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REVIEW
APROVEITAMENTO DE SEMENTES DE ABÓBORA (Cucurbita sp) COMO FONTE
ALIMENTAR
Carolina Médici Veronezi1, Neuza Jorge2
RESUMO
O Brasil processa grande parte de seus frutos produzindo sucos naturais, doces em conservas,
extratos e polpas, porém quase 60% do peso deles são constituídos de cascas, folhas e sementes.
Em consequência tem sido dada maior importância à utilização desses resíduos, que não são
utilizados pela indústria de alimentos nem pela população. A utilização das sementes
contribuiria para aumentar as fontes viáveis de matéria-prima, diminuir os custos operacionais
das indústrias e desenvolver novos produtos alimentícios, visto que são fontes de proteínas,
lipídios, fibras, substâncias funcionais, além de vitaminas e minerais. Esse trabalho apresenta
alternativas para a utilização das sementes de abóboras (Cucurbita sp), que são muitas vezes
subutilizadas ou descartadas, além de mostrar os compostos bioativos e antinutricionais
presentes e seus efeitos à saúde.
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UTILIZATION OF PUMPKIN (Cucurbita sp) SEEDS AS A FOOD SOURCE
ABSTRACT
Brazil processes much of its fruit by producing natural juices, candy preserves, extracts
and pulps; however, almost 60% of their total weight derives from peels, leaves and
seeds. As a result, the emphasis lies most strongly on the use of waste, especially waste
that is not commonly used by the food industry or by consumers. The use of seeds
would increase the viable sources of raw materials, lower operating costs of industries
and would promote the development of new food products, since they are our main
sources of protein, fat, fiber, functional compounds, vitamins and minerals salts. This
paper presents alternatives for the use of pumpkin seeds (Cucurbita sp), which are often
underutilized or discarded. It also demonstrates the bioactive and anti-nutritional
compounds and their health effects.
Keywords: utilization of waste, seeds, Cucurbita sp.
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INTRODUÇÃO
A meta da indústria de alimentos consiste
na transformação de recursos naturais em
alimentos industrializados para atender as
necessidades da população e garantir o
abastecimento dos grandes centros urbanos,
visto que a demanda por alimentos saudáveis e
economicamente viáveis aumenta a cada ano
(Timofiecsyk & Pawlowsky, 2000).
Embora, o produto seja o propósito da
indústria, o processamento gera resíduos. Estes
representam perda de matéria-prima, insumos,
subprodutos ou produto principal, requerendo
tempo e capital para o seu gerenciamento. Seu
aparecimento
ocorre
nas
operações
preparatórias de recepção, seleção e limpeza da
matéria-prima, como também nas diversas fases
do processo industrial, pois envolvem
quantidades apreciáveis de frutos rejeitados,
cascas, sementes, e bagaços (Matsuura, 2005).
Pumar et al. (2005) encontraram perdas
no processamento industrial de 29 e 23% para
cascas e sementes em abóboras bahiana e
moranga, respectivamente. Ferrari et al. (2004)
obtiveram resíduos resultantes da produção de
suco de maracujá de aproximadamente 65-70%
do total de frutos processados, sendo
constituídos de 13% de sementes, que se
transformam em lixo.
Nos últimos anos maior importância tem
sido dada à utilização integral dos alimentos,
principalmente os de origem vegetal. Com isso,
têm sido tomadas ações relacionadas com o
aproveitamento de resíduos gerados no
processamento destes alimentos. Essas ações
abrangem questões econômicas, visto que
servem como fontes de proteínas, enzimas,
lipídios e fibras passíveis de extração e
aproveitamento (Coelho et al., 2001); questões
sociais, relacionadas com a deficiência de
minerais e vitaminas que acarretam problemas
de saúde pública e; ainda questões ambientais,
por serem descartados indevidamente (Barroso,
2008).
Diversos
estudos
relatam
o
aproveitamento de resíduos, gerados durante o
beneficiamento de frutos e vegetais, para
obtenção de produtos com maior valor
agregado. Damiani et al. (2008) realizaram
formulações de geléias de manga com
diferentes quantidades de cascas em
substituição à polpa, sendo obtidas formulações
com 25, 50, 75 e 100%, cujos resultados
alcançaram redução nos custos dos ingredientes
de aproximadamente 15 a 70% em relação ao
tratamento controle.
