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RESUMO
O objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  a  composição  em ácidos  graxos  de  três  cultivares  de  Cucurbitaceae  (Cucurbita
moschataDuchesne, Cucurbita máxima Duchesnee do hibridoTetsukabuto) visando seu aproveitamento para a produção
de óleo destinado a alimentação humana. Os frutos de Cucurbitaceaeforam adquiridos no comércio popular do município
de Maringá – PR, Brasil. Após a extração dos lipídios totais das sementes foi realizada a metilação dos ácidos graxos, os
ésteres metílicos de ácidos foram separados CG-DIC, em seguida identificados por comparação dos tempos de retenção
de ésteres metílicos de padrão Sigma(EUA)  com os ésteres metílicos da amostra e quantificados com a adição de
padrão interno do éster metílico do ácido tricosanoico (23:0). Os ácidos graxos majoritários encontrados nas sementes
das três  amostras  estudadasforam,  o  18:2n-6  (linoleico),  18:1n-9  (oleico),  16:0  (palmítico)  e  o  18:0  (esteárico),  na
espécieCucurbita maximaDuchesne o ácido graxo 18:2n-6 corresponde a 54,92 % do total deácidos graxos encontrados.
As  sementes  apresentaram elevado  conteúdo  de  ácidos  graxospoli-insaturados  com concentrações  que  variam de
417,21 a 525,23 mg g-1LT, para a  Tetsukabuto e  Cucurbita maximaDuchesne respectivamente. Apresentaramelevado
teor  de  ácidos  graxos  insaturados  com,  reduzido  teor  de  ácido  linolênico  e  alto  teorde  linoleico.  Desta  forma,  as
sementes de  Cucurbita  apresentam potencial  para extração de óleo,  sendouma alternativa para o reaproveitamento
deste subproduto para a inclusão na dieta  humanaalém de gerar  lucro para as indústrias de beneficiamento desta
matéria prima, já que hojeeste subproduto é descartado.

PALAVRAS-CHAVE: Cucurbita, lipídios, CG-DIC, subproduto, ácido linoleico.

1 INTRODUÇÃO

O cultivo de abóbora é amplamente difundido no mundo, sendo o continente Asiático o líder
em produção, com 65,97 % da produção mundial, sendo a China a maior produtora (7.100.000 ton).
O continente americano ocupa o terceiro lugar com 11,7 % da produção mundial (FAO, 2014). No
Brasil,  os  dados  do  último  censo  agropecuário  realizado  no  ano  de  2006  mostram que  foram
colhidas 384.916 ton de abóbora em uma área de 88.203 ha (IBGE, 2012). Na safra de 2013/2014, o
estado do Paraná foi responsável pela produção de 153.183 ton de abóbora (SEAB, 2016). 

As abóboras pertencem ao gênero Cucurbita da família Cucurbitaceae, que incluiem espécies
silvestres  e  nativas  das  américas.  As  Cucurbitaceaeé  um  grupo  vegetal  existente  em  regiões
tropicais, constituída por cerca de 120 gêneros. No Brasil existem em torno de 30 gêneros e 200
espécies.  As  5  espécies  comumente  cultivadas  são:  Cucurbita  peppo  Linneu,  Cucurbita
maximaDuschene,  Cucurbita  argyospermaBoucher,  Cucurbita  moschataDuchesne  e  Cucurbita
ficifolia Huber (RESENDE; BORGES; GOLÇALVES, 2013). 

Importante  pela  qualidade  nutricional  e  versatilidade  culinária  de  seus  frutos,  a  abóbora
contribui para a saúde devido à presença de antioxidantes, minerais e vitaminas (SANT’ANNAet al.,
2005). 
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Os  frutos  produzidos  são  processados  para  produzir  sucos,  doces,  polpas  e  extratos,
entretanto, por volta de 25 % de seu peso é composto por casca e sementes (VERONEZI; JORGE,
2012).  Estes  subprodutos  (casca e sementes),  são utilizados para  a  alimentação animal,  como
fertilizantes orgânicos ou descartados,  isto,  desperta atenção para a utilização dos subprodutos
gerados pelas indústrias de processamento de abóbora (ALVESet al., 2012). 

Diante desta necessidade, o objetivo do trabalho foi avaliar a composição em ácidos graxos,
de  sementes  de  três  cultivares  de  Cucurbitaceae  (Cucurbita  moschataDuchesne,  Cucurbita
maximaDuchesnee do hibridoTetsukabuto) visando seu aproveitamento na alimentação humana.

