
Com o crescimento na demanda por alimentos funcionais, a indústria alimentícia tem dado grande 

atenção aos subprodutos vegetais que carregam importantes fatores nutricionais na sua composição. 

Dentre tais subprodutos, podemos destacar as sementes de abóbora por seu alto teor protéico e de óleo. 

A abóbora Cucurbita moschata e a moranga Cucurbita maxima são nativa das Américas e cultivada em 

grande escala no Brasil. Suas sementes tem alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e gordura 

principalmente insaturada. Na composição de ácidos graxos o predomínio é do ácido linoléico, o que 

qualifica o óleo como benéfico à saúde já que o consumo deste ácido previne doenças cardiovasculares. 

Pequena parcela das sementes de abóbora já são utilizadas como complemento alimentar por 

populações carentes, apreciadas depois de tostadas e salgadas, submetidas à extração de óleo para 

uso como tempero para saladas, além de utilizadas na medicina popular como vermífugo. Contudo, além 

dessas alternativas ainda há importantes formas de utilização. Pesquisas revelaram que o óleo da 

semente pode ser eficiente na regressão da hipertensão, controle de diabetes e redução do risco de 

alguns tipos de câncer. O objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar os óleos de sementes secas de 

abóbora e de moranga por prensagem a frio.  
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Ácido graxo (%)  óleo de sementes 

de abóbora 

óleo de sementes de 

moranga 

Mirístico (C14:0) 0,11 0,14 

Palmítico (C16:0) 16,07 12,83 

Palmitoléico (C16:1ω7) n.d* 0,10 

Margárico (C17:0) 0,09 0,14 

Esteárico (C18:0) 9,43 9,76 

Oléico (C18:1ω9) 22,38 34,47 

Linoléico (C18:2ω6) 50,73 41,51 

Araquídico (C20:0) 0,46 0,50 

Gadoleico (C20:1ω11) 0,10 0,07 

α-Linolênico (C18:3 ω3) 0,14 0,15 

Behenico (C22:0) 0,12 0,11 

Lignocérico (C24:0) n.d 0,06 

Σ Saturados 26,28 23,54 

Σ Monoinsaturados 22,48 34,64 

Σ Poliinsaturados 50,87 41,66 

Tabela  2. Composição em ácidos graxos dos óleos das sementes de abóbora e de moranga. 

 

RESULTADOS E DISCUSSSÕES 

Matéria-prima Sementes de abóboras e de moranga foram obtidas como resíduo de empresas 

produtoras de doces da região de Campinas. 

Preparo das amostras As sementes de abóboras e de moranga foram secas a 60ºC em estufa ventilada 

por aproximadamente 6h, trituradas em moinho de discos e homogeneizadas. 

Extração do óleo  As sementes secas de abóbora e de moranga trituradas foram acondicionadas em 

prensa hidráulica com pressão máxima de 9Ton, o óleo foi extraído a frio e o rendimento determinado por 

gravimetria. 

Caracterização físico-química dos óleos Os óleos de sementes de abóboras e de moranga foram 

caracterizados quanto ao teor de ácidos graxos livres, índice de peróxido, Índice de refração, 

carotenóides totais, densidade, extinção específica, tocoferóis totais e cor segundo metodologia da 

AOCS.   

A composição em ácidos graxos foi determinada por cromatografia gasosa segundo metodologia da 

AOCS. Os índices de iodo e saponificação foram calculados com base na composição em ácidos graxos.  

O rendimento em o óleo obtido por extração a frio em prensa hidráulica foi de 13,8% para as sementes de 

abóbora e de 17,1% para as sementes de moranga. A prensagem das sementes de abóbora e de 

moranga resultam também em 86,2% e 82,9% respectivamente de torta de prensagem, produtos que 

podem ser utilizados como ingredientes tanto na alimentação humana quanto animal. 

As características físico químicas do óleo de sementes de abóboras, e do óleo de moranga, obtidos por 

prensagem a frio, são apresentadas na Tabela 1, e a composição em ácidos graxos é apresentada na 

Tabela 2. 

 

O índice de peróxido de ambos os óleos foi o único parâmetro que está acima do valor recomendado 

para consumo humano, provavelmente em virtude da etapa de secagem das sementes ter sido efetuada 

com circulação forçada de ar, fato que, devido a grande quantidade de ácidos graxos insaturados, 

73,35% para óleo de abóbora e 76,30% para óleo de moranga, deveria ter sido evitada a exposição do 

produto ao aquecimento em presença de oxigênio. A secagem à vácuo seria recomendada neste caso. 

Tocoferóis foram os antioxidantes naturais majoritários detectados em ambos os óleos, com 

predominância do Gama-tocoferol. O principal carotenóide presente em ambos os óleos é o Beta-

caroteno, mas o óleo de moranga apresenta também outro carotenóide não identificado conforme Figura 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro de absorbância dos carotenóides de óleo de abóbora (preto) e moranga (vermelho). 

 

Determinações
óleo de sementes 

de abóbora 

óleo de sementes de 

moranga 

 % AGL (ácidos graxos livres) 0,26 1,63 

Índice de peróxido (meq O2/kg) 12,91 10,73 

Densidade relativa (20/20°C) 0,918 0,917 

Cor Lovibond
 32,2 amarelo 

2,2 vermelho 

 42,4 amarelo 

 2,2 vermelho 

0,7 azul 

Índice de refração 1,467 1,466 

Índice de iodo (gl²/100g) 107,6 102,1 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 194,1 193,11 

Extinção específica 232nm 5,46 3,42 

Extinção específica 270nm 5,2 2,14 

Carotenóides totais expressos como 
Beta-caroteno (mg/100g)

0,24 
0,14 

Tocoferóis totais (mg/100g) 28,38 28,60 

Alfa-tocoferol (mg/100g) 1,57 0,75 

Gama -tocoferol (mg/100g) 26,82 27,85 

Tabela 1. Características físico químicas dos óleos de sementes de abóbora e de 

moranga obtidos por prensagem a frio. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da pesquisa, avaliamos que as sementes de abóbora Cucurbita moschata e a de moranga 

Cucurbita maxima possuem elementos que são essenciais na alimentação humana. A torta  possui 

quantidade significativa de proteínas, e seu óleo, qual foi o foco da pesquisa, é rico em ácidos graxos 

essenciais e insaturados, que fazem bem a saúde e contribuem na regularidade do colesterol LDL, e 

consequentemente diminuem a taxa de HDL, que é prejudicial a saúde. Portanto, é necessário avaliar 

as melhores formas de processamento do óleo, para que não perca seus melhores componentes, e 

também para que seu consumo possa crescer, trazendo os benefícios para a saúde humana. 
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