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Ferrari et al. (2004) caracterizaram as
sementes excedentes do processamento do suco
de maracujá (Passiflora edulis) e verificaram
que a porcentagem de óleo das sementes foi de
25,7% e o óleo caracterizou-se por elevado teor
de ácidos graxos insaturados (87,54%),
demonstrando um bom potencial para a
utilização tanto na alimentação humana como
na industria de cosméticos.
Maciel et al. (2010), analisando o óleo de
sementes de mamão, verificaram que é rico em
ácido oleico e pode ser utilizado como
substituto do sebo bovino na produção de
sabonetes. Malacrida et al. (2007) constataram
que as sementes de melão possuem alto valor
nutricional, devido as quantidades de lipídios
(25,2%), proteínas (20,1%) e fibras (30%) e que
seu extrato tem elevada atividade antioxidante.
Reda et al. (2005) ao analisar óleos de
sementes de duas variedades de limão,
constataram que possuem composição química
semelhante e elevado grau de insaturação,
sendo recomendados para a alimentação
humana. Por outro lado, Fernandes et al. (2002)
estudando os óleos de sementes cítricas
(laranja, limão e tangerina), verificaram efeitos
tóxicos para formigas, nos tratamentos
avaliados.
Entretanto, existe ainda falta de
informação a respeito da composição
nutricional de resíduos gerados. Por isso, o
objetivo desta revisão é mostrar diferentes
estudos que apontam as sementes de abóboras
como uma matéria-prima promissora para a
extração de óleos e uma rica fonte de
compostos bioativos e antinutricionais,
elucidando a importância e a ação desses no
organismo humano.
SEMENTES DE ABÓBORAS
A fruticultura brasileira vem se
expandindo nos últimos anos, com saldos
crescentes e com impacto amplamente
favorável no desenvolvimento econômico do
país. O incremento da produção de frutos
frescos alcança, ao ano, 2,5% enquanto o dos
frutos processados chega a 1,35%.
Como consequência, gera-se uma vasta
quantidade de resíduos, os quais estão
propensos à degradação microbiológica,
limitando uma exploração futura. Por outro
lado, os custos de secagem, armazenamento e
transporte dos subprodutos também são fatores
economicamente limitantes. Por isso, os
resíduos industriais são muitas vezes utilizados
como ração animal ou na forma de fertilizantes.
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Porém, a demanda por ração pode variar e
depender da produção agrícola, além do
problema do descarte desses subprodutos ser
agravado pelas restrições legais (Turatti et al.,
2002).
Dentre esses resíduos, se destacam as
sementes que são importantes fontes de óleos
com relevâncias nutricionais, industriais e
farmacêuticas. Para uma semente ser
considerada apropriada para a extração de óleo
comercial deve ter uma excelente composição
em ácidos graxos ou apresentar mais de 25% de
óleo. Além disso, existem vários fatores que
podem influenciar na qualidade do óleo destas
sementes, visto que podem ocorrer sementes
com má formação e com diferentes estádios de
maturação. Portanto, é aconselhável um maior
tempo antes da abertura dos frutos e retirada das
sementes, pois após a colheita continuam a se
desenvolver no interior do fruto, fazendo com
que durante o período de armazenamento
atinjam o seu ponto de maturidade fisiológica,
onde a qualidade é melhor (Fadavi et al., 2006).
A Cucurbitaceae ocupa lugar de destaque
como uma das famílias mais importantes no
domínio alimentício. Divide-se em duas subfamílias, a Zanonioideae e a Cucurbitoideae,
que estão agrupadas em 118 gêneros, com mais
de 825 espécies. São predominantemente
cultivadas pelos seus frutos (Rubatzky &
Yamaguchi, 1999). É tropical, apresentando até
algumas espécies características de semideserto e poucas de regiões subtemperadas.
Apesar da marginalização atual de algumas
dessas espécies, tem sido um componente
essencial na alimentação de comunidades rurais
e algumas comunidades urbanas da América e
de outras partes do mundo (Vidal, 2007).
