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RESUMO. No presente trabalho, procurou-se avaliar a toxicidade aguda comparativa entre duas espécies
de pimentas extensamente utilizadas na culinária brasileira. A Schinus terebinthifolius Raddi (pimenta-do-
reino do Brasil) é encontrada com frequência em supermercados e outros estabelecimentos comerciais,
sendo empregada como condimento ou até mesmo fraudando a tradicional pimenta-do-reino (Piper ni-
grum L.), porém sem a existência de trabalhos científicos que assegurem sua inocuidade ou riscos para o
consumo humano. Para tanto os extratos brutos dos frutos de Schinus terebinthifolius Raddi e Piper ni-
grum L. foram administrados per os em dose única a camundongos em concentrações crescentes (2-5
g.Kg–1) para a avaliação de seu “Screening Hipocrático” e determinação da dose letal mediana (DL50) pela
administração per os e intraperitoneal (ip). A administração per os revelou valor estimado de DL50 para
ambas pimentas superior a 5 g.Kg–1, já pela via ip os resultados de DL50 para a Schinus terebinthifolius
Raddi e Piper nigrum L. foram 3.5 e 3.714 g.Kg–1 respectivamente. A espécie Piper nigrum L. nas primei-
ras 12 h de análise do “Screening Hipocrático” evidenciou efeito depressor sobre os parâmetros atividade
geral, resposta ao toque, reflexo de endireitamento e tônus do corpo, manifestações estas que reverteram
espontâneamente nas primeiras 24 h de observação. Os resultados obtidos revelaram uma baixa toxicida-
de oral de ambas pimentas quando administradas a camundongos (5 g.Kg–1, per os), dose esta 2.500 vezes
superior ao consumo diário pelo ser humano de Piper nigrum L.
SUMMARY. “Preliminary Comparative Analysis of the Acute Toxicity and Median Lethal Dose (LD50) of the
Fruit of the Brazilian Black Pepper (Schinus terebinthifolius Raddi) and Black pepper (Piper nigrum L.)”. In the
present paper, the acute toxicity of two species of pepper that are extensively used in Brazilian culinary was
compared. Schinus terebinthifolius Raddi (Brazilian black pepper) is frequently found in supermarkets and other
commercial establishments sold as a spice and even fraudulently in place of Pipper nigrum L, in spite of the ab-
sence of scientific papers determining whether it is innocuous or if there are risks for human consumption. For
this reason, growing concentrations (2-5 g.Kg–1 ) of the crude extracts of the fruit of Schinus terebinthifolius
Raddi and of Pipper nigrum L. were administered orally in a single dose to mice, in order to carry out their Hip-
pocratic Screening and determine the average lethal dose (LD50) by oral (per os) and intraperitoneal (ip) admin-
istration. The LD50 by oral administration was estimated to be over 5 g Kg–1, whereas by ip administration the
LD50 values for Schinus terebinthifolius Raddi and Pipper nigrum L, were found to be 3.5 and 3.714 g.Kg–1, re-
spectively. In the first 12 h of the Hippocratic Screening, the species Pipper nigrum L. was shown to depress the
general activity parameters, response to touch, righting reflex and body tonus; reverting spontaneously in the first
24 h of observation. The results obtained show that both peppers have a low oral toxicity, when administered to
mice (5 g.Kg–1, per os) in doses which are 2.500 times greater that the daily human consumption of Pipper ni-
grum L.

