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RESUMO 

A faveleira (Cnidoscolus quercifolius) possui sementes oleaginosas que 

podem ser utilizadas para obtenção de óleo vegetal. Uma das formas de obtenção do 

óleo é por meio da prensagem a frio, processo no qual, obtém-se, também, um 

coproduto chamado de torta. A semente e seus derivados têm potencial para ser 

utilizados na alimentação humana, e em virtude disso, o presente trabalho objetivou 

avaliar as características físico-químicas do óleo da semente de faveleira e investigar 

as propriedades bioativas da semente, da torta e do óleo. Para tanto, as sementes 

foram prensadas e as seguintes análises foram realizadas: caracterização físico-

química (ácido graxo livre, índice de peróxido, umidade e matéria volátil, densidade e 

viscosidade) e perfil lipídico do óleo; conteúdo fenólico total e flavonoides totais na 

semente e na torta; atividade antibacteriana e atividade antioxidante (atividade de 

inibição do radical DPPH, teste do poder redutor, capacidade antioxidante total, 

sequestro do íon superóxido e capacidade de sequestro dos radicais oxigenados) na 

semente, no óleo e na torta. O óleo da semente de faveleira tem baixa acidez (0,78 ± 

0,03% ácido óleo), baixo índice de peróxido (1,13 ± 0,12 mEq/1000g), baixa umidade 

(0,25 ± 0,03%) e valores de densidade (0,9136 ± 0,00 g/cm3) e viscosidade (0,0546 ± 

0,00 Pa.s) comparáveis aos de outros óleos comestíveis. Esse óleo tem ainda, 

predominância de ácidos graxos insaturados (72,42%), principalmente os ácidos 

linoleico (53,56%) e oleico (17,78%). A semente de faveleira e a torta apresentaram 

quantidade considerável de conteúdo fenólico total (324,92 ± 6,69 mg EAG/100 g e 

398,89 ± 6,34 mg EAG/100 g, respectivamente), incluindo os flavonoides totais (18,70 

± 1,23 mg RE/g e 29,81 ± 0,71 mg RE/g, respectivamente), sendo a torta aquela que 

apresentou maiores quantidades desses compostos bioativos. As amostras não 

apresentaram atividade antibacteriana, entretanto apresentaram atividade 

antioxidante, principalmente a torta, com capacidade de sequestro dos radicais 

oxigenados de 28,39 ± 4,36 μM TE/g. Sendo assim, o óleo da semente de faveleira 

obtido por prensagem a frio tem potencial para ser utilizado na alimentação humana 

e o coproduto da prensagem também deve ser aproveitado por conter a maioria dos 

compostos antioxidantes da semente. 

 

Palavras-Chave: atividade bioativa, Cnidoscolus quercifolius, coproduto de 

prensagem, óleo vegetal, semente oleaginosa.   



 
 

ABSTRACT 

The faveleira (Cnidoscolus quercifolius) has oilseeds that can be used for obtaining 

vegetable oil. One way of obtaining oil is by cold pressing, in which to get the oil and 

the by-product, herein named press cake. The seed and its derivatives have potential 

for use in human food, therefore, this work focuses on the physicochemical evaluation 

of faveleira oil, as well as it investigates the bioactive properties of faveleira seeds, 

faveleira oil and the press cake obtained during the oilseed processing. The seeds 

were cold pressed and the following tests were performed: physicochemical 

characteristics (acidity, peroxide values, moisture, volatile matter, density and  

viscosity) and fatty acid profile of faveleira oil; total phenolic content and total flavonoid 

content of faveleira seed and press cake; antibacterial activity and antioxidant activity 

(DPPH radical scavenging activity, reducing power assay, total antioxidant capacity, 

superoxide radical scavenging assay and oxygen radical absorbance capacity) of 

seed, oil and press cake. Acidity (0.78 ± 0.03% oleic acid), peroxide values (1.13 ± 

0.12 mEq/1000g) and moisture (0.25 ± 0.03%) are low; and density (0.9136 ± 0.00 

g/cm3) and viscosity (0.0546 ± 0.00 Pa.s) are close to what was observed for others 

edible oil. Unsaturated fatty acids are predominant in faveleira oil (72.42%). The most 

abundant fatty acid found was linoleic acid (53.56%), followed by oleic acid (17.78%). 

The seed and press cake has high amount of total phenolic content (324.92 ± 6.69 mg 

EAG/100 g and 398.89 ± 6.34 mg EAG/100 g, respectively), including flavonoid content 

(18.70 ± 1.23 mg RE/g and 29.81 ± 0.71 mg RE/g, respectively). The press cake has 

higher amounts of bioactive compounds than seed. No bacterial growth inhibition was 

detected, but all samples including faveleira seeds, press cake, oil and its fractions 

have potent antioxidant activities, mainly the press cake, with oxygen radical 

absorbance capacity of 28.39 ± 4.36 μM TE/g. Our results also show that faveleira oil 

has potential to be used as edible oil and the press cake should be used to contain the 

most antioxidants from seed. 