Os frutos da Cucurbitaceae são ricos em
água e se destacam pelo elevado teor de
carotenoides, precursores de vitamina A ou com
propriedades antioxidantes. Suas sementes são
consumidas em diversos países e ricas em
lipídios, proteínas, fibras, tiamina, niacina e
micronutrientes. Destacam-se o pepino
(Cucumis sativus L.), o melão (Cucumis melo
L.), a melancia (Citrillus lanatus) e as abóboras
(Cucurbita sp) (Rubatzky & Yamaguchi, 1999).
O gênero Cucurbita sp foi domesticado
no Novo Mundo e cultivado há muito tempo
pelos povos Ameríndios. Existem várias
espécies, sendo a Cucurbita moschata e a
Cucurbita maxima as mais cultivadas no Brasil
e as consideradas de maior valor nutricional e
agroeconômico, por serem vistas como uma
rica fonte de nutrientes essenciais à saúde
humana. Diferem-se no formato, tamanho, cor
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da casca e da polpa, firmeza, teor de amido, teor
de matéria seca e sabor. São muito apreciadas
pelo agradável paladar, sendo consumidas na
forma doce ou salgada, além de serem muito
importantes nas dietas alimentares. Também
existem variedades destinadas à ornamentação e
à ração animal (Filgueira, 2008).
A abóbora rasteira (Cucurbita moschata),
pode ter se originado no México, porém está
presente há 5000 anos na América do Sul e do
Norte. Possuem flores masculinas e femininas
na mesma planta. Seus frutos são de várias
formas e textura firme, além de sementes cor
creme e com a margem dentada (Fonseca,
2008). Sua polpa é muito utilizada na culinária
contendo, em média, 0,2% de lipídios, 1,3% de
proteínas, 20 mg de cálcio e 4,6% de
carboidratos
totais,
sendo
que
2,7%
correspondem a fibras. Possui ainda vitamina
A, numa média de 540 mcg/100 g. Suas
sementes são caracterizadas por diversos efeitos
farmacológicos, como por exemplo, na
prevenção de afecções da próstata (RodriguezAmaya, 2008).
A Cucurbita maxima ou moranga é
originária do Peru, sendo a espécie com maior
variabilidade tanto no tamanho como na forma
e cor dos frutos, possuindo sementes cheias,
abauladas e cor branca ou creme. Contém, em
média, 0,1% de lipídios, 1,5% de proteínas, 15
mg de cálcio, 3,3% carboidratos totais e 350
mcg/100 g de vitamina A (Fonseca, 2008).
Ambas quando processadas geram
resíduos, como as sementes. Estudos
demonstraram que estas sementes podem ser
consideradas fontes de proteínas, lipídios e
fibras por possuírem, em média, 32-40, 44-50 e
23-27%
destes
macronutrientes,
respectivamente. São ricas em ácidos graxos
mono e poli-insaturados e vitaminas E e do
complexo B, além de terem baixos teores de
açúcares livres e amido, grande quantidades de
minerais, como magnésio, potássio e ferro e
outras substâncias ainda desconhecidas
(Trucom, 2006).
Sua utilização na medicina chinesa data
do século XVII, com relatos no combate de
parasitas intestinais, tratamento de problemas
de vesícula e próstata. Porém, há estudos que
relatam efeitos alergênicos e de menor
biodisponibilidade de macronutrientes in vivo
após o consumo de sementes de abóboras de
algumas espécies. Enquanto outros realizados
in vitro mostraram que o extrato hidroalcoólico
de sementes de abóboras Morangas (5000
mg/kg) não acarreta toxicidade aguda e
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apresenta boa margem de segurança (Cerqueira
et al., 2008; Cruz et al., 2006).
Tais estudos demonstram que é
importante a utilização desses resíduos, tanto in
natura quanto como matéria-prima para a
produção de óleos, porém é necessário conhecer
as quantidades e ações dos compostos bioativos
e/ou antinutricionais presentes.
COMPOSTOS BIOATIVOS E
ANTINUTRICIONAIS
As sementes de abóboras possuem
grande quantidade de substâncias capazes de
proporcionar benefícios à saúde, prevenindo ou
tratando doenças ou mesmo favorecendo o
funcionamento do organismo, que são
denominadas de compostos bioativos. Porém,
possuem também substâncias antinutricionais,
que podem interferir na digestibilidade e
absorção dos nutrientes ou serem tóxicas,
dependendo da quantidade em que são
consumidas (Parra & Duailibi, 2004).