INTRODUÇÃO
Piper nigrum L. é uma planta da família das

Piperáceas, sendo conhecida tradicionalmente
no Brasil como pimenta-do-reino, pimenta pre-
ta, pimenta ordinária; “schwarzer pfeffer”, na

alemanha; “pimienta negra”, na Espanha; “poi-
vre noir”, na França, “black pepper”, na Inglate-
rra e “pepe” na Itália 1. É um vegetal de hábito
trepador, que origina frutos do tipo baga com
uma única semente. Cada pedúnculo comum
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suporta de 20 a 30 frutos, a princípio verdes,
posteriormente tornando-se vermelhos e enfim
amarelos, quando completamente maduros 1-3.
A colheita é realizada quando dois ou três frutos
da parte inferior do cacho começam a ficar ver-
melhos, secando-se ao sol ou em estufas espe-
ciais, originando um fruto dessecado de um cin-
za enegrecido, sendo o produto final de aspecto
esférico, superfície rugosa e com odor sui-gene-
ris de sabor picante 3. É extensamente utilizada
na dieta humana por encerrar um óleo volátil,
que lhe confere o sabor picante, e o alcalóide
piperina, responsável por seu intenso aroma e
que realçam sabor dos alimentos 4. São atribuí-
das à pimenta-do-reino propriedades tais como
estimulante digestivo, aperiente e carminativo,
além de considera-la útil no combate de estados
gripais 1. Schinus terebinthifolius Raddi é conhe-
cida popularmente no Brasil por aroeira, aroeira
vermelha, aroeira mansa, pimenta-do-reino do
Brasil, cabuí, fruto-de-sabiá; “pink peper”, “pink
berries”, nos Estados Unidos; “pfeffer” e “rosa
beeren”, na Alemanha; “baies roses de bourbon”
na França  e “aguará-mi-ybá”, no Paraguai 5,6.
Ocorre no Brasil desde o estado da Bahia até o
Rio Grande do Sul 5. É uma planta que fornece
um fruto do tipo drupa globosa, arredondada,
de coloração vermelha quando maduro, medin-
do de 0,4 a 0,7 cm de diâmetro, apresentando
superfície lisa e brilhante 5. Aos frutos e sua
essência atribui-se atividade diurética 3, antimi-
crobiana sobre germes gram-positivos 7 e antiin-
flamatória por inibição da fosfolipase A2

8. Os
frutos, objeto de estudo no presente trabalho,
costumam ser empregados como condimento na
preparação de carnes, aves e peixes 5. Com cer-
ta freqüência tem-se encontrado em supermer-
cados e outros estabelecimentos comerciais bra-
sileiros a pimenta-do-reino do Brasil (Schinus
terebintifolius Raddi) como condimento ou até
mesmo fraudando a tradicional pimenta-do-rei-
no (Piper nigrum L.) 5. Nos Estados Unidos, jun-
tamente com os frutos de Carica papaya L., são
os produtos naturais mais utilizados com a fina-
lidade de fraudar a pimenta-do-reino 6,9. Em
crianças, a ingestão dos frutos pode desencade-
ar vômitos, diarréia, juntamente com astenia e
cefaléia em decorrência de substâncias fenólicas
em sua constituição 10. Tendo em vista a ine-
xistência de trabalhos científicos que descrevam
a segurança da utilização da espécie Schinus te-
rebinthifolius Raddi na dieta humana como con-
dimento, o presente trabalho procurou avaliar a
toxicidade aguda e dose letal mediana (DL50)
comparativa entre as duas pimentas mediante

administração per os e intraperitonial em camun-
dongos, analisando-se, preliminarmente, possí-
veis riscos no consumo da espécie Schinus tere-
bintifolius Raddi. 

MATERIAL E MÉTODOS
Preparação das amostras a partir
do material botânico 

Os frutos de Schinus terebinthifolius Raddi
foram coletados em regiões próximas à Bra-
gança Paulista, Brasil, no período de outu-
bro/2000, onde medram espontâneamente. Os
mesmos foram submetidos secagem à sombra
em temperatura ambiente durante 14 dias. Os
frutos de Piper nigrum L. adquiridos no comér-
cio local, passaram pelo processo de secagem
ao sol em terreiro de alvenaria por 6 dias con-
forme descrito por Corrêa 11. Uma vez obtidos,
os frutos de ambas espécies foram identificados
pelo Professor Doutor Fernando de Oliveira,
Pesquisador e Titular da Disciplina de Farma-
cognosia da Universidade São Francisco de Bra-
gança Paulista, Brasil.

