anelar; 

 

O agrupamento dos sujeitos em estudo foi efectuado por análise hierárquica de clusters com 

o método da menor distância (Nearest neighbor) usando a distância euclidiana quadrada 

como medida de dissemelhança entre sujeitos. Como critério de número de sujeitos a reter 

usou-se o R-squared, tendo-se escolhido a solução do menor número de clusters que 

retivesse uma fracção considerável da variância total. 

Visto que o objectivo seria obter 5 grupos, correspondendo às 5 espécies presentes na 

análise, foi escolhido um alcance de agrupamentos entre 3 e 10. 

 

3.1.2. Resultados e discussão 
 

Numa primeira perspectiva de análise, de cariz generalista, mas que se presume ser uma 

constatação importante, podemos sugerir que o nome mais apropriado a atribuir à 

generalidade dos pimentos picantes será precisamente “pimentos picantes”. Todas as 

restantes designações poderão contribuir para a perpetuação das incorrectas classificações. 

Com base na caracterização morfológica que se descreve à frente, foi possível concluir que 

podemos subdividir as amostras estudadas pelas 5 espécies domesticadas. Desta forma 

foram encontradas, num total de 71 amostras, 32 de C. annuum,  5 de C. baccatum, 27 de 

C. chinense, 6 de C. frutescens e 1 de C. pubescens (Quadro 11); as designações varietais 
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indicadas estão de acordo com o International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 

(ISHS, 2004).  

 

Amostra 
N.º Espécie Proveniência Designação 

1 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

2 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

3 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

4 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

5 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

6 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

7 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

8 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

10 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

11 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

12 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

13 C.frutescens Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

14 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

15 C.baccatum Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

16 C.baccatum Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

17 C.baccatum Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

18 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

19 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

20 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

21 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

22 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

23 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

25 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

26 C.chinense Brasil, recolha de campo (doado A. Rego) Desconhecida 

31 C.annuum Proveniência desconhecida; Doado (ISA).  Desconhecida 

32 C.frutescens 
Proveniência desconhecida; Doado (DPPF- 
ISA) 

Desconhecida 

33 C.baccatum 
Doado Bruno Larsen - ISA; proveniência 
desconhecida 

Campaínhas 

35 C.annuum México; Doado J.Carlos -DEF-ISA. Desconhecida 

38 C.chinense México; Doado J.Carlos -DEF-ISA. ‘Habanero’ 

39 C.frutescens Alípio Dias & Irmão Lda., Porto, Portugal ‘Jindungo’ 

40 C.annuum Alípio Dias & Irmão Lda., Porto, Portugal ‘Santaka’ 

41 C.annuum 
Proveniência desconhecida: Doado Rosário 
- DPPF - ISA  

‘Padrón’ 

42 C.annuum 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.annuum var. annuum  ‘Fips’ 

43 C.annuum 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.annuum var. annuum  ‘Chile Guajillo’ 

44 C.chinense 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.chinense  ‘Habanero’ 

Quadro 11 – Identificação das espécies ensaiadas.  
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Amostra 
N.º Espécie  Proveniência Designação 

45 C.chinense 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.chinense ‘Madame Janet’ 

46 C.chinense 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.chinense ’Quintisho’ 

48 C.frutescens 
Index Seminum, Botanische Gartën der 
Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn, 
Alemanha 

C.frutescens  

49 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum  ‘Apache’ 

51 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum 'Chocolate Miniature Bell' 

52 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum 'Cylon' 

53 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum 'Black prince' 

55 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum  'Piment de Spelete' 

56 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum  'Samara' 

57 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea de Stiinte 
Agricole, SI Medicina Veterinara, Cluj-
Napoca, Roménia 

C.annuum  var. longum  ‘Kolocsai 
füszer csopös' 

58 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Aji’ 

59 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Pekin’ 

60 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Punjab Small Hot’ 

61 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Red Chili’ 

62 C.pubescens Redwood City Seed Company, EUA ‘Rocoto’ 

63 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Zimbabwe Bird Eye’ 

64 C.frutescens Redwood City Seed Company, EUA ‘Tabasco’ 

65 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Tepin’ 

66 C.annuum Redwood City Seed Company, EUA ‘Merah’ 

67 C.annuum José A. Duarte Lda., Palmela - lote 674.5 ‘Jalapeño M’ 

73 C.chinense 
Proveniência desconhecida;  
Doado J. Simões – DGADR.  

C.chinense 'Scotch Bonnet' 

80 C.annuum 
Index Seminum, Universitatea Babes-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Roménia 

C.annuum var. grossum  

84 C.annuum 
Faculté des Sciences Agronomiques, 
Gembloux, Bélgica C.annuum  'Espelette'  

91 C.chinense 
Damba Maria, km 27, Lobito-Benguela, 
Angola 

‘Kahombo’/’Kãnhanha’ 

95 C.chinense Brasil; Doado J. Carlos - DEF- ISA. ‘Bafo de Bode’ 

109 C.annuum 
Index Seminum, Museum Nationale 
d'Histoire Naturelle, Jardin Botanique Val 
Rahem, Menton, França 

C. annuum  ‘Piment Oiseau’ 

111 C.baccatum Jardin Botanique de Nantes, França C. pendulum 

112 C.annuum Jardin Botanique de Nantes, França C. tetragonium 

114 C.frutescens Mercado de Maputo, Moçambique 'Sacana' 

(Continuação) 
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Amostra 
N.º Espécie Proveniência Designação 

118 C.annuum Mercado de Maputo, Moçambique Desconhecida 

120 C.annuum United Genetics Seeds Co. Hollister, EUA ‘Cherry Fire’ 

121 C.annuum United Genetics Seeds Co. Hollister, EUA ‘Trompito’ 

122 C.annuum United Genetics Seeds Co. Hollister, EUA ‘Pinocchio’ ? 

123 C.annuum Clause Tézier S.A. França ‘De Cayenne’ 

124 C.annuum Clause Tézier S.A. França ‘Piquant d'Algerie’ 

125 C.annuum Peto Seed Co. Santa Maria, EUA ‘Cherry Bomb’ 

 

Em relação à caracterização morfológica das sementes , foi verificada uma relativa 

homogeneidade nas amostras de todas as espécies, em todos os descritores exceptuando 

na cor. O exemplar 62 (Figura 10) foi o único de cor preta, o que permitiu identificá-lo 

imediatamente como pertencente à espécie C. pubescens. 

Na determinação das dimensões das sementes, não houve um impacte equivalente, embora 

tenha sido perceptível a existência de alguma variabilidade entre as diferentes espécies e 

variedades. A observação microscópica revelou que todas as amostras apresentavam uma 

superfície de tipo rugoso. 

 

De uma forma geral, a identificação das restantes 4 espécies foi feita sobretudo a partir das 

características das flores  e, na fase de frutificação, pela presença ou não de constrição 

anelar.  

A espécie C. annuum apresentou uma corola de cor branca, salvo no caso do ‘Black Prince’, 

em que a flor surgiu com uma acentuada tonalidade purpúrea; além desta diferença notória, 

o caule e as folhas adquirem uma pigmentação antocianínica extremamente pronunciada, 

que lhes conferem o seu aspecto singular, assegurando uma posição de destaque numa 

perspectiva ornamental. 