2        MATERIAIS E MÉTODOS

Para  a  extração  lipídica,  após  realizada  a  correção  do  teor  de  umidade  (para  80%),  as
amostras foram submetidas a uma mistura de clorofórmio:metanol:aguá (2:2:1,8 v:v:v) e os lipídios
totais determinados gravimetricamente. (BLIGH; DYER, 1959).

Para  a  esterificação  dos  lipídios  extraídos  das  sementes  das  três  espécies  de
Cucurbitaceaefoi empregado o método de metilação e em seguida as amostras foram deixadas por
24 horas em geladeira para melhor separação das fases. O sobrenadante foi recolhido e seguiu para
análise cromatográfica (HARTMAN; LAGO, 1973; MAIA; RODRIGUEZ-AMAYA,1993).

Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram separados em cromatógrafo a gás Thermo,
modelo trace ultra 3300, equipado com, injetor automático, detector de ionização em chama e coluna
capilar de sílica fundida CP - 7420 (Select FAME, 100 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro
interno e 0,25 μm de cianopropil). Com fluxo de H2 de 1,2 mL min -1, 30 mL min-1 de N2, e 35 e 300
mL min-1, para o H2 e ar sintético respectivamente, para a chama do detector. O volume injetado foi
de 2,0 μL, utilizando divisão de amostra (Split) de 1:80, sendo as temperaturas do injetor e detector
de 220 e 230 oC, respectivamente. Na coluna foi aplicada uma rampa de aquecimento, iniciando a
temperatura em 165 oC durante 18 min e elevada a 235 oC com taxa de aquecimento de 4 oC/min,
permanecendo por 14,5 min. As áreas dos picos foram determinadas por integração através do
Software Chronquest versão 5.0. 

Os ácidos graxos foram identificados a partir da comparação de seus tempos de retenção
com padrões SIGMA (USA) de composição conhecida, e quantificados com a adição do padrão
interno do éster metílico do ácido tricosanoico (23:0) e expresso em mg g -1 de lipídios totais. Os
cálculos foram realizados conforme Equação (1): (VISENTAINER; FRANCO, 2012).

Mx = Ax x Mp x Fct / Ap x Ma x Fcea(Equação 1)

Onde: Mx e massa do ácido graxo x em mg g-1 de lipídios totais; Mp a massa do padrão
interno em mg; Ma é a massa da amostra; Ap a área do padrão interno; Ax a área do ácido graxo x;
Fcea o fator de conversão de metil éster para ácido graxo e Fct o fator de correção (do detector de
ionização chama) teórico do ácido graxo.

Todas as análises foram realizadas em triplicata, os resultados obtidos foram submetidos a
análise  de variância  (ANOVA) a  5% de confiança,  pelo  teste  de Tukey,  através do software  R
Commander versão 3.1.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na tabela 1 está apresento os resultados obtidos para a composição em ácidos graxos das
sementes da três espécies de Cucurbitaceae.

Tabela1:Composição em AG (mg de AG g-1 de LT) das sementes de Curcubitaceae
AG C. moschataDuch. C.  moschataDuch,  X  C.