Preparação dos extratos brutos
Os extratos brutos de Schinus terebinthifo-

lius e Piper nigrum foram obtidos seguindo as
normas do extrato óleo-resinoso de cubeba des-
critas na Farmacopéia Brasileira 1a edição 12. Pe-
las características fisico-químicas das amostras
(frutos secos), foram adicionados 300 g de ami-
do de milho a 1000 g de frutos de Schinus tere-
binthifolius e Piper nigrum respectivamente, se-
guindo-se a trituração em multiprocessador.
Imediatamente os produtos obtidos foram intro-
duzidos em percolador envolto em gelo assim
como o recipiente do percolado, seguindo-se
com o processamento dos mesmos em 6 litros
de éter sulfúrico, procedimento esse com du-
ração de 3 h. Os volumes de cada percolato fo-
ram concentrados em rotaevaporador a 30 °C. A
seguir foi realizada a percolação dos resíduos
remanescentes de Schinus terebinthifolius e Pi-
per nigrum com 6 L de álcool PA, por 48 h. O
volume do percolato em álcool, foi concentrado
em rotaevaporador a 60 °C, restando após a
mistura dos dois procedimentos, um extrato úni-
co de consistência semi-sólida na quantidade de
80 g para Piper nigrum L. e 312 g para Schinus
terebinthifolius, com o rendimento de 6,2 e 24%
respectivamente (p/p), após determinar-se o pe-
so de cada resíduo (g.100 g–1 de fruto seco). Os
extratos brutos obtidos foram então diluídos em
suspensão de amido em glicerina a 30% (p/v) na
concentração de 0,5 g.mL–1 e utilizados nos tes-



178

Pires, O.C., A.V.C. Taquemasa, G. Akisue, F. de Oliveira & C.E.P. Araujo

tes de toxicidade aguda (“Screening Hipocráti-
co”, DL50 e análises histológicas do estômago de
camundongos). Para as administrações per os,
utilizou-se cânula de gavagem Popper® 16 x 4”
W/3 MM BALL.   

Animais utilizados
Camundongos albinos Swiss, machos, com

peso corporal variando entre 25 ± 5 g originá-
rios do Centro de Bioterismo da UNICAMP (CE-
MIB), destinados ao experimento, permanece-
ram nas dependências do biotério da Universi-
dade São Francisco de Bragança Paulista (USF),
por sete dias, para a adequada aclimatação. As
unidades experimentais foram mantidas em câ-
maras com temperatura controlada (22 ± 2 °C),
em ciclo claro-escuro de 12 h, com água e ração
(Nuvilab®) “ad libitum”. 

Toxicidade aguda
Para a determinação da toxicidade aguda

dos extratos brutos de Schinus terebinthifolius e
Piper nigrum foram utilizados camundongos se-
parados em grupos de 10 animais por tratamen-
to, mantidos em jejum prévio de 12 h antes dos
ensaios. Neste experimento, foram realizados
dois procedimentos simultâneos, a determinação
da dose letal mediana (DL50) e o “Screening Hi-
pocrático”, conforme metodologia descrita por
Litchfield e Wilcoxon 13, Malone & Ribichaud 14

e adaptada por Campbell & Richter 15, respecti-
vamente.

Determinação da Dose Letal 50% (DL50)
Para este teste, as unidades experimentais fo-

ram submetidas ao tratamento com doses cres-
centes dos extratos brutos de Schinus terebinthi-
folius e Piper nigrum (2-5 g.Kg–1), per os e intra-
peritonealmente. Após os tratamentos, os ani-
mais foram observados por um período de 48 h
16. A mortalidade para cada uma das doses foi
anotada e, por regressão linear, o valor de DL50

calculado segundo descrito por Litchifield &
Wilcoxon 13.