Uma dúvida surgiu na identificação do exemplar ‘Tepin’ da amostra 65 (Figura 4b), face à 

coloração branco esverdeada evidenciada pela corola. O exemplar foi classificado como 

sendo C. annuum, com base nas referências bibliográficas encontradas e pesquisas 

efectuadas em bases de dados; contudo não se exclui a possibilidade de a semente 

utilizada ter sido proveniente de plantas hibridadas acidentalmente. 

Em todos os C. baccatum foi notória a presença de máculas na base das pétalas, pelo que a 

identificação baseada na singularidade dessa característica da flor demonstrou ser 

suficiente. Em C. pubescens, para além da identificação imediata a partir da semente, a 

corola grande e purpúrea também não deixou dúvidas quanto à sua identificação.  

De uma forma genérica, a corola dos C. annuum, C. baccatum e C. pubescens 

apresentaram grandes dimensões, quando comparadas com C. chinense e C. frutescens. 

Contudo, nas dimensões de C. annuum, com um comprimento das pétalas entre 9 e 

(Continuação) 
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15,9mm, foram verificadas excepções. Foram os casos do ’Black Prince’ (6,5mm), do ‘Pekin’ 

(7,5mm) e do ‘Tepin’ (7,8mm). Nestes três exemplares, também as dimensões das folhas 

foram as menores dentro da espécie. 

Apenas entre os exemplares pertencentes às espécies C. chinense e C. frutescens, a 

identificação com base na comparação das dimensões e coloração da flor se mostrou 

insuficiente, uma vez que ambas evidenciaram dimensões aproximadas, assim como o 

branco-esverdeado típico numa e noutra, impondo a necessidade de recorrer à verificação 

da existência de constrição anelar para distinção entre as duas espécies.  

Muitas vezes surgem dúvidas na validação da presença da constrição anelar, como 

consequência do enrugamento do cálice, quando se dá o aumento do volume do fruto no 

decurso do seu desenvolvimento, ou à “pendência” do porte da baga, devida à força da 

gravidade originada pelo seu próprio peso, que provoca uma extensão forçada dos tecidos 

do cálice, iludindo o observador. 

 

A gama de expressões da forma dos frutos  evidenciadas pelo género Capsicum torna 

insuficiente o recurso às formas descritas no quadro de caracteres seguido, pois este não 

contempla a vasta multiplicidade existente no universo deste género botânico.  

Além disso, também a heterogeneidade constatada nas formas de fruto presentes numa 

mesma planta, podem induzir um observador no sentido errado. Isto porque, apesar de se 

previlegiar sempre a expressão mais frequente face ao conjunto, pode verificar-se igual 

frequência de duas ou mais expressões (como a forma trapezoidal e rectangular de um 

fruto, por exemplo), o que dificulta a inclusão em determinado nível. Nesse caso, um juízo 

crítico dúbio mas incontornável levou-nos à atribuição de mais do que um nível para uma 

mesma característica. Contudo, as dificuldades desta abordagem manifestam-se como um 

entrave apenas quando o objectivo é a identificação varietal e não a identificação da 

espécie. 

 

Foram feitos esforços no sentido da identificação das variedades  da população, ou 

confirmar essa identificação. De uma forma geral, sempre que as sementes foram 

provenientes de um Index Seminium ou de uma empresa, torna-se fácil a confirmação da 

identificação da espécie, assim como a identificação varietal atribuída à planta. Mas tal não 

foi o caso em relação às amostras provenientes da recolha de campo no Brasil, por 

exemplo. O exemplar 13, C. frutescens, foi identificado como uma variedade ‘Malagueta’, 

depois da pesquisa ter conduzido a fotografias fidedignas (http://www.fiery-foods.com/, 

2008).  

O mesmo aconteceu com a amostra 5, identificada como C. chinense, e que se presume ser 

a variedade designada pelos portugueses no Brasil como ‘Pimenta Morango’, com a 
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característica coloração antocianínica do caule e folhas muito acentuada 

(http://www.thechileman.org/, 2008). 

Tudo leva a crer que o exemplar de C. annuum respeitante à amostra 31 é similar  à 

variedade ‘Rainbow’, por sua vez muito próxima da ‘Bolivian Rainbow’ (http://www.g6csy.net, 

2008), com a forma do fruto tipo ‘Piquin’, embora um pouco maior, bagas de porte erecto, 

que no processo de maturação evoluem de purpúreo para amarelo, depois para laranja e 

finalmente para vermelho. A ocorrência simultânea na mesma planta de bagas destas 

diferentes colorações, conferem-lhe um claro potencial ornamental. A comparação da forma 

da baga a uma lágrima invertida, foi particularmente feliz na descrição inglesa “tear drop 

shaped”. 

A amostra 33 de C. baccatum, designada vulgarmente em Portugal por ‘Campaínhas’, é um 

exemplo de uma variedade com múltiplas designações, por exemplo: ‘Mushroom’, ‘Baloon’, 

‘Starfish’, ‘Campane’, ‘Aji Flor’, ‘Nepalese Bell’ (http://www.thechileman.org/, 2008), embora 

se verifiquem pequenas diferenças na forma das bagas consoante a proveniência das 

sementes. 

A amostra 95 de C. chinense foi sempre por nós considerada como o ‘Bafo-de-Bode’ da 

terminologia brasileira e como tal conhecida pelo dador da semente. No entanto, na 

pesquisa de uma base de dados (www.cnph.embrapa.br/capsicum/, 2008) verificámos que a 

fotografia aí representada é muito parecida com a amostra em causa, tendo contudo a 

designação de ‘Cumari do Pará’. Perante a aparente contradição, resolvemos contactar o 

Professor Bosland da Universidade Estatal do Novo México, reconhecida autoridade 

internacional na matéria, que identificou a nossa amostra como correspondendo ao ‘Cumari 

do Pará’, embora salvaguardando a possibilidade de também ser conhecida pela 

designação ‘Bafo-de-Bode’, para ele desconhecida (informação pessoal, 2008). 

Mais uma vez fomos confrontados com as dificuldades inerentes às designações vulgares 

ou nomes vernáculos, frequentemente dúbios. De qualquer modo, as populações 

designadas de ‘Bode’ pelos brasileiros, correspondem a bagas de pequenas dimensões, 

muito aproximadas ou um pouco maiores que as do tipo ‘Tepin’, mas sempre pertencentes à 

espécie C. chinense devido ao seu odor característico.  

As sementes correspondentes à amostra 112, cedidas pelo Jardim Botânico de Nantes e aí 

identificadas como pertencentes à espécie C. tetragonum, colocaram-nos a dúvida de 

estarmos perante uma nova espécie. Embora exista a espécie C. tetragonum Mill., a sua 

classificação remonta a 1768, sem qualquer revisão actualizada. Contudo, a observação da 

ilustração de um C. tetragonum presente no Atlas I da “Flora de Filipinas” 

(http://commons.wikimedia.org), põe de parte a inclusão desta amostra nesta espécie. As 

características morfológicas da planta por nós observada permitiram identificá-la como 

pertencendo à espécie C. annuum.  
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A amostra 111, proveniente da mesma instituição e referida como sendo C. pendulum, foi 

por nós identificada como pertencendo à espécie C. baccatum var. pendulum, apenas 

porque o epíteto pendulum passou do nível de espécie para o de variedade. 