maximaDuch.
C. maximaDuch. C. maximaDuch*

14:0 2,50 (1,38) c 6,87 (2,56) a 4,61 (1,88) b 2,18 (4,93) d

16:0 197,71 (1,04) a 171,07 (1,94) b 70,05 (2,80) c 74,28 (4,68) c

16:1 0,74 (1,91) c 4,20 (1,37) a 0,98 (1,08) b 0,79 (1,43) c

18:0 76,80 (2,21) b 67,04 (2,24) c 84,08 (1,90) a 80,31 (3,49)ab

18:1n-9 218,49 (1,63) a 197,94 (3,21) b 166,10 (1,34) c 205,68 (3,87)ab

18:1n-7 3,05 (2,34) c 6,66 (4,38) a 3,65 (3,21) b 3,57 (1,08) b

18:2n-6 440,16 (0,90) b 401,19 (0,51) c 515,18 (1,91) a 506,45 (3,62) a

18:3n-6 2,30 (1,11) d 9,36 (1,60) a 2,92 (1,77) b 2,65 (4,21) c

18:3n-3 3,18 (2,26) a 3,28 (4,49) a 2,27 (1,45) c 2,93 ( 0,19) b

22:0 nd 2,53 (0,45) a nd nd

∑FAME 944,93 (1,15)a 870,14 (0,76)b 953,68 (1,57)a 978,06 (1,63)c

AGS 280,19 (1,38) a 250,78 (1,85) b 264,1 (2,48) b 256,78 (3,76) b

AGMI 219,23 (1,63) a 202,14 (3,11) b 166,40 (1,34) c 209,25 (3,79)ab

AGPI 445,51 (0,89) b 417,21 (0,49) c 525,23 (1,91) a 512,03 (3,57) a

n-6 443,21 (0,89) b 407,86 (0,47) c 522,28 (1,91) a 509,10 (3,59) a

n-3 2,30 (1,11) c 3,28 (1,60) a 2,27 (1,77) b 2,93 (0,19)  b

Média de três repetições com os respectivos coeficientes de variação (%). Diferentes letras na mesma coluna indicam 
diferença significativa (p<0,05) pelo teste de Tukey. ∑ AG = somatório dos ácidos graxos; AGS = somatório de ácidos 
graxos saturados; AGMI = somatório de ácidos graxos monoinsaturados; AGPI = somatório de ácidos graxos poli-
insaturados; n-6 = somatório de ácidos graxos ω-6; n-3 = somatório de ácidos graxos ω-3. * sementes provenientes da 
Indústria de doces

Os ácidos graxos majoritários encontrados nas sementes das três amostras estudadas foram,
o 18:2n-6 (linoleico),  18:1n-9 (oleico),  16:0 (palmítico) e o 18:0 (esteárico),  na espécieCucurbita
maximaDuchesneo  ácido  graxo  18:2n-6  corresponde  a  54,92  %  do  total  de  ácidos  graxos
encontrados  nesta  amostra.  Em  estudo  com  sementes  de  abóboras  Béjaouiuma  espécie
característica da Tunisia, foi encontrado a mesma superioridade dos ácidos graxos 18:2n-6, 18:1n-9
e 16:0 (REZIG et al., 2012). O ácido oleico também conhecido como ômega nove é um ácido graxo
monoinsaturado frequentemente encontrado na natureza, sendo as principais fontes o óleo de oliva
e canola. A alta concentração de n-9 associada ao baixa concentração de ácidos graxos saturados
ajuda a reduzir o LDL no sangue, sem afetar o nível de HDL permitindo o equilíbrio entre os dois
tipos no organismo (DUTRA; DUARTE; SOUZA, 2013). 

O ácido graxo linoleico (n-6) pertence à classe dos ácidos graxos essenciais, não é produzido
pelo organismo humano devendo ser adquirido por meio da alimentação. Quando consumido sem
excesso,  está  relacionado à redução do colesterol  ruim (LDL) e ao aumento do colesterol  bom
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(HDL). Sua presença no organismo é necessária para manter sob condições normais, as funções
celulares e celebrais e os impulsos nervoso, participa também da síntese da hemoglobina (YOUDIM;
MARTIN; JOSEPH, 2000) 

A fração lipídica das sementes de Cucurbita apresentou elevado conteúdo de ácidos graxos
poli-insaturados com concentrações que variam de 417,21 a 525,23 mg de ácido graxo g -1 de lipídios
totais,  para  a  espécie híbrida  e  CucurbitamaximaDuchesnerespectivamente.  Sant’Anna  (2005)
também encontrou em sementes de Cucurbita peppo Linneu maior concentração de ácidos graxos
poli-insaturados. 

Entre as sementes oleaginosas conhecidas no Brasil, a de maior destaque para a produção
de óleo é a cultura de soja (Glycinemax), o óleo extraído dessa semente está entre os maiores em
volume  de  produção.  O  perfil  de  ácidos  graxos  do  óleo  de  soja  é  similar  ao  encontrado  nas
sementes  de  Cucurbita  com  o  predomínio  dos  ácidos  graxos  linoleico,  oleico  e  palmítico.  As
sementes de Cucurbita assim como outras oleaginosas (Glycinemax,Zeamays e Helianthusannuus)
apresentam elevado teor de ácidos graxos insaturados com, reduzido teor de ácido linolênico e alto
teor de linoleico (FUENTES, 2011). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sementes de Cucurbita apresentam-se como fontes lipídicas e elevado teor do ácido graxo
18:2n-6 (linoleico) 18:1n-9 (oleico), 16:0 (palmítico) e o 18:0 (esteárico). Desta forma, as sementes
de Cucurbitaceaeapresentam potencial para serem utilizadas 
para extração de óleo, sendo uma alternativa para o reaproveitamento deste subproduto para a
inclusão na dieta humana, além de gerar lucro para as indústrias de beneficiamento desta matéria
prima, já que hoje este subproduto é descartado.
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