“Screening Hipocrático”
Simultâneamente ao teste da DL50 pela admi-

nistração per os dos extratos brutos, procedeu-se
a observação das unidades experimentais no
tempo de 30 minutos, 1,  2, 4, 8, 12  e 24 h e
diariamente até o 14° dia, com o objetivo de
quantificar-se os efeitos destes sobre os parâme-
tros: a) Estado de consciência e disposição
(aparência geral, frênito vocal, irritabilidade); b)
coordenação motora (atividade geral, resposta

ao toque, resposta ao aperto de cauda, con-
torção abdominal, marcha, reflexo de endireita-
mento); c) tônus muscular (tônus das patas, tô-
nus do corpo, força para agarrar, ataxia); d) re-
flexos (auricular, corneal); e) atividade do siste-
ma nervoso central (tremores, convulsões, esti-
mulações, fenômeno de “Straub”, sedação, hip-
nose, anestesia); f) atividade do Sistema Nervo-
so Autônomo (lacrimação, ptosis, micção defe-
cação, piloereção, hipotermia, respiração) e g)
alterações de peso corporal, ingesta hídrica e
alimentar, assim como produção de excretas.

Análises histológicas de estômago
A porção antral dos estômagos dos camun-

dongos tratados per os com os extratos brutos
de Schinus terebinthifolius e Piper nigrum (5
g.Kg–1), após 24 h e 14 dias foram fixados em
formol a 10% (v/v), para o exames histológicos.
Secções de 5 micras de espessura dos fragmen-
tos incluídos em parafina foram montados em
lâminas, corados com hematoxilina, eosina e
observados com aumento de 100 X em micros-
cópio óptico. Os critérios para avaliação histoló-
gica foram a presença ou ausência de infiltrado
celular, hemorragia, ulceração e necrose através
de leitura microscópica semi-quantitativa.

Análise estatística
As análises estatísticas para o “Screening Hi-

pocrático” foram conduzidas utilizando-se análi-
se de variância (ANOVA) de uma via. A dose le-
tal mediana (DL50) foi obtida pelo método clás-
sico de regressão linear. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Duas espécies de pimenta da culinária tradi-

cional brasileira foram selecionadas no presente
estudo para a análise de sua toxicidade aguda.
Os experimentos foram conduzidos utilizando-
se modelo animal de toxicidade pela adminis-
tração per os e intraperitoneal, em dose única,
de extratos brutos em concentrações crescentes
(2-5 g.Kg–1). A administração de doses até 5
g.Kg–1, per os, mostraram-se inócuas do ponto
de incidência de óbitos (Tabela 1), impossibili-
tando a realização do cálculo de DL50 para esta
via. Para esta análise era esperado valores de
DL50 distintos entre as vias utilizadas (per os ver-
sus intraperitoneal), pois a biodisponibilidade
de princípios ativos quando administrados pela
via per os podem sofrer interferência de muitos
fatores como a natureza química  das substân-
cias teste (ácidos e/ou bases), solubilidade nos
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sucos digestivos, estado de ionização das molé-
culas, inativação enzimática ou diminuição da
velocidade de esvaziamento gástrico 16. De acor-
do com Dietrich 17, substâncias com valores esti-
mados de DL50 superiores a 5 mg.Kg–1 podem
ser consideradas atóxicas e os cálculos deco-
rrentes aos resultados obtidos acima deste valor,
imprecisos. Considerando-se como dieta diária
normal do ser humano o consumo de 2 mg.Kg–1

de Piper nigrum 18, os valores obtidos com ad-
ministração de ambas as pimentas por via oral
em quantidade 2.500 vezes superior, ou seja, 5
g.Kg–1, sugerem segurança quanto a possibilida-
de de reações adversas fatais. 

