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Capsicum chinense Jacq. é uma espécie de pimenta da família Solanaceae e que abrange as 

pimentas e os pimentões. No Brasil, existe a variedade conhecida popularmente como pimenta-

murupi, cultivada nos estados do Amazonas, Roraima e Pará. A espécie costuma apresentar um 

alto teor de substancias bioativas, variando os níveis desses compostos de acordo com o genótipo 

estudado; destacando os capsaicinoides; que são responsáveis pela pungência da planta. Além de 

carotenoides, ácido ascórbico, vitamina E, compostos fenólicos, ácidos graxos, alfa caroteno, 

flavonoides e entre outros. Usando o método de difusão em ágar o presente trabalho objetivou 

fazer um teste in vitro para verificar a presença de substâncias inibitórias difusíveis a partir dos 

frutos de Capsicum chinense, frente a microrganismos indicadores e qualificar os ácidos graxos 

majoritários presentes no extrato hexânico da espécie estudada; através do método de 

cromatografia a gás com detector FID. Os frutos foram adquiridos nas feiras agrícolas, no qual 1 

kg de frutos maduros foram secos em estufa, em seguida procedeu-se a extração contínua em 

aparelho de Soxhlet. O processo de extração foi de forma contínua por 6 h para a pimenta, 

utilizando 500 mL de hexano. Após o término das extrações, os mesmos foram submetidos a um 

processo de rotaevaporação. Para a realização da atividade antibacteriana foram utilizadas cepas 

padrão (ATCC), sendo duas Gram-positivas: Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Bacilo 

cereus (ATCC 49456); e duas Gram-negativas: Salmonella typhimurium (ATCC 14028) e 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 25922). O teste de atividade antibacteriana usando extrato 

hexânico de Capsicum chinense contra S. aureus, B. cereus, S. tiphymurium mostrou inibição 

notável para as 3 cepas bacterianas respectivamente, com exceção de P. aeruginosa que foi mal 

inibida: 34% com 250 µl. A atividade antibacteriana contra S. aureus foi maior quando 

comparadas com as demais cepas bacterianas. Usando 250 µl de extrato hexânico, a extensão de 

inibição atingiu 100%, seguida de B. cereus: 78% com 250 µl e S. tiphymurium 58% com 250 µl. 

A pimenta var. murupi apresentou 09 diferentes ácidos graxos respectivamente: ácido mirístico, 

ácido pentadecílico, ácido palmítico, ácido palmitoleico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido 

linoleico e ácido araquídico, ácido (alfa)-linolênico. O presente estudo contribui para melhorar a 

compreensão sobre as pimentas Capsicum, pois demonstrou sua eficácia contra patógenos que 

afetam a saúde dos seres humanos e apresenta ativos químicos que auxiliam na prevenção de 

doenças. Entretanto merece e necessita de estudos mais aprofundados para que seja consolidado 

seu uso e aplicação neste campo. 
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