Morfologicamente apresentou muitas semelhanças com a variedade ‘Aji Yellow Chilli” 

(http://www.readytogrow.co.uk., 2008), tendo a planta atingido uma altura de 120cm, com 

frutos grandes e alongados (25cm) de cor alaranjada à maturação. 

 

A análise de clusters sobre as distâncias euclidianas quadradas entre sujeitos com o 

método de agregação da menor distância produziu um dendrograma (Anexo IV). De acordo 

com o critério do R2, a retenção de 5 clusters apenas explica 47% da variância total, de 

forma que o agrupamento das amostras pelas cinco espécies com base nas características 

morfológicas escolhidas não é possível. Dado que os R2 obtidos com as hipóteses testadas 

verificaram um aumento progressivo (Anexo IV), tudo leva a crer que com o agrupamento 

em maior número de clusters conduzirá a uma maior explicação da variabilidade. 

Perante estes resultados persiste a ideia de que uma correcta identificação das espécies 

terá que ser baseada na observação das características da corola, complementadas com a 

constatação da existência, ou ausência, de constrição anelar e cor da semente. A inclusão 

dos restantes descritores poderá conduzir a agrupamentos morfológicos de carácter 

genérico, mas com um objectivo diferente, que permitirá a constituição de grupos de plantas 

com maior proximidade morfológica, não previlegiando, contudo, a sua posição taxonómica.  

Consequentemente, optou-se por reduzir o número de características a usar para a análise, 

incluindo apenas os descritores referidos acima: cor da corola, existência de máculas, 

constrição anelar e cor da semente. O dendrograma resultante (Figura 29) foi já mais 

especifico no que diz respeito ao agrupamento das amostras de acordo com a respectiva 

espécie.  

Para as diferentes espécies foi feita uma correspondência numérica (2.ª coluna do 

dendrograma). Assim: 1 = C. annuum; 2 = C. baccatum; 3 = C. chinense; 4 = C. frutescens e 

5 = C. pubescens. Da observação do dendrograma verifica-se que as diferentes amostras 

foram agrupadas correctamente, excepto para as amostras 65 e 53. No primeiro caso, a 

coloração branco esverdeada da corola da flor da variedade ‘Tepin’ poderá, por si só, induzir 

o observador a inclui-la no C. chinense, como foi inicialmente o nosso caso, ou no              

C. frutescens. Como, para esta variedade se recorreu à plantação de um novo individuo, na 

observação de ausência de constrição anelar corrigiu-se esse registo, o que levou o 

software SPSS à sua inclusão no grupo C. frutescens. No segundo caso, correspondente à 

variedade ‘Black Prince’, o desenquadramento deve-se à sua característica coloração 

purpúrea, menos habitual em C. annuum.    
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
                 0         5        10        15        20        25 
Amostr Esp Caso  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  124   1   71   òø 
  125   1   72   òú 
  123   1   70   òú 
  122   1   69   òú 
  121   1   68   òú 
  120   1   67   òú 
  118   1   66   òú 
  112   1   64   òú 
  109   1   62   òú 
   84   1   58   òú 
   80   1   57   òú 
   67   1   55   òú 
   66   1   54   òú 
   63   1   51   òú 
   61   1   49   òú 
   60   1   48   òú 
   59   1   47   òú 
   58   1   46   òú 
   57   1   45   òú 
   56   1   44   òú 
   55   1   43   òú 
   52   1   41   òú 
   51   1   40   òú 
   49   1   39   òú 
   43   1   34   òú 
   42   1   33   òú 
   41   1   32   òú 
   40   1   31   òú 
   35   1   28   òôòòòø 
   31   1   25   ò÷   ó 
   33   2   27   òø   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  111   2   63   òú   ó                                           ó 
   17   2   16   òú   ó                                           ó 
   16   2   15   òôòòò÷                                           ó 
   15   2   14   ò÷                                               ó 
   91   3   59   òø                                               ó 
   95   3   60   òú                                               ó 
   73   3   56   òú                                               ó 
   46   3   37   òú                                               ó 
   45   3   36   òú                                               ó 
   44   3   35   òú                                               ó 
   38   3   29   òú                                               ó 
   26   3   24   òú                                               ó 
   25   3   23   òú                                               ó 
   33   3   22   òú                                               ó 
   22   3   21   òú                                               ó 
   21   3   20   òú                                               ó 
   20   3   19   òú                                               ó 
   19   3   18   òú                                               ó 
   18   3   17   òú                                               ó 
   14   3   13   òú                                               ó 
   12   3   11   òú                                               ó 
   11   3   10   òú                                               ó 
   10   3    9   òú                                               ó 
    8   3    8   òú                                               ó 
    7   3    7   òú                                               ó 
    6   3    6   òú                                               ó 
    5   3    5   òú                                               ó 
    4   3    4   òú                                               ó 
    3   3    3   òú                                               ó 
    2   3    2   òôòòòø                                           ó 
    1   3    1   ò÷   ó                                           ó 
   65   1   53   òø   ó                                           ó 
  114   4   65   òú   ó                                           ó 
   64   4   52   òú   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
   48   4   38   òú   ó 
   39   4   30   òú   ó 
   32   4   26   òôòòòú 
   13   4   12   ò÷   ó 
   53   1   42   òòòòòú 
   62   5   50   òòòòò÷ 
 

Figura 29 – Dendrograma da análise de clusters 

com o método da menor distância, 

aplicada a 71 amostras de    

Capsicum spp., usando a distância 

euclidiana quadrada como medida de 

dissemelhança. 
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3.2. Determinação do teor de capsaicinóides por HPL C 
 

3.2.1. Material e Métodos 
 

3.2.1.1. Material 
 

Foram analisadas 44 amostras de frutos de todas as cinco espécies domesticadas de 

Capsicum. A análise apenas incluiu amostras das 44 plantas resultantes da primeira 

sementeira. Já não foi possível a colheita dos frutos da sementeira de 2008, dada a 

restrição de tempo para elaboração do presente trabalho. A colheita dos frutos foi efectuada 

de forma escalonada, à medida que os frutos atingiam a maturação, que foi avaliada de 

acordo com a coloração e a firmeza da epiderme. A perda desta última foi considerada 

como evidência de sobrematuração. 

 

Para além das amostras recolhidas na colecção de plantas em estudo, utilizaram-se 

também amostras de pimentos picantes (“piri-piris”) secos, adquiridos no MARL (Mercado 

Abastecedor da Região de Lisboa), com provável origem da região Oeste de Portugal. Estas 

amostras foram utilizadas somente no estudo do método de extracção, já que a massa das 

amostras em estudo para este trabalho era insuficiente para este teste.  