Foi efetuada a determinação da DL50 através
da administração intraperitoneal dos extratos
brutos de Schinus terebinthifolius e Piper nigrum
em camundongos, apesar de não ser uma via de

Grupos Dose (mg.Kg–1) Via na Mortes / Total

Piper nigrum 3000 ip 10 1/10

4000 ip 10 4/10

5000 ip 10 10/10

5000 po 10 0/10

Shinus terebinthifolius 3000 ip 10 3/10

4000 ip 10 7/10

5000 ip 10 10/10

5000 po 10 0/10

na : número de animais utilizados em cada nível de dose e via de administração.

Tabela 1. Toxicidade aguda comparativa entre os extratos brutos de Schinus terebinthifolius R. e Piper nigrum
L. de acordo com a via de administração e número mortes a partir da administração per os e intraperitoneal em
doses crescentes das respectivas amostras.

Figura 1. Dose letal mediana dos extratos brutos de Schinus terebinthifolius (A) e Piper nigrum L. (B) adminis-
trados intraperitonealmente a camundongos. (A) Regressão linear da dose-resposta: r = 0,9966 e y = 0,034x + (-69).
n = 10.  (B) Regressão linear da dose-resposta: r = 0,9459 e y = 0,035x + (-80). n = 10.

utilização para o consumo humano. Os resulta-
dos revelaram valores de DL50 para Schinus tere-
binthifolius de 3500 mg.Kg–1 (Figura 1 A) e para
Piper nigrum de 3714 mg.Kg–1 (Figura 1 B).

Na análise do “Screening Hipocrático” duran-
te as primeiras 24 h da administração per os de
Piper nigrum (5 g.Kg–1) foram observadas alte-
rações nos parâmetros estado de consciência e
disposição (atividade geral); sistema motor e
muscular (resposta ao toque, reflexo de endirei-
tamento e tônus do corpo), que revelaram-se
diminuídos (Tabela 2). Tais manifestações foram
reversíveis desaparecendo após as primeiras 12 h.

Dando prosseguimento às análises, os ani-
mais foram monitorados do primeiro ao 14° dia
após os tratamentos instituídos, per os, no que
diz respeito a evolução dos parâmetros fisiológi-
cos (consumo hídrico e de ração; peso corporal

A B
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e produção de excretas), não constatando-se di-
ferenças estatísticamentes significantes entre os
diversos grupos tratados com os extratos brutos
e seus controles (Tabela 3). 

Sabendo-se de relatos de toxicidade aguda
para o trato gastrointestinal a partir da espécie
Schinus terebinthifolius, cujos frutos ingeridos
por crianças seriam responsáveis por quadros
agudos de vômitos e diarréias, atribuídos a com-
postos fenólicos presentes nos frutos desta espe-
ciaria 10, realizou-se análises microscópicas de
espécimes da mucosa estomacal de camundon-

Tempo (h)
Parâmetros Avaliados Grupo

0 1/2 1 2 4 8 12 24

NaCl 0,9% a 4 4 4 4 4 4 4 4
Atividade Amido/Glicerina a 4 4 4 4 4 4 4 4

Geral S. terebinthifolius b 4 4 4 4 4 4 4 4
Piper nigrum b 4 3 3 2 3 3 3 4

NaCl 0,9% a 4 4 4 4 4 4 4 4
Amido/Glicerina a 4 4 4 4 4 4 4 4
S. terebinthifolius b 4 4 4 4 4 4 4 4
Piper nigrum b 4 2 2 2 2 3 3 4

NaCl 0,9% a 4 4 4 4 4 4 4 4
Amido/Glicerina a 4 4 4 4 4 4 4 4
S. terebinthifolius b 4 4 4 4 4 4 4 4
Piper nigrum b 4 2 2 2 2 3 3 4

NaCl 0,9% a 4 4 4 4 4 4 4 4
Amido/Glicerina a 4 4 4 4 4 4 4 4
S. terebinthifolius b 4 4 4 4 4 4 4 4
Piper nigrum b 4 2 2 3 3 3 4 4

Tabela 2. Parâmetros relativos ao “Screening Hipocrático”, após administração per os dos respectivos solventes
e extratos brutos (n = 10) em dose única. a1 mL.100 g–1; b 5000 mg.Kg–1. “Score” numérico da tabela : 4: nor-
mal; 3: levemente reduzido; 2: moderadamente reduzido; 1: intensamente reduzido; 0: ausente (De acordo com
Brito 19).

