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1. RESUMO: O uso popular de chás com pretensas propriedades medicinais é 

muito comum no Brasil, especialmente em populações de baixa renda, devido ao 

baixo custo e facilidade de acesso, além de questões culturais e na falta de acesso 

ao sistema de saúde público. 

Porém as doses utilizadas em publicações referem-se à apresentação dos extratos 

da planta e não a planta bruta, sendo, portanto de interesse determinar a 

concentração efetiva e sua concentração tóxica. São raros os estudos em que 

determinam as doses seguras, tanto efetiva quanto tóxica, para uso de plantas 

medicinais, sendo seu compendio oficial o Formulário Fitoterápico Nacional. 

2. INTRODUÇÃO: O uso das plantas medicinais pelo homem é uma prática 

antiga, sendo empregada em diversos grupos étnicos em todo o mundo (Martins, 

2000). Destaca-se que ao longo da história o desenvolvimento de pesquisas 

direcionadas a aplicação de plantas medicinais apresentou grande avanço científico, 

envolvendo estudos químicos e farmacológicos, que, em função de diferentes 

técnicas experimentais, dedicaram-se a obter novas substâncias com potencial 

terapêutico (Chechinel Filho & Yunes, 1998).  

A Piper nigrum comumente chamada pimenta-do-reino é originária do sudeste 

asiático, da família Piperaceae, contém cachos em formato de espigas, chamada 

amentilho. O cultivo da pimenta-do-reino, proporciona aos pipericultores, alta 

rentabilidade, pois esse fruto denominado também pimenta-da-Índia é uma planta 

trepadeira de vasta produtividade e um dos mais estimados temperos do mundo. 

(GARCIA, KAMADA, KHAN, ANTÔNIO, MARTINS, 2007; SOARES, BATISTA, 

ROCHA, CÉSAR, ZANCANELLA, 2010). 

Cultivada tanto nas regiões litorâneas como no planalto, quando adulta pode 

atingir mais de 3 m de comprimento, possuindo frutos pequenos, esféricos e quando 

imaturos possuem coloração verde-escura e quando maduros adquiri coloração 

vermelha. (GARCIA, KAMADA, KHAN, ANTÔNIO, MARTINS, 2007).  

A análise fitoquímica é importante para pesquisar quais os constituintes químicos 

presentes ou não em espécies vegetais. Com esta análise pode-se apontar os 

grupos de metabólitos secundários relevantes de vegetais que não possuem 



estudos sobre a espécie de interesse. (MARIA, PAULO, GOSMANN, CARLOS, 

AULER, ROS, 2003). 

Portanto, devido à falta de informações na literatura referentes aos constituintes 

fitoquímicos pertencentes à Piper nigrum, o presente estudo tem como objetivo 

investiga-los. 

3. OBJETIVOS: Nesse trabalho pretendemos isolar os extratos e realizar a 

triagem fitoquímica da Piper nigrum vendidas comercialmente. 

4. METODOLOGIA: Foi realizada três extrações por soxsolet da Piper nigrum 

com hexano, etanol e água. Após isolados os extratos foram rota-evaporados e as 

frações secas foram diluídas em solvente apropriado para a caracterização 

fitoquímica. 

Métodos químicos de identificação de ativos farmacognósticos: as reações 

seguiram as determinadas na farmacopeia brasileira para métodos de análises 

farmacognósticas (Brasil, 2005). 

5. DESENVOLVIMENTO: Foi realizada as extrações dos ativos de três 

variedades comerciais de Piper nigrum (A, B, C), todas comercializadas pela 

sinonímia de Carqueja amarga, sendo posteriormente determinada o teor de 

umidade e cinza totais (Tabela 1). 

Após secagem à 45 °C em estufa com circulação de ar, até o teor de umidade 

chegar à 0,5%, foi pulverizada em moinhos de laminas e colocadas em cartuchos de 

algodão para extração em crescente de polaridade. 

Os extratos foram rota-evaporados e solubilidados em solvente apropriado para 

cada determinação fitoquímica (tabela 2).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Tabela 1: Resultados das análises de umidade e cinzas das amostras de Piper 

nigrum. 

Amostra A B C 

Teor de Umidade 2,7 ± 0,5 % 2,3 ± 0,4 % 2,4 ± 0,8% 

Cinzas Totais 0,43 ± 0,03% 0,39 ± 0,05% 0,44 ± 0,07% 



Tabela 2: Resultados das análises farmacognósticas das amostras de Piper 

nigrum. 

Amostra A B C 

Alcalóides 
Positivo/ extrato 

hidroalcoólico 

Positivo/ extrato 

hidroalcoólico 

Positivo/ extrato 

hidroalcoólico 

Esteróides/ 

Triterpenos 
Negativo Negativo Negativo 

Flavonóides Negativo Negativo Negativo 

Taninos 
Positivo / extrato 

hidroalcoólico 

Positivo / extrato 

hidroalcoólico 

Positivo / extrato 

hidroalcoólico 

Saponinas 
Positivo/extrato 

aquoso 

Positivo/extrato 

aquoso 

Positivo/extrato 

aquoso 

Antraquinonas Negativo Negativo Negativo 
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