 

3.2.1.2. Métodos 
 

3.2.1.2.1. Preparação das amostras 
 

Após a colheita dos frutos, as amostras foram armazenadas numa arca frigorífica até serem 

liofilizadas. A liofilização das bagas, após prévia remoção dos pedicelos, foi feita à 

temperatura de -40ºC, durante aproximadamente 48 horas. A duração desta operação, um 

pouco alargada quando comparada com a de outros frutos, deveu-se à impermeabilidade da 

epiderme dos pimentos, uma característica do género, que constitui uma mais valia em 

termos de armazenamento. Os frutos liofilizados foram guardados num exsicador, 

aguardando o restante processamento para determinação da pungência. 

As amostras foram moídas no moinho Wiley, seguindo o seguinte procedimento: moeram-se 

cerca de 5g de cada amostra dos frutos de modo a obter um pó com granulometria igual ou 

inferior a 20 mesh. O pó resultante de cada amostra foi guardado em recipientes herméticos. 

Visando obter a menor granulometria possível foram realizados ensaios prévios de 

processos de moenda com a amostra 15, utilizando os seguintes moínhos: de facas (Wiley), 

de facas (Moulinex) com azoto líquido e micromoinho de martelos.  
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3.2.1.2.2. Equipamento e reagentes 
 

3.2.1.2.2.1. Equipamento e utensílios 
 

O material de vidro foi de uso corrente e a água de qualidade ultra-pura. 

 

• Liofilizador (TELAB – JDF, Lisboa, Portugal) 

• Moínho de facas Wiley (General Electrics) e respetivo crivo de 20 mesh (Ø=1,5mm). 

• Balança analítica com sensibilidade ao mg 

• Banho de água termostatizado, munido de agitação 

• Filtros de 0,45µm em acetato (Millipore) 

• Sistema cromatográfico (Beckman System Gold Chromatograph 126 Solvent Module, 

USA) constituído por: cromatógrafo líquido-líquido acoplado a injector automático e 

detector de fotodíodos (168 Detector), e sistema de tratamento de dados (Software 

32 Karat). 

3.2.1.2.2.2. Reagentes 
 

• Acetonitrilo para HPLC (JT Baker) 

• capsaícina (Sigma) 

• dihidrocapsaícina (Sigma) 

 

3.2.1.2.3. Extracção 
 

Utilizou-se o método de Sanchez et al. (2005), adaptado da forma que se descreve abaixo.  

Pesou-se 1,000g de amostra, que se transferiu para um balão de Erlenmeyer de 50ml, 

juntamente com 10ml de acetonitrilo; o balão, vedado com papel de alumínio, foi 

posteriormente imerso num banho de água a 60ºC com agitação (60 U/min) durante 5h. 

Foram feitas três repetições de extracção para cada amostra. 

A adaptação do método resultou de ensaios prévios em que, utilizando “piri-piris” do MARL, 

se comparam os rendimentos obtidos em função das variantes: tipo de recipiente (tubo de 

ensaio e balão de Erlenmeyer) e tempo de extracção (5, 7 e 10h). 

Depois de arrefecidos os extractos à temperatura ambiente, retiraram-se 3ml dos 

sobrenadantes, que foram sujeitos a filtração através de uma seringa de 5ml para frascos de 

Eppendorf, guardados a -18ºC até serem analisados cromatograficamente. 
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3.2.1.2.4. Análise cromatográfica 
 

Cerca de 20µl das amostras foram injectadas manualmente no aparelho de cromatografia 

líquida (Beckman System Gold Chromatograph, USA) com detector de fotodíodos a um 

comprimento de onda de 280nm. 

A fase móvel escolhida foi uma solução de acetonitrilo:água (70:30, vol./vol.) com um fluxo 

de 1ml/ min. Foi incorporada uma coluna de separação com mecanismo de separação de 

fase reversa (C18) Lichrospher 100, RP-18 (10 µm). 

O software 32 Karat foi o utilizado para recolha de dados, que depois foram analisados em 

Excel para apuramento da massa dos capsaicinóides, em miligramas por grama de fruto. 

A quantificação foi feita através de padrão externo. Preparam-se soluções-mãe de 

capsaícina (CAP) e dihidrocapsaícina (DH) em acetonitrilo, ambas com a concentração de 

1mg/ml.  

Com estas soluções prepararam-se, por diluição em acetonitrilo, as soluções padrão 

utilizadas para os três níveis de concentração das curvas de calibração de: capsaícina (0,3, 

0,15 e 0,10mg/ml) e dihidrocapsaícina (0,50 , 0,25 e 0,05mg/ml). 

O cálculo das unidades de calor de Scoville (SHU) foi realizado por introdução dos valores 

das áreas dos picos cromatográficos às equações das curvas de calibração, donde se 

obteve o teor de capsaicinóides obtidos das amostras (mg/kg), seguido da soma desses 

multiplicada por 15, de acordo com o referido no ponto 2.5.1.1. 

 

3.2.1.2.5. Tratamento de dados 
 

Recorrendo ao programa Excel, foi feita a média dos resultados obtidos para cada amostra 

(Anexo V), e posteriormente um agrupamento ordenado das amostras de acordo com a 

espécie. 
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3.2.2. Resultados e discussão 
 

3.2.2.1. Identificação e quantificação da CAP e DH 
 

A Figura 30 mostra o cromatograma obtido com uma das soluções padrão de CAP e DH 

utilizada na curva de calibração, verificando-se os respectivos tempos de retenção: 3,60min 

(CAP) e 4,28min (DH) (Figura 30). 
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As curvas de calibração da CAP e DH apresentaram-se sob a forma de rectas de regressão 

linear (Figuras 31 e 32). Os coeficientes de determinação encontrados foram, de R2=0,9404 

para a capsaícina e R2=0,9987 para a dihidrocapsaícina. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Cromatograma da solução padrão de CAP e DH (0,3 e 0,5 mg/ml, respectivamente), com 

identificação dos respectivos picos (1-CAP e 2-DH). 

Figura 31 – Curva de calibração da capsaícina.  

Figura 32 – Curva de calibração da dihidrocapsaícina. 
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3.2.2.2. Estudos prévios de moenda e extracção 
 
Na tentativa de obter a granulometria o mais homogénea a frio possível, compararam-se a 

moenda de três processos diferentes: (1) moínho de facas Wiley, munido de crivo 20 mesh; 

(2) moinho de facas Moulinex, com incorporação de azoto líquido; (3) micromoinho de 

martelos. Este último foi rapidamente abandonado por não se conseguir obter uma 

granulometria inferior à obtida com os anteriores. 

mg/kg 
Variantes 

CAP DH 
SHU 

Wiley 1171,774 645,69 27 908 
Moenda 

Moulinex (Nliq) 757,976 360,12 17 132 
Extracção:    

tubo de ensaio 2496,779 2340,81 74 905 
Recipiente 

Balão Erlenmeyer 2866,500 2641,25 85 258 
      

5h 1968,250 1834,80 58 881 
7h 2238,376 2036,88 66 166 Duração 

10h 2207,364 2053,77 65 971 

 

Os resultados obtidos, após a quantificação dos capsaicinóides (Quadro 12), mostraram que 

o moinho Wiley conduz a maiores rendimentos de extracção. No estudo dos métodos de 

extracção, os factores que, à partida, mostraram provocar maior variabilidade de resultados, 

foram o tipo de recipiente utilizado e a duração de extracção, o que nos levou a estudar 

algumas variantes para estes factores. Os melhores resultados (Quadro 10) foram obtidos 

utilizando o balão de Erlenmeyer (de 50ml, para 1g de amostra e 10ml de acetonitrilo) e 7h 

de extracção no banho de água. Contudo, foi empregue o banho a 5 horas, devido à 

considerável economia de tempo obtida, sem que os valores deixassem de ser satisfatórios 

dado o intuito comparativo pretendido. 