Estado
de

Consciência
e Disposição

Sistema  
Motor

e
Muscular

Toque
Resposta

ao

Reflexo
de

Endireitamento

Tônus
do 

Corpo

Grupos
Dose

Via
Consumo de Consumo  de Peso  corporal Produção de

(mg.Kg–1) água (mL) ração (g) (g) excretas (g)

NaCl 0,9 % 1 mL.100 g–1 po 8,47±1,5 7,27±2,7 35,83±4,8 6,91±0,8

Suspensão de
amido em glicerina 1 mL.100 g–1 po 8,72±2,2 7,15±1,4 34,7±6,6 6,72±1,1

S. terebinthifolius 5000 po 8,83±3,0 7,44±1,9 33,26±3,7 7,12±2,4

Piper nigrum 5000 po 8,29±1,8 7,31±2,5 33,75±5,9 7,25±1,3

Os resultados do consumo de água e ração, evolução de peso corporal e produção de excretas estão  representados pela mé-
dia ± EPM, (n = 10), durante 14 dias.

Tabela 3. Comparação dos parâmetros fisiológicos analisados durante 14 dias entre os grupos experimentais e
seus respectivos tratamentos, per os, em camundongos.

gos, nas primeiras 24 h e 14 dias após a admi-
nistração per os dos extratos brutos de Schinus
terebinthifolius e Piper nigrum, objetivando de-
tectar-se algum evento nefasto destas especiarias
sobre a morfologia gástrica. Os resultados para
ambas espécies através de análises semi-quanti-
tativas nas primeiras 24 horas, exibiram discretos
focos de infiltrado inflamatório de natureza neu-
trofílica e linfoplasmocitária (Figuras 2E; 2F), po-
rém sem evidências de hemorragias, ulcerações
ou necrose tecidual (Tabela 4), tais manifes-
tações celulares reverteram e não foram observa-
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Infiltrado Infiltrado
Hemorragia Ulceração Necrose

linfoplasmocitário neutrofílico

Amostras com alteração / Total de amostras

NaCl 0,9% 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10

Amido/Glicerina 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10

S. terebinthifolius R. 4/10 2/10 0/10 0/10 0/10

P. nigrum L. 5/10 3/10 0/10 0/10 0/10

Tabela 4. Resultados das análises microscópicas de amostras dos estômagos de camundongos após as primeiras 24
horas da administração per os dos extratos de pimentas (5000 mg.Kg–1) e seus controles (1 mL.100 g–1) (n = 10).

Grupos

Figura 2. Fotomicrografia relativa as análises histológicas de estômagos de camundongos submetidos aos diver-
sos tratatamentos. (A) NaCl 0,9%; (B) Amido/Glicerina 30%; (C) Schnius terebinthifolius; (D) Piper nigrum após
14 dias e (E) Schnius terebinthifolius; (F) Piper nigrum após 24 h. (CME): camada muscular externa; (CMI) :
camada muscular interna; (TG): tecido glandular; (II): infiltrado inflamatório; (S): camada serosa. Hematoxilina
e eosina, 100x.

das nas análises finais do 14° dia (Figuras 2C; 2D). 
Os resultados preliminares do presente estu-

do, revelaram atoxicidade de ambos extratos ad-
ministrados per os a camundongos, sendo a do-

se limite utilizada (5 g.Kg–1), cerca de 2.500 ve-
zes superior à habitualmente usada como condi-
mento, sugerindo segurança quanto a inocuida-
de para o consumo humano. 

A B C

D E F
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