 

Key words: bioactive activity, Cnidoscolus quercifolius, cold press by-product, 

vegetable oil, oilseed. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cnidoscolus quercifolius, conhecida por faveleira1, é uma planta nativa da 

caatinga2 pertencente à família Euphorbiaceae3. Essa planta se destaca no meio de 

outras espécies da caatinga em virtude da sua alta disseminação, completa adaptação 

às condições adversas dessa região e seus múltiplos usos4. A faveleira é uma espécie 

vegetal rica do ponto de vista nutricional e de grande valor industrial, uma vez que, 

contém, principalmente em suas sementes, uma quantidade expressiva de 

constituintes importantes para a dieta animal e humana5. 

A semente de faveleira é classificada como oleaginosa, podendo ser 

utilizada para obtenção de óleo comestível6. A extração de óleos de sementes 

oleaginosas pode ocorrer de forma mecânica por meio de prensagem a frio e gerar 

um coproduto conhecido como torta7. Para que esses óleos sejam aproveitados para 

consumo humano, os mesmos devem ser analisados quanto a sua qualidade, 

considerando a composição química e a estabilidade oxidativa8. Além disso, a 

utilização da torta é uma alternativa para aumentar a disponibilidade de novos 

alimentos com potencial nutricional e industrial9.  

Autores afirmam que sementes oleaginosas apresentam compostos com 

atividade bioativa10,11. Sabe-se também que esses compostos são fracionados 

durante o processamento das sementes, de forma que os polares permanecem na 

torta e a maioria dos apolares e alguns de média polaridade são transferidos para o 

óleo10. Também já foi evidenciado que plantas da família Euphorbiaceae12-14, plantas 

que passam pelo estresse ambiental da seca15 e plantas utilizadas na medicina 

popular16,17, geralmente apresentam esse tipo de atividade. Esses são indícios de que 

a semente de faveleira, bem como a torta e o óleo derivados podem apresentar 

compostos bioativos.  

Dentre os compostos bioativos, aqueles com atividade antioxidante são de 

crescente interesse para os pesquisadores de alimentos, os profissionais de saúde e 

o público em geral, devido às suas funções de proteção dos alimentos contra a 

deterioração oxidativa e funções fisiológicas que combatem o estresse oxidativo18. 

Nesse universo de produtos, alguns apresentam atividade antibacteriana, a qual pode 

ser aproveitada em aplicações práticas. Sabe-se por exemplo, que atualmente ocorre 

o aumento da resistência de agentes patogênicos a múltiplas drogas19 e os agentes 

antibacterianos são capazes de proteger os alimentos de alterações causadas por 

micro-organismos e o corpo de agentes patogênicos20. 
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Antioxidantes fenólicos são metabólitos secundários amplamente 

distribuídos nos vegetais, o que faz com que o consumo regular deste tipo de alimento 

tenha sido associado a benefícios a saúde21. Enquanto que, os antibacterianos 

fenólicos apresentam forte potencial inibitório contra alguns agentes patogênicos de 

origem alimentar22. Dentre os compostos fenólicos, os flavonoides são potentes 

antioxidantes que podem sequestrar radicais livres23 e retardar a peroxidação 

lipídica24, além de atuarem como antibacterianos que podem atacar um grande 

número de bactérias com intensidades diferentes25.  

Trabalhos a respeito das atividades antioxidante e antibacteriana de 

sementes de espécies arbóreas da caatinga são escassos e não foram encontrados 

estudos que investiguem essas atividades na semente de faveleira, na torta e no óleo. 

Estudos visando encontrar propriedades benéficas para saúde e aplicações 

tecnológicas para a estabilidade de alimentos processados são essenciais para um 

conhecimento mais aprofundado sobre esses alimentos, bem como maior valorização 

desses vegetais da biodiversidade brasileira.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A caatinga é exclusivamente brasileira, com clima semiárido e características 

peculiares. Nela, existe um número expressivo de plantas raras e endêmicas, muitas 

com forte potencial bioativo26, que podem ser fonte de moléculas antioxidantes e 

antibacterianas. Diante da necessidade da descoberta de novos alimentos com 

propriedades bioativas e da vasta biodiversidade da caatinga, é de fundamental 

importância o estudo da flora da região, ainda pouco estudada sob esse aspecto19. A 

investigação do potencial bioativo em alimentos pouco explorados, como a semente 

de faveleira, surge como uma alternativa natural contra os efeitos oxidativos dos 

radicais livres e contra as bactérias (deteriorantes ou patogênicas) no organismo 

humano e/ou nos alimentos.  