Ácidos graxos essenciais
Segundo Krummel (2010), os ácidos
graxos diferem na extensão da cadeia, grau e
natureza de saturação, podendo ser classificados
em saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, dependendo da presença e número
de duplas ligações na cadeia.
Os
ácidos
graxos
insaturados,
principalmente os poli-insaturados, produzem
efeitos especiais no organismo. Os dois tipos de
ácidos graxos essenciais importantes para o
organismo são os da família ω3 e ω6. O ácido
graxo ω3, derivado do -linolênico (C18:3, ω3)
é metabolizado a ácido eicosapentanóico
(C20:5, EPA) e ácido docosahexaenóico
(C22:6, DHA) por meio de processos
enzimáticos que envolvem o aumento no
tamanho e no grau de insaturação da cadeia.
Enquanto que o ácido ω6, derivado do linoleico
(C18:2, ω6) é metabolizado também por
processos enzimáticos, a ácido araquidônico
(C20:4) (Martin et al., 2006).
Estudos epidemiológicos demonstram
que a ingestão regular destes ácidos graxos
essenciais tem efeito favorável sobre os níveis
de
triacilgliceróis
plasmáticos,
pressão
sanguínea, mecanismo de coagulação e ritmo
cardíaco, na prevenção do câncer e redução de
incidência de aterosclerose (Thomas et al.,
2004). Ainda mostram que a substituição de
gorduras saturadas por ácidos graxos poliinsaturados na dieta ocasiona redução nos
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níveis de colesterol total e de LDL
(lipoproteínas de baixa densidade), sem alterar
significativamente os níveis de HDL
(lipoproteínas de alta densidade) (Moraes &
Colla, 2006).
Apesar de não ser considerado um ácido
graxo essencial, o ácido oleico (C18:1 ω9)
exerce um efeito neutro sobre a colesterolemia,
aumenta o HDL-colesterol, reduz o nível de
LDL-colesterol e a incidência de doenças
cardíacas (Krummel, 2010).
Estes ácidos graxos estão presentes tanto
em espécies vegetais como animais. Altas
quantidades têm sido encontradas em algumas
espécies de sementes.
Aued-Pimentel et al. (2004) verificaram
que o óleo de sementes de abóbora apresenta
uma composição equitativa, em torno de 40%,
de ácidos graxos mono e poli-insaturados,
sendo os representantes principais o ácido
oleico e linoleico. Porém, Ryan et al. (2007)
constataram a presença de 36,4 e 41% de
ácidos graxos mono e poli-insaturados em óleos
de sementes de abóboras originárias da Irlanda.
Enquanto que Nyam et al. (2009) obtiveram
43,1 e 30,4% de ácidos graxos mono e poliinsaturados, respectivamente em óleo de
sementes de abóboras, variedade Cucurbita
pepo L., da Malásia.
Por outro lado, Fokou et al. (2009)
analisando os óleos de sementes de abóboras
das espécies Cucurbita moschata e Cucurbita
maxima, provindas de diferentes regiões da
República de Camarões, detectaram a presença
de 17,7-22,7% e 16,0-32,6% de ácido oleico e
44,4-56,5% e 46,3-60% de ácido linoleico,
respectivamente, e Mitra et al. (2009) ao
estudar o óleo de sementes de Cucurbita
maxima encontraram como ácidos graxos
majoritários o ácido linoleico (45,5%), seguido
pelo oleico (29,5%), palmítico (13,8%) e
esteárico (11,2%).
Tocoferóis
São compostos monofenólicos oleosos
amarelo-claro, derivados do cromanol. A
nomenclatura desses compostos recebe os
prefixos α, β,  e  tocoferol dependendo do
número e da posição do radical metila (-CH3)
presente na sua molécula. O -tocoferol é o
mais encontrado nos alimentos e com maior
atividade de vitamina E, enquanto o δ-tocoferol
apresenta maior atividade antioxidante (Isnardy
et al., 2003).