 

3.2.2.3. Quantificação da pungência das amostras 
 

No Quadro 13 apresentam-se os teores de CAP e DH (mg/kg) obtidos para as 44 amostras 

analisadas, bem como o correspondente valor da pungência expresso em SHU. 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Resultados obtidos no estudo prévio da moenda e da extracção.  
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Espécie Amostra  CAP méd 
(mg/kg)*  

DH méd 
(mg/kg)*  SHU méd* 

C.chinense 1 3443 2291 89452
C.chinense 2 3774 1317 80148
C.chinense 3 655 324 15350
C.chinense 4 5759 2888 135468
C.chinense 5 3011 1580 71867
C.chinense 6 295 346 9916
C.chinense 7 4639 3711 129880
C.chinense 8 96 9 1680
C.chinense 10 3187 1557 74347
C.chinense 12 3511 1828 83589
C.chinense 14 3218 3104 98048
C.chinense 18 2303 2049 67583
C.chinense 19 3425 3461 106704
C.chinense 20 899 536 22426
C.chinense 23 4222 2958 111914
C.chinense 26 8728 4731 210606
C.chinense 38 12719 4854 276322
C.chinense 46 3337 2229 86838
C.chinense 45 8743 4420 206195
C.chinense 73 14814 5860 324928
C.baccatum 15 1490 911 37507
C.baccatum 16 97 15 1779
C.baccatum 33 196 155 5470
C.frutescens 32 1461 1858 51257
C.frutescens 39 3631 2099 89571
C.frutescens 48 3181 2775 92513
C.frutescens 64 5266 3806 141344
C.annuum 31 2854 2117 77421
C.annuum 35 157 76 3664
C.annuum 41 88 5 1471
C.annuum 51 91 4 1518
C.annuum 53 906 1504 37055
C.annuum 56 239 263 7772
C.annuum 57 914 806 26708
C.annuum 59 2826 1525 68089
C.annuum 60 1183 1311 38597
C.annuum 61 1736 2252 61545
C.annuum 63 3430 2961 99285
C.annuum 65 3425 3461 106704
C.annuum 67 480 458 14542
C.annuum 81 1906 1691 55860
C.annuum 83 376 375 11641
C.annuum 84 503 419 14329

C.pubescens 62 541 845 21322
 

 

Quadro 13 – Teores de capsaicinóides e respectivas unidades Scoville das amostras ensaiadas.   

*Média das 2 injecções para as n=3 repeticões de extracção (2n=6). 
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Os resultados obtidos destacam o exemplar número 73, correspondente ao ‘Scotch Bonnet’ 

da espécie C. chinense, como recordista em relação à pungência, atingindo os 324 928 

SHU. Também dentro da mesma espécie, o ‘Habanero’ representado pela amostra número 

38, apresentou um valor alto de 276 322 SHU. Estes resultados eram esperados para a 

população em estudo, uma vez que ambas as variedades são amplamente sugeridas na 

bibliografia como detentoras da maior pungência. Existem, contudo, na população estudada, 

frutos desta espécie com baixos teores de capsaicinóides, sendo a amostra 8 (variedade 

desconhecida cuja semente foi proveniente do Brasil) a menos pungente, com um valor de  

1680 SHU. 

Para a espécie C. annuum o valor mais elevado foi da amostra 65, o ‘Tepin’ (106 704 SHU). 

Dentro desta espécie, a prova de algumas bagas parecia indicar que se tratavam de 

pimentos doces, o que não se veio a verificar, embora as referidas amostras apresentem os 

valores mais baixos de capsaicinóides. A amostra 41, correspondente a um exemplar de 

‘Padrón’,  obteve 1471 SHU e a 51, referente ao ‘Chocolate Miniature Bell’, obteve 1518 

SHU. Também nesta espécie, o exemplar 67, ‘Jalapeño’, merece particular atenção na 

medida em que este tipo de fruto é muita vezes tido em conta como um exemplar de forte 

pungência. Esta amostra obteve um grau contraditório de 14 542 SHU, reforçando a noção 

de ser um tipo de fruto que, devido à sua popularidade, existe actualmente numa grande 

diversidade de cultivares que incluem as menos pungentes. 

O valor mais elevado obtido para C. frutescens foi o do ‘Tabasco’, que superou o intervalo 

de valores referidos pela bibliografia consultada (Quadro 5) atingindo os 141 344 SHU, e o 

mais baixo foi o da amostra 32 (de designação desconhecida). 

Para C. baccatum a pungência máxima foi atingida pelas bagas da planta 15 e a mínima 

pelas bagas da amostra 16, ambas variedades desconhecidas. 

No Quadro 14 resumem-se os valores máximos e mínimos da pungência para cada espécie 

das amostras analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie   SHU Amostra Designação 

máx. 106 704 65 ‘Tepin’ 
C. annuum 

min. 1 471 41 ‘Padrón’ 

máx. 37 507 15 Desconhecida 
C. baccatum 

min. 1 776 16 Desconhecida 

máx. 324 928 73 ‘Scotch Bonnet’ 
C. chinense 

min. 1 680   8 Desconhecida 

máx. 141 344 64 ‘Tabasco’ 
C. frutescens 

min. 51 257 32 Desconhecida 

Quadro 14 – Valores de pungência (SHU) máxima e mínima, obtido para cada espécie. 
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As figuras 33 e 34 mostram a diferença considerável entre os picos cromatográficos das 

amostras com maior e menor teor de capsaicinóides, sendo mesmo imperceptivel a 

observação do pico de dihidrocapsaícina do ‘Pimento Padrón’, onde foi contudo doseado 

5mg/kg de DH.  
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Uma impressão que fomos adquirindo também, quando se procedia à prova dos frutos, foi 

de que as bagas de dimensões mais pequenas pareciam ser aquelas cuja pungência era 

superior. Os resultados da cromatografia invalidaram essa percepção. Além dos exemplares 

já referidos do ‘Scotch Bonnet’ e do ‘Habanero’, também a amostra 26 (Figura 35a) de C. 

chinense, de nome desconhecido mas com uma forma de fruto tipo ‘Habanero’ e dimensão 

também semelhante, apresentou valores igualmente elevados (210 606 SHU). Todas estes 

frutos possuiam grandes dimensões relativas.  

Os frutos mais pequenos, que incluiram o ‘Tepin’, o ‘Quintisho’ (Figura 35b), o ‘Pekin’ e o 

‘Black Prince’ obtiveram, por sua vez, valores entre 106 704 e 37 055 SHU, o que contrariou 

a percepção organoléptica adquirida.  