A semente de faveleira já é habitualmente consumida pela população que 

vive nas localidades onde a planta é naturalmente encontrada e a descoberta de 

novas propriedades benéficas pode impulsionar seu consumo, diversificar suas 

formas de utilização, implicar na geração de renda para a região e impulsionar sua 

utilização em escala industrial. Essa semente, apresenta ainda, potencial para ser 

utilizada como matéria-prima para obtenção de óleo comestível com propriedades 

bioativas6. Uma das formas de obtenção desse óleo com reduzido impacto aos 

compostos bioativos da semente é a prensagem a frio27, o que faz com que alguns 

compostos possam ser identificados no óleo10. Após o processo de prensagem, 

obtém-se também um coproduto chamado de torta onde também podem ser 

encontrados compostos bioativos10. Além da importância de se avaliar o potencial 

bioativo de óleos vegetais, é necessário também que eles sejam analisados quanto 

ao seu perfil de ácidos graxos e suas características físico-químicas para que possam 

ter sua identidade, qualidade e aplicabilidade estabelecidas.  

Diante do exposto, o presente estudo visa determinar as características 

físico-químicas e o perfil lipídico do óleo da semente de faveleira e avaliar se a 

semente, a torta e o óleo de faveleira apresentam propriedades bioativas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as características físico-químicas e o perfil lipídico do óleo da 

semente de faveleira (Cnidoscolus quercifolius) e as propriedades bioativas da 

semente, da torta e do óleo.  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Obter o óleo da semente de faveleira por prensagem a frio; 

-Caracterizar o óleo da semente da faveleira quanto aos seus aspectos físico-

químicos; 

-Identificar o perfil lipídico do óleo da semente de faveleira;  

-Determinar o conteúdo de compostos fenólicos totais e flavonoides totais na semente 

e na torta de faveleira; 

-Avaliar a atividade antibacteriana da semente, da torta e do óleo da semente de 

faveleira; 

-Averiguar a capacidade antioxidante da semente, da torta e do óleo da semente de 

faveleira. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FAVELEIRA   

A caatinga é a vegetação predominante do Nordeste do Brasil e esse bioma 

caracteriza-se, principalmente, pelas notáveis adaptações às adversidades do meio 

no qual está inserido28. Entre essas adversidades estão: os índices pluviométricos 

baixos e mal distribuídos e as taxas de insolação altas29. A caatinga possui uma vasta 

diversidade biológica e diversas espécies endêmicas28. Entre essas espécies está a 

Cnidoscolus quercifolius, conhecida como faveleira1 (Figura 1). Essa planta é xerófila1 

e pertencente à família Euphorbiaceae3. A faveleira ocorre em todo o semiárido em 

regiões de caatinga que envolve áreas dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, sudoeste do Piauí e partes do interior da 

Bahia e do norte de Minas Gerais1. Especificamente no Estado do Rio Grande do 

Norte, é uma das espécies predominantes da caatinga da microrregião do Seridó 

Oriental, que abrange municípios de Acari, Cruzeta, Currais Novos, Jardim do Seridó 

e São José do Seridó30 e do município de Serra Negra do Norte29,31. 

 

 

Figura 1 – Faveleira (Cnidoscolus quercifolius) (Fonte: arquivo pessoal). 

 

A faveleira é uma planta de hábito arbóreo29 que pode atingir de 3 até 5 

metros de altura32 e se apresenta com ou sem espinhos1. A presença desses espinhos 

constitui um mecanismo de defesa altamente eficiente e sua picada causa sensação 

desagradável àqueles que tocam as extremidades pontiagudas. Os exemplares 
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inermes (sem espinhos) são encontrados em populações nativas de faveleira, porém 

com uma menor frequência do que aquelas variedades com espinho33.  

As raízes da faveleira são tuberculadas com líquido viscoso interno composto 

de amido, água, ácidos orgânicos, mucilagem, cristais de oxalato de cálcio, 

carbonatos, fosfatos e açúcares. Nas raízes estão as reservas alimentares elaboradas 

durante as chuvas mediante a fotossíntese nas folhas e minerais absorvidos para 

manutenção do vegetal durante a seca32. Essas raízes não atingem grandes 

profundidades, o que facilita a captação de água das poucas chuvas que ocorrem na 

região. Sendo assim, a faveleira tem grande potencial para o reflorestamento 

sustentável do semiárido34. 