São responsáveis pela ação vitamínica E
in vivo. Essa atividade vitamínica é resistente ao
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aquecimento e a ácidos, mas instável frente a
álcalis, luz ultravioleta e oxigênio. É destruída
quando em contato com gorduras rancificadas,
chumbo e ferro (Krummel, 2010).
Além da atividade vitamínica, os
tocoferóis
atuam
como
antioxidantes
lipossolúveis interruptores das reações dos
radicais livres nas membranas biológicas.
Também protegem os ácidos graxos insaturados
dentro dos fosfolipídios das membranas e nas
lipoproteínas plasmáticas (Traber, 2007).
Estão presentes naturalmente nos óleos
vegetais em concentrações próximas as de
maior atividade antioxidante, assim, a
suplementação de tocoferol parece não
contribuir efetivamente para a estabilidade
oxidativa dos mesmos (Schmidt & Pokorný,
2005).
Murkovic et al. (2004) investigaram
algumas mudanças químicas que ocorreram nas
sementes de abóboras (Cucurbita pepo L.)
durante o processo de torrefação para a
obtenção de óleo. Embora o conteúdo de
vitamina E não tenha permanecido constante, o
óleo apresentou teor médio de 3,75% de αtocoferol e de 38,3% de -tocoferol. Stevenson
et al. (2007) encontraram de 27 a 75 µg/g de αtocoferol e 75 a 493 µg/g de -tocoferol em
óleo de sementes de abóboras Cucurbita
maxima cultivadas nos Estados Unidos.
Rafalowski et al. (2008) analisaram óleos
vegetais do comércio local da Polônia, e o de
sementes de abóboras apresentou um conteúdo
de 10,37% de α-tocoferol e 48,57% de tocoferol, valores comparáveis aos encontrados
por Aued-Pimentel et al. (2004).
Nyam et al. (2009) averiguaram em
Cucurbita pepo L., a presença de 80,65 mg/100
g de tocoferóis totais, com destaque para o tocoferol com 61,32 mg/100 g. Esta elevada
porcentagem de -tocoferol iguala as sementes
de abóboras a outras sementes oleaginosas de
alto potencial antioxidante.
Carotenoides
São compostos lipossolúveis, sintetizados
unicamente por vegetais, formando um dos
mais importantes grupos de pigmentos naturais
encontrados na natureza. Podem ser divididos
em dois grandes grupos, os das xantofilas e os
dos carotenos, considerando a presença ou não
de oxigênio em sua estrutura, respectivamente
(Oliver & Palou, 2000).
A composição dos carotenoides em
vegetais é afetada por diversos fatores, tais
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como a variedade, parte do vegetal que é
consumido, grau de maturação, clima, tipo de
solo, condições de cultivo e colheita, área
geográfica da produção, processamento e
armazenamento. Os principais carotenoides,
presentes nos vegetais, com potencial aplicação
em alimentos funcionais são o α e β-caroteno, a
luteína, a zeaxantina e o licopeno (Shi et al.,
2010). Esses elementos são responsáveis pela
coloração de frutos e vegetais que vão do
amarelo ao vermelho. Além dessa função,
exercem a atividade de pró-vitamina A, com
destaque para o -caroteno, que possui 100%
dessa atividade, sendo capaz de originar duas
moléculas de vitamina A. Esta vitamina é
essencial para a visão noturna, o crescimento, o
desenvolvimento e a manutenção do tecido
epitelial, além de possuir função imunológica
(Meléndez-Martínez et al., 2004).
Também possuem atividade antioxidante,
podendo reduzir as taxas de fotoxidação e a
oxidação das lipoproteínas de baixa densidade,
sendo observada alta relação entre as
concentrações de carotenoides no plasma
humano e menor nível de dano oxidativo ao
DNA (Moller & Loft, 2004).
Há indícios de que os carotenoides em
associação com outros componentes dos frutos
apresentam efeito protetor contra algumas
doenças crônicas. Por exemplo, o efeito
sinergístico entre β-caroteno e vitaminas C e E
foi
observado
na
proteção
celular,
provavelmente decorrente da capacidade do βcaroteno em destruir os radicais livres e reparar
os radicais de tocoferol produzidos pela ação do
α-tocoferol (Uenojo et al., 2007).
Rodriguez-Amaya
et
al.
