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O Brasil é um importante centro de diversidade para o gênero Capsicum, e é crescente o 

interesse pelas espécies desse gênero, apresentam grande versatilidade de usos, seja para o 

consumo in natura ou processada como molhos e conservas. Alguns estudos têm apontado que 

as pimentas são fontes de antioxidantes alimentares, como capsaicinóides, carotenoides, ácido 

ascórbico, compostos fenólicos e vitaminas. Por isso quantificar e analisar o potencial dessas 

substâncias em espécies não domesticadas é fundamental à ciência. O presente trabalho tem 

como objetivo quantificar as propriedades químicas dos acessos de Capsicum spp. no BAG da 

UNEMAT. Para análise dos compostos, amostras de frutos de 78 acessos de Capsicum spp. 

foram coletadas, congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer a -80º C. Os 

compostos bioquímicos analisados foram Sólidos Solúveis Totais (SST), Acidez Titulável (AT), 

Ácido Ascórbico (AA), Fenóis Totais (FT), Flavonóis (F) e Antocianinas (A). Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo método Skott-Knoott. 

Através da análise de variância pode-se observar que houve diferença significativa entre as 

médias dos acessos, a 5% de probabilidade pelo teste F, para todas as variáveis estudadas. O SST 

dos frutos apresentou média de 11,02º Brix formando oito grupos, os acessos 40 (18,35) e 53 

(18) compõe o primeiro grupo os acessos 6 (7,3), 60 (7), 50 (6,9), 65 (6,83), 35 (6,83), 64 (6,3) e 

59 (6,23) o último grupo. Para a característica AT a média foi de 0,28 g de ácido cítrico/100g, 

para esta característica foram formados seis grupos, de maior concentração pelos acessos 13 

(0,55) e 12 (0,54) e menor pelos acessos 36 (0,2) e 15 (0,1). Com relação ao AA a média dos 

acessos foi de 84,86 mg AA/100g. Foram formados seis grupos no qual o acesso 5 (202,07) 

segregou dos demais apresentando alto índice de vitamina C, o último grupo foi composto pelo 

acesso 21 (32,74) com o menor índice deste composto. As variáveis FT e F foram as que melhor 

discriminaram os acessos estudados, sendo formados 14 grupos para cada variável, obtendo 

média de 111,42 mg EAG/100g e 65,89 mg/100g respectivamente. Em FT o grupo que 

apresentou os maiores resultados foi composto pelos acessos 53 (198,66), 69 (197,9) e 74 

(193,62) o de menor concentração foi formado pelos acessos 27 (4,94) e 22 (67,96). Para F o 

acesso 3 (192) compôs o primeiro grupo se destacando dos demais, já os acessos 51 (21,46) e 10 

(16,06) apresentaram as menores concentrações. A concentração média de A foi de 11,12 

g/100g, sendo formado 10 grupos, o acesso 53 (31,9) apresentou isolado no primeiro grupo e os 

acessos 48 (2,22) e 47 (1,78) no último. Os acessos 53, 43 e 74 foram os que mais se destacaram. 
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