Figura 33 – Cromatograma do ‘Scotch Bonnet’ (amostra 73). 

Figura 34 – Cromatograma do ‘Padrón’ (amostra 41). 
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Na tentativa de identificar a espécie mais pungente, foi elaborado um gráfico (Figura 36) 

com os teores médios dos dois capsaicinóides quantificados em cada amostra, de acordo 

com a respectiva espécie. Este objectivo não foi alcançado uma vez que a distribuição das 

amostras de todas as espécies não as diferenciou preferencialmente em nenhum sector do 

gráfico. Para correlacionar os teores médios foi verificado que uma regressão linear 

proporcionava um R2 superior (y=0,4242x+626,08; R2=0,8083) ao de uma regressão 

logarítmica (y=952,62Ln(x)-5074,7; R2=0,7789). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico mostra um agrupamento maioritário de todas as espécies no quadrante que limita 

teores de 4000 mg/kg para a DH (dihidrocapsaícina) e 6000 mg/kg para a CAP  

(capsaícina).  Acima  dessa  fronteira  apenas  encontramos  exemplares  de  C. chinense, 

com  excepção da amostra 64 de C. frutescens, correspondente ao ‘Tabasco’ que, fazendo 

juz à sua reputação, persegue a pungência dos C. chinense.  

Uma observação dos diagramas de extremos e quartis possibilita a comparação entre as 

medidas de tendência central (mediana e percentis), os valores máximos e mínimos de CAP 

e DH quantificados, assim como a identificação dos outliers das espécies C. annuum,          

Figura 35 – Frutos das plantas 26 (a) de 

variedade desconhecida e 

da variedade ‘Quintisho’ (b).  

Figura 36 – Distribuição dos teores médios de capsaicinóides (mg/kg) das amostras, de acordo com a espécie.  
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C. baccatum, C. chinense e C. frutescens (Figuras 37 e 38). C. pubescens não foi incluída 

dada a insufuciência de representatividade de apenas uma amostra. 

 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Da análise dos diagramas é evidente, para ambos os capsaicinóides, que  C. chinense  é a 

espécie que apresenta maior amplitude em valores de pungência, com particular destaque 

para as amostras 73 e 38 (‘Scotch Bonnet’ e ‘Habanero’, respectivamente), identificados 

como outliers (Figura 37).  

Figura 37 – Diagramas de extremos e 

quartis para a capsaícina  

(mg/kg) das diferentes 

espécies. 

Figura 38 – Diagramas de extremos  

e quartis para a 

dihidrocapsaícina (mg/kg) 

das diferentes espécies.  
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Em termos de teores médios, os valores mais baixos foram encontrados para as amostras 

de C. baccatum. É forçado, contudo, tirar conclusões sobre a pungência desta espécie, bem 

como de C. frutescens e C. pubescens, dado o número limitado de exemplares respectivos 

disponíveis. Uma maior representatividade, permitiria comparar a pungência de uma forma 

mais equilibrada entre as cinco espécies. 

 

De notar que os valores apresentados, legítimos para a comparação pretendida, estão 

ligeiramente subavaliados, devido à opção de se reduzir o tempo de extracção de 7h (o 

ideal) para 5h, dadas as limitações de tempo. 

 

Também as condições climáticas na Tapada da Ajuda (Anexo VI), terão afectado os 

resultados, uma vez que não foram as mais favoráveis. Esta última consideração está 

relacionada sobretudo com as temperaturas, já que para este género os valores óptimos se 

encontram acima dos prevalecentes no local do ensaio. 
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4. Conclusões 
 

A condução de um ensaio sobre uma população abrangendo um grande número de 

variedades contribui para uma melhor análise comparativa entre elas e, em particular, entre 

espécies. 

O intuito de comparar os níveis de pungência, com o recurso à HPLC, foi bem sucedido. 

Face a isto concluímos que: 

1. As características morfológicas mais úteis para a identificação das cinco espécies 

foram: cor da semente, coloração da corola e presença de máculas nos lobos das 

pétalas, assim como a presença ou ausência de constrição anelar.  

2. As restantes características morfológicas estudadas revelam-se de maior utilidade 

para identificação varietal.  

3. Face às anteriores conclusões impõe-se salientar a inadequação e insuficiência da 

utilização exclusiva do quadro de caracteres do ICVV, relativamente a alguns 

caracteres, como documento único para caracterização do universo dos pimentos 

picantes. 

4. O tratamento estatístico dos dados por análise hierárquica de clusters, utilizando 

como variáveis 10 das 13 características morfológicas consideradas como 

indispensáveis pelo IPGRI para a identificação de espécies do género Capsicum, 

não obteve êxito na distribuição das amostras pelas cinco espécies presentes no 

ensaio. Com a inclusão de apenas as 4 características por nós consideradas como 

as mais úteis foi possível obter uma melhor distribuição. 

5. A análise das amostras por HPLC conduziu a valores de CAP entre 88 e                 

14 814mg/kg e de DH entre 4 e 5860mg/kg, variando a pungência entre 1471 SHU 

(variedade ‘Padrón’, C. annuum) e 324 928 SHU (variedade ‘Scotch Bonnet’,           

C. chinense). 

6. A identificação da espécie mais “picante” não foi conclusiva, embora os exemplares 

com teores de capsaicinóides mais elevados tenham sido representados pela 

espécie C. chinense, apresentando-se o ‘Scotch Bonnet’ como recordista, seguido 

do ‘Habanero’. 

7. As 20 amostras de C. chinense foram as que apresentaram maior amplitude de 

valores de pungência (1 680 – 324 928 SHU). As 16 amostras de C. annuum 

variaram entre 1471 e 106 704 SHU,  e incluiram as amostras menos pungentes. Em 

C. baccatum (3 amostras) obtiveram-se entre 1779 e 37 507 SHU, enquanto que 

para C. frutescens (4 amostras) a pungência variou entre 51 257 e 141 344 SHU. 

Para o único exemplar de C. pubescens a pungência foi de 21 322 SHU. 
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8. Foi mostrado que, contrariamente ao que é frequentemente dito, não existe relação 

entre as dimensões dos frutos e a sua pungência. 

9. De igual modo, foi evidenciada a presença de capsaicinóides em amostras 

vulgarmente conotadas como não pungentes, o que aponta para a falibilidade dos 

métodos sensoriais. 