(2008)
constataram que algumas variedades de
Cucurbita maxima são boas fontes de
carotenoides, principalmente de luteína e βcaroteno, e que algumas variedades de
Cucurbita moschata, como a Menina Brasileira,
possuem elevados teores de β-caroteno quando
comparados com as espécies híbridas de
abóboras. Isso é confirmado por estudos
realizados por Kandlakunta et al. (2008), que
avaliando o conteúdo de carotenoides totais e βcaroteno verificaram a presença de 2120 µg de
carotenoides totais e 1180 µg de β-caroteno em
100 g de abóboras amarelas (Cucurbita
maxima). Aruna et al. (2009), avaliando
também uma porção de 100 g de abóboras da
espécie Cucurbita maxima de uma variedade
indiana, encontraram 10620 µg de luteína e 278
µg de zeaxantina. Porém, além da polpa do
fruto, as sementes também são ricas em
carotenoides,
conforme
constatado
por
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Rafalowski et al. (2008) que identificaram um
conteúdo de 15% de β-caroteno em óleo
comercial de sementes de abóboras produzido
na Polônia.
Compostos fenólicos
São
originários
do
metabolismo
secundário das plantas, sendo essenciais no
crescimento e reprodução dos vegetais, além de
atuarem como agentes antipatogênicos e
contribuírem
na
pigmentação.
Embora
apresentem uma grande diversidade estrutural,
os fenólicos são classificados em dois grandes
grupos: os flavonóides e os não flavonóides.
(Naczk & Shahidi, 2004).
Os flavonóides são os que apresentam a
estrutura química C6-C3-C6, e os não
flavonóides
são
os
C6-C1
(ácidos
hidroxibenzóico, gálico e elágico), C6-C3
(ácidos caféico e p-cumárico) e C6-C2-C6 (trans
resveratrol, cis-resveratrol e trans-resveratrolglucosídio) (Melo & Guerra, 2002).
A distribuição desses compostos nos
frutos e hortaliças depende de diversos fatores
como a ordem, família e espécie delas. Além do
grau de acesso a luminosidade, especialmente
raios ultravioletas, pois a formação dos
flavonóides é acelerada pela luz. São
responsáveis pela cor, adstringência e aroma
dos frutos e hortaliças (Aherne & O´Brien,
2002).
Os compostos fenólicos têm recebido
atenção nos últimos anos por sua ação
antioxidante, inibindo a peroxidação lipídica e a
lipoxigenase in vitro. (Sousa et al., 2007). Os
antioxidantes fenólicos competem com os
lipídios pela formação de novos radicais.
Assim, reagem com os radicais por doação de
um átomo de hidrogênio, detendo a reação de
propagação em cadeia pela formação de
compostos inativos e o radical do antioxidante é
estabilizado por ressonância (Simic et al.,
1992).
Além disso, a ingestão diária de
antioxidantes fenólicos tem desempenhado um
papel importante na redução do risco de
desenvolvimento
de
patologias
como
aterosclerose,
doenças
cardiovasculares,
cânceres, infecções e mal de Alzheimer.
Possuem também ação antimicrobiana e
antiviral (Fruhwirth & Hermetter, 2007).
Em sementes oleaginosas 30% dos
compostos fenólicos encontrados são de ácidos
fenólicos. Porém, se encontram também
quantidades de taninos e de cumarinas, que são
considerados
compostos
fenólicos
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antinutricionais pelo fato de formarem
complexos, principalmente com proteínas,
podendo diminuir a digestibilidade protéica,
além de promoverem baixa biodisponibilidade
de carboidratos, minerais e vitaminas (Naves et
al., 2010).
Del-Vechio et al. (2005) encontraram de
2,25-3,42 e de 2,49-5,34 mg/100 g de polifenóis
em sementes de abóboras in natura e tostadas,
respectivamente. Valores semelhantes foram
encontrados por Naves et al. (2010) que
analisaram sementes de Cucurbita maxima in
natura e cozidas em água e constataram teores
de 2,1 e 2,4 mg/100 g de polifenóis,
respectivamente. A diferença de valores
encontrados entre os tratamentos dados às
sementes ocorreu devido à presença de
cumarinas, que se formam quando as sementes
são aquecidas.