As flores são hermafroditas, brancas, de 4 milímetros de diâmetro e em 

cachos. Essas aparecem apenas na estação chuvosa. O período de aparecimento 

das flores varia entre espécies, indivíduos da mesma espécie e microrregiões, de 

acordo com a intensidade das chuvas locais35. As folhas são longas, em formato de 

ponta de lança, grossas, terminadas com espinhos e pequenas estruturas 

pontiagudas e rígidas em sua margem2. Durante o período de seca, a faveleira perde 

suas folhas, sendo essa uma estratégia para suportar a restrição hídrica36. No início 

da estação chuvosa, as flores e os frutos (Figura 2 A) aparecem antes das folhas e a 

faveleira absorve mais nutrientes do solo37.  

Os frutos são secos e deiscentes38, ou seja, quando em período maturado 

(após cerca de 5 dias do seu aparecimento) lançam suas sementes (Figura 2 B) a 

uma distância de mais de 30 metros da copa da árvore, o que ocasiona a 

disseminação das plantas pela região34. Entretanto, parte dessas sementes são 

consumidas, sobretudo por caprinos e ovinos28. 

A semente de faveleira apresenta forma elipsoidal com aspecto rajado e 

coloração amarronzada, casca ou pericarpo rígido e com amêndoa (endosperma e 

embrião) de coloração amarela de baixa intensidade que corresponde a 

aproximadamente 56% do peso total da semente39.  

Pesquisas realizadas com a faveleira demonstraram que a espécie é muito 

importante para o desenvolvimento da região semiárida, uma vez que é uma planta 

amplamente encontrada, que está adaptada as condições adversas da região e que 

pode ser utilizada de diversas formas4. Em se tratando das suas formas de utilização, 

a faveleira se presta para alimentação animal e humana, recuperação de áreas 

degradadas, uso medicinal e serraria4,40. 
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Figura 2 – Frutos (A) e sementes (B) de faveleira (Fonte: arquivo pessoal). 

 

4.2 POTENCIALIDADES DA SEMENTE DE FAVELEIRA  

A faveleira é uma espécie rica em termos de nutrientes e que tem elevado 

valor industrial. Segundo pesquisas e análises bromatológicas, as sementes de 

faveleira apresentam uma alta quantidade de compostos que são importantes tanto 

para alimentação animal, quanto para humana5. Essas sementes são oleaginosas 

típicas6, apresentando alto teor de proteínas4 e lipídeos3. 

A semente de faveleira é utilizada para diversos fins, como produção de 

óleo vegetal comestível e de outros derivados41. A semente de faveleira in natura, bem 

como após passar pelo processo de obtenção do óleo, pode ser utilizada para 

elaboração de farinha e caracteriza-se pelo seu alto teor de proteínas41. De acordo 

com Cavalcanti et al.42, pães de forma adicionados da farinha e do isolado proteico 

dessa semente foram bem aceitos. Segundo Cavalcanti et al.43 o isolado proteico das 

amêndoas de faveleira apresentou potencial de utilização em outros produtos, como 

linguiças, salsichas, patês, bolos e massas.  

O óleo obtido da semente de faveleira tem potencial para ser utilizado como 

óleo comestível, uma vez que apresenta aroma e sabor agradáveis e resiste a 

oxidação mesmo após oito meses de armazenamento, não apresentando ranço ou 

qualquer alteração na sua qualidade sensorial. No processo de refino, o óleo da 

semente de faveleira também apresenta algumas características vantajosas, como 

baixo teor de ácido livre, ausência de necessidade de clareamento, uma vez que 

apresenta cor amarela desejável para óleo vegetal comestível e facilidade de 

extração41. 

A B 
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Além da dieta humana, o óleo da semente de faveleira é uma fonte 

promissora para o enriquecimento da dieta de ruminantes44. Autores relatam que a 

inclusão desse óleo na dieta de cabras pode aumentar o valor nutricional do leite 

produzido e, consequentemente, do queijo derivado45. Segundo esses mesmos 

autores, o queijo produzido utilizando o leite das cabras que tiveram o óleo de faveleira 

incluído na dieta apresentou redução de ácidos graxos saturados e aumento dos 

insaturados, sem sofrer alterações nas suas características sensoriais. 

 

4.3 PRESAGEM A FRIO 

Não existe um processo único de extração de óleos, podendo esse ser 

realizado com o emprego ou não de solventes e altas temperaturas7. Essas condições 

de processamento podem influenciar algumas das características do óleo como 

estabilidade oxidativa e outras características físico-químicas46. De acordo com 

Correia et al.47, para a melhor utilização de óleos, faz-se necessária a identificação 

dessas características, visto que são determinações que vem em busca de avaliar sua 

qualidade e suas propriedades. 

Um dos processos mais antigos