10. Apesar do elevado número de amostras estudadas, não foi possível retirar 

conclusões seguras sobre os teores de capsaicinóides de algumas espécies, devido 

ao reduzido número de exemplares. Tal limitou a obtenção de conclusões gerais 

mais abrangentes, nomeadamente sobre a relação espécie/capsaicinóides. São 

necessários estudos futuros que incluam um número mais equilibrado de amostras 

para cada espécie. 
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ANEXO I - Questionário técnico para avaliação da      

Distinção, Homogeneidade e Estabilidade  

(DHE) do Pimento 

Capsicum annuum L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – Quadro de caracteres morfológicos da 

população 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 
  Notas:  n.a. – não aplicável 

              n.o.  – não observado 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Representação à escala das bagas dos 

exemplares ensaiados de Capsicum L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – Dendrograma resultante da análise de clusters 

com a inclusão de 10 caracteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                                                                                                                      

 

                        
                   Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
        32   26   òø 
       124   72   òôòø 
        31   25   ò÷ ùòòòø 
        39   30   òòò÷   ó 
        55   43   òòòòòòòú 
        67   55   òòòòòûòú 
        84   58   òòòòò÷ ó 
        52   41   òòòòòòòú 
        15   14   òòòûòòòôòòòø 
       111   64   òòò÷   ó   ó 
        17   16   òòòòòòò÷   ó 
        49   39   òòòòòòòûòòòôòø 
       109   63   òòòòòòò÷   ó ó 
        40   31   òòòòòòòòòòò÷ ó 
        56   44   òûòòòø       ó 
        63   51   ò÷   ó       ó 
        60   48   òòòø ùòø     ùòø 
        61   49   òòòôòú ó     ó ó 
        58   46   òòò÷ ó ùòòòø ó ó 
       118   67   òòòòò÷ ó   ùòú ó 
        41   32   òòòòòòò÷   ó ó ó 
        16   15   òòòòòòòòòòò÷ ó ó 
       123   71   òòòòòòòòòòòòòú ùòòòòòø 
        66   54   òòòòòòòòòòòòò÷ ó     ó 
       122   70   òòòòòòòòòòòòòòòú     ùòòòòòø 
        42   33   òòòòòòòòòòòòòòò÷     ó     ó 
        59   47   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷     ó 
        80   57   òòòø                       ó 
       120   68   òòòôòòòòòòòòòø             ó 
        51   40   òòò÷         ó             ó 
        57   45   òòòòòûòø     ó             ó 
       125   73   òòòòò÷ ùòòòòòôòø           ó 
       112   65   òòòòòòò÷     ó ùòòòòòòòòòòòú 
        33   27   òòòòòòòòòòòòò÷ ó           ó 
       121   69   òòòòòòòòòòòòòòò÷           ó 
         2    2   òòòòòòòòòòòòòûòø           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
        53   42   òòòòòòòòòòòòò÷ ó           ó                     ó 
        20   19   òòòòòòòòòòòòòòòú           ó                     ó 
         3    3   òòòòòûòø       ó           ó                     ó 
         6    6   òòòòò÷ ùòòòø   ó           ó                     ó 
        11   10   òòòòòòòú   ó   ó           ó                     ó 
        45   36   òòòòòòòú   ùòòòôòòòø       ó                     ó 
         7    7   òòòòòòò÷   ó   ó   ó       ó                     ó 
         5    5   òòòòòòòòòòò÷   ó   ó       ó                     ó 
        44   35   òòòòòòòòòòòòòòòú   ó       ó                     ó 
        64   52   òòòòòòòø       ó   ó       ó                     ó 
       114   66   òòòòòòòôòòòòòòòú   ó       ó                     ó 
        13   12   òòòòòòò÷       ó   ó       ó                     ó 
         4    4   òòòòòòòø       ó   ó       ó                     ó 
        14   13   òòòòòòòôòòòòòø ó   ó       ó                     ó 
         8    8   òòòòòòò÷     ó ó   ó       ó                     ó 
        48   38   òòòòòòòòòòòòòú ó   ó       ó                     ó 
        22   21   òûòòòø       ó ó   ó       ó                     ó 
        26   24   ò÷   ùòòòòòòòú ó   ó       ó                     ó 
        73   56   òòòòò÷       ó ó   ùòòòòòòòú                     ó 
         1    1   òòòûòòòø     ó ó   ó       ó                     ó 
        18   17   òòò÷   ùòòòòòôòú   ó       ó                     ó 
        12   11   òòòûòø ó     ó ó   ó       ó                     ó 
        91   59   òòò÷ ùò÷     ó ó   ó       ó                     ó 
        95   60   òòòòò÷       ó ó   ó       ó                     ó 
        65   53   òûòø         ó ó   ó       ó                     ó 
       106   62   ò÷ ùòòòòòòòòòú ó   ó       ó                     ó 
        46   37   òòò÷         ó ó   ó       ó                     ó 
        23   22   òòòòòòòòòòòòòú ó   ó       ó                     ó 
        21   20   òòòòòòòòòòòòòú ó   ó       ó                     ó 
        10    9   òòòòòòòòòòòòò÷ ó   ó       ó                     ó 
        25   23   òòòòòòòòòòòòòòò÷   ó       ó                     ó 
        19   18   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó                     ó 
        62   50   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                     ó 
        38   29   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷    

 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – Quadro dos teores de capsaicinóides das 

amostras (média de 2 injecções) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

 

área mg/10 ml mg/kg 
Amostras  

CAP DH CAP DH CAP DH 
1A 6101045 1936807 3,130 2,020 3130,133 2019,52
1B 7029769 2271504 3,594 2,368 3594,495 2368,23
1C 7046656 2385176 3,603 2,487 3602,938 2486,66
2A 7573462 1206835 3,866 1,259 3866,341 1258,99
2B 7048447 1138910 3,604 1,188 3603,834 1188,22
2C 7545735 1442921 3,852 1,505 3852,478 1504,96
3A 1077496 296716 0,618 0,311 618,358 310,77
3B 1205077 322390 0,682 0,338 682,149 337,51
3C 1171274 310256 0,665 0,325 665,247 324,87
4A 11136616 2695736 5,648 2,810 5647,918 2810,23
4C 10613136 2591354 5,386 2,701 5386,178 2701,47
4B 12329577 3023288 6,244 3,151 6244,399 3151,49
5A 5707770 1489160 2,933 1,553 2933,495 1553,13
5C 5772308 1481591 2,966 1,545 2965,764 1545,25
5B 6107054 1572924 3,133 1,640 3133,137 1640,40
6A 452623 330498 0,306 0,346 305,922 345,96
6B 417259 329629 0,288 0,345 288,240 345,06
6C 423906 331824 0,292 0,347 291,563 347,34
7A 9598861 3759518 4,879 3,919 4879,041 3918,55
7B 9611275 3746985 4,885 3,905 4885,248 3905,49
7C 8144997 3173235 4,152 3,308 4152,109 3307,72
8A 52651 11716 0,106 0,014 105,936 13,83
8B 23605 5294 0,091 0,007 91,413 7,14
8C 23567 5125 0,091 0,007 91,394 6,97
10A 6222084 1531684 3,191 1,597 3190,652 1597,44
10C 6209722 1483897 3,184 1,548 3184,471 1547,65
10B 6211517 1463461 3,185 1,526 3185,369 1526,36
12A 6154273 1570487 3,157 1,638 3156,747 1637,87
12B 7230019 1848496 3,695 1,928 3694,620 1927,51
12C 7202226 1839628 3,681 1,918 3680,723 1918,27
14A 6204820 2920942 3,182 3,045 3182,020 3044,86
14B 6346947 3020722 3,253 3,149 3253,084 3148,82
14C 6280129 2990639 3,220 3,117 3219,675 3117,48
15A 2185550 664232 1,172 0,694 1172,385 693,67
15B 3095301 977060 1,627 1,020 1627,261 1019,59
15R 3182452 977060 1,671 1,020 1670,836 1019,59
16A 48418 22374 0,104 0,025 103,819 24,94
16B 28901 9178 0,094 0,011 94,061 11,19
16C 29308 6113 0,094 0,008 94,264 8,00
18A 3870605 1685814 2,015 1,758 2014,913 1758,02
18B 4727493 2103645 2,443 2,193 2443,357 2193,35
18C 4739940 2107074 2,450 2,197 2449,580 2196,92
19A 6985278 3434237 3,572 3,580 3572,249 3579,65
19C 6460602 3204346 3,310 3,340 3309,911 3340,13
19B 6623761 3321776 3,391 3,462 3391,491 3462,48
20A 1699033 531360 0,929 0,555 929,127 555,23
20C 1704236 535298 0,932 0,559 931,728 559,34
20B 1514881 471456 0,837 0,493 837,051 492,82
23A 8540509 2877577 4,350 3,000 4349,865 2999,68
23C 8585005 2880857 4,372 3,003 4372,113 3003,10