Hamed et al. (2008) obtiveram 125 e 228
mg/100 g de taninos em sementes de abóboras
tostadas e in natura, respectivamente, provindas
do Sudão. Pericin et al. (2009) determinaram
43,2% de ácidos fenólicos no farelo das
sementes de abóboras (Curucrbita pepo L.),
sendo o principal o p-hidroxibenzóico.
Por outro lado, Nyam et al. (2009)
estudando o óleo de sementes de abóbora da
variedade Cucurbita pepo L. da Malásia
verificaram que possuem 1,87% de ácidos
fenólicos, dentre os quais se destaca o ácido
vanílico. Haiyan et al. (2007) quantificaram
compostos fenólicos totais em óleos de
sementes de camélia, abóbora e abacate. Com
exceção do óleo de abacate, os óleos brutos
tiveram conteúdos totais de compostos
fenólicos superiores aos óleos refinados. Os
autores também verificaram nas sementes de
abacate e abóbora quantidades de fenólicos
totais superiores aos seus respectivos óleos, o
que leva a crer que apenas pequena parte dos
fenólicos é transferida para o óleo durante a
extração, pois depende da polaridade do
solvente utilizado para este fim.
Fitosteróis
Os fitosteróis, também chamados de
esteróis vegetais, estão presentes em células de
plantas como importantes componentes das
membranas. Não podem ser sintetizados pelo
organismo humano, devendo ser consumidos na
dieta alimentar (Piironen et al., 2002).
São responsáveis pela redução dos níveis
de colesterol sanguíneo e consequentemente
contribuem para a diminuição do risco de
doenças cardiovasculares, além de possuírem
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propriedades anti-inflamatória e antitumoral se
consumidos regularmente (Holser et al., 2004).
Porém, elevadas doses de ingestão de
fitosteróis estão associadas à diminuição
plasmática das vitaminas D e K e de
antioxidantes
lipossolúveis,
como
os
carotenoides (Judd et al., 2002).
Murkovic et al. (2004) obtiveram 1710 a
1930 µg/g de fitosteróis analisando algumas
mudanças químicas que ocorreram nas
sementes de abóboras (Cucurbita pepo L.)
durante o processo de torrefação para extração
do óleo. Phillips et al. (2005) encontraram 265
mg/100 g de fitosteróis totais e 13 mg/100 g de
β-sitosterol em sementes de abóboras
consumidas nos Estados Unidos. Ryan et al.
(2007) obtiveram concentrações de 24,9 e 8,4
mg/100 g de β-sitosterol e estigmasterol,
respectivamente, em sementes de abóboras da
Irlanda. Estes valores de β-sitosterol são baixos,
porém quanto aos fitosteróis totais, essas
sementes possuem valores semelhantes aos
observados em sementes de girassol. Nyam et
al. (2009) constataram teores 864,68 mg/100 g
de fitosteróis em óleo de sementes de abóboras
Cucurbita pepo L.
Cucurbitacinas
São substâncias secundárias presentes em
plantas, que dá o nome à classificação botânica
da família Cucurbitaceae. Encontradas em
praticamente todos os órgãos das plantas, sendo
que a raíz é a parte da planta que apresenta
maior concentração, seguida em ordem
decrescente pelos frutos, cotilédones, folhas e
sementes (Metcalf & Metcalf, 1992).
É um composto com amplo espectro de
atividades biológicas, atuando como protetores
das Cucurbitacea contra o ataque de insetos e
outros animais (Tallamy et al., 1997). Em
humanos agem como citotóxica, antitumoral,
laxativa,
abortiva,
antimicrobiana,
antihelmíntica
e
anti-inflamatória,
principalmente nas doenças da próstata e do
sistema urinário (Sant´anna, 2005).
Cianetos
São compostos produzidos naturalmente
por várias reações bioquímicas e capazes de se
complexarem em baixas concentrações com
praticamente qualquer metal pesado, sendo
algumas espécies, como o HCN, altamente
tóxicas (Wogan & Marletta, 2010).
O consumo de significativas doses de
cianeto, advindas de alimentos ricos em
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glicosídeos cianogênicos e pobremente
processados, pode resultar em intoxicações
crônicas e agudas, causando doenças como a
doença de Konzo, hipertireoidismo, neuropatia
atóxica tropical, paralisia rápida e permanente
(Yen et al., 1995).
Pode ser letal para humanos em doses
médias de 50-60 mg/kg, pois é um potente
inibidor da citocromo oxidase, o que resulta no
bloqueio da cadeia de transporte de elétrons
durante o processo de respiração celular
(Wogan & Marletta, 2010).
Akwaowo et al. (2000) ao analisarem as
sementes de abóboras caneladas em duas fases
de germinação verificaram que a quantidade de
cianeto aumenta com o aumento da maturação.
Del-Vechio et al. (2005) encontraram
teores de cianetos em farinha de sementes de
abóboras in natura de três espécies diferentes
oscilando de 7 a 12 mg/100 g, porém quando as
sementes receberam tratamentos térmicos,
como o cozimento e a torrefação, os teores de
cianetos diminuíram para 3,7-4,8 e 5,57,5mg/100 g, respectivamente. O mesmo foi
observado por Naves et al. (2010) que
estudaram a farinha das sementes de abóbora
Cucurbita maxima em diferentes tratamentos, e
verificaram que quando as sementes são cozidas
em água por 10 minutos há uma diminuição nos
teores de cianeto se comparado a semente in
natura.
Inibidor de tripsina
A presença do inibidor de tripsina no
trato intestinal diminui a digestibilidade
protéica
de
sementes
que
foram
insuficientemente cozidas, o que leva a um
aumento na produção enzimática pelo pâncreas
com consequente hipertrofia deste órgão, além
da redução de sua taxa de crescimento (Cardoso
et al., 2007).
Zdunczyk et al. (1999) encontraram 1,33
UTI/mg em sementes de Cucurbita pepo L.
Esse valor é considerado baixo quando
comparado com farelo de soja. Del-Vechio et
al. (2005) observaram que quando as sementes
de abóboras passam por tratamento térmico,
principalmente o cozimento, há uma diminuição
no valor do inibidor de tripsina.
Saponinas
Também chamadas de saponosídeos,
formam um grupo particular de heterosídeos
derivados dos triterpenos tetracíclicos. São
normalmente
constituídas
de
aglicona
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(sapogenol) ligada a uma ou mais unidades de
açúcar (Harbone et al., 1999).
Constituem uma classe ampla e
apresentam diversas ações biológicas. Acreditase que reprimem o crescimento de câncer e
sejam benéficas ao coração. Possuem também a
capacidade de emulsionar lipídios e produzir
hemólise. Porém, apresentam propriedades
tóxicas aos seres humanos. Sua ação lipofílica
facilita a complexação das saponinas com
esteróides, proteínas e fosfolipídeos das
membranas
celulares
alterando
a
permeabilidade das mesmas, ou causando sua
destruição (Francis et al., 2002).
Naves et al. (2010) encontraram teores de
0,24-0,35 mg/100 g de saponinas em sementes
de abóboras que receberam diferentes
tratamentos térmicos.
Com esses estudos é possível verificar
que os resíduos agroindustriais, como as
sementes, são importantes fontes de compostos
bioativos,
embora
possuam
alguns
antinutricionais que são reduzidos ou
eliminados com o tratamento térmico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As sementes de abóboras são ricas em
proteínas, lipídios e fibras, além de possuírem
compostos bioativos e antinutricionais, tais
como ácidos graxos essenciais, tocoferóis,
carotenoides, compostos fenólicos, fitosteróis,
cucurbitacinas, cianetos, inibidores de tripsina e
saponinas.
Sabendo que o consumo regular dos
compostos bioativos traz inúmeros benefícios à
saúde, e que o tratamento térmico,
principalmente o cozimento, reduz a quantidade
dos compostos antinutricionais, é possível
utilizar as sementes de abóboras na fortificação
e/ou elaboração de alimentos ou como fontes
viáveis de matéria-prima para a extração de
óleos não convencionais, que podem ser
utilizados em alimentos industrializados ou
como tempero em saladas. Com isso, diminuiria
os custos operacionais das indústrias de
processamento, os problemas de saúde pública
e a poluição ambiental.
Tais
circunstâncias
explicam
a
importância
de
conduzir
estudos
da
caracterização dos óleos de sementes de
abóboras, visto que ainda são pouco
investigados.
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