 
                                                                                                                      

 

área mg/10 ml mg/kg 
Amostras  

CAP DH CAP DH CAP DH 
23B 7725936 2754219 3,943 2,871 3942,578 2871,16
26A 16693194 4351411 8,426 4,535 8426,207 4535,22
26C 16804050 4406498 8,482 4,593 8481,635 4592,61
26B 18390101 4860288 9,275 5,065 9274,661 5065,40
31C 5853769 2111669 3,006 2,202 3006,495 2201,71
31B 5383692 1978957 2,771 2,063 2771,456 2063,44
31C 5408402 2001093 2,784 2,087 2783,811 2086,50
32A 2760071 1792453 1,460 1,869 1459,646 1869,12
32C 2788164 1815997 1,474 1,894 1473,692 1893,65
32B 2743060 1737460 1,451 1,812 1451,140 1811,83
33A 282911 172708 0,221 0,182 221,066 181,57
33B 210124 135759 0,185 0,143 184,672 143,07
33C 206028 134503 0,183 0,142 182,624 141,76
35A 159145 72610 0,159 0,077 159,183 77,28
35C 157869 70605 0,159 0,075 158,545 75,19
35B 149784 71912 0,155 0,077 154,502 76,55
38A 24654477 4576375 12,407 4,770 12406,849 4769,60
38B 25201255 4679679 12,680 4,877 12680,238 4877,23
38C 25982727 4716523 13,071 4,916 13070,974 4915,62
39A 6980958 1992448 3,570 2,077 3570,089 2077,49
39B 7096710 2003732 3,628 2,089 3627,965 2089,25
39C 7228430 2042228 3,694 2,129 3693,825 2129,36
41A 32017 4708 0,096 0,007 95,619 6,53
41C 11215 2490 0,085 0,004 85,218 4,22
41B 5212 1154 0,082 0,003 82,216 2,83
46A 6612936 2147583 3,386 2,239 3386,078 2239,12
46C 6680309 2215393 3,420 2,310 3419,765 2309,77
46B 6253592 2051494 3,206 2,139 3206,406 2139,01
45A 17277500 4213171 8,718 4,391 8718,360 4391,19
45B 17065876 4177636 8,613 4,354 8612,548 4354,17
45C 17638964 4331987 8,899 4,515 8899,092 4514,98
48A 6021680 2573842 3,090 2,683 3090,450 2683,23
48C 6184188 2651872 3,172 2,765 3171,704 2764,53
48B 6402200 2758695 3,281 2,876 3280,710 2875,82
51A 31035 3488 0,095 0,005 95,128 5,26
51B 27912 2976 0,094 0,005 93,566 4,73
51C 9312 858 0,084 0,003 84,266 2,52
53A 1620933 1423825 0,890 1,485 890,077 1485,06
53B 1627501 1422499 0,893 1,484 893,361 1483,68
53C 1710180 1479253 0,935 1,543 934,700 1542,81
56A 304664 247255 0,232 0,259 231,942 259,23
56B 347019 264104 0,253 0,277 253,120 276,79
56C 304481 241936 0,232 0,254 231,851 253,69
57A 1809214 829376 0,984 0,866 984,217 865,73
57C 1704756 779689 0,932 0,814 931,988 813,96
57B 1491955 706115 0,826 0,737 825,588 737,30
59A 4981193 1326193 2,570 1,383 2570,207 1383,34
59C 5637158 1505439 2,898 1,570 2898,189 1570,09
59B 5859255 1554915 3,009 1,622 3009,238 1621,64
60A 2243074 1265806 1,201 1,320 1201,147 1320,43



 
                                                                                                                      

 

área mg/10 ml mg/kg 
Amostras  

CAP DH CAP DH CAP DH 
60C 2123540 1203669 1,141 1,256 1141,380 1255,69
60B 2253333 1301686 1,206 1,358 1206,277 1357,81
61A 3351605 2156968 1,755 2,249 1755,413 2248,90
61B 3249639 2130006 1,704 2,221 1704,430 2220,81
61C 3335858 2191422 1,748 2,285 1747,539 2284,80
62A 865768 756093 0,512 0,789 512,494 789,38
62C 966526 843345 0,563 0,880 562,873 880,28
62B 933438 828556 0,546 0,865 546,329 864,87
63A 5894096 2488554 3,027 2,594 3026,658 2594,37
63C 6033518 2544274 3,096 2,652 3096,369 2652,42
63B 8172819 3487632 4,166 3,635 4166,020 3635,28
64A 10529342 3672217 5,344 3,828 5344,281 3827,59
64B 10213427 3613391 5,186 3,766 5186,324 3766,30
64C 10377349 3667664 5,268 3,823 5268,285 3822,85
65A 6985278 3434237 3,572 3,580 3572,249 3579,65
65B 6460602 3204346 3,310 3,340 3309,911 3340,13
65C 6623761 3321776 3,391 3,462 3391,491 3462,48
67A 749648 413035 0,454 0,432 454,434 431,95
67C 739849 411782 0,450 0,431 449,535 430,65
67B 910456 488907 0,535 0,511 534,838 511,00
73A 29812556 5825315 14,986 6,071 14985,888 6070,83
73B 29265427 5517182 14,712 5,750 14712,324 5749,80
73C 29328472 5527105 14,744 5,760 14743,846 5760,14
81A 3554427 1550837 1,857 1,617 1856,824 1617,39
81C 3649694 1629821 1,904 1,700 1904,457 1699,68
81B 3756419 1682432 1,958 1,754 1957,820 1754,50
83A 615883 369883 0,388 0,387 387,552 387,00
83C 543099 333307 0,351 0,349 351,160 348,89
83B 619715 371824 0,389 0,389 389,468 389,02
84A 759674 362726 0,459 0,380 459,447 379,54
84B 873404 408086 0,516 0,427 516,312 426,80
84C 907663 429992 0,533 0,450 533,442 449,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: A  – 1.ª repetição 
            B – 2.ª repetição 
            C – 3.ª repetição 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – Dados climáticos para o período cultural  de 

Capsicum L. 

 na Tapada da Ajuda 

(2007 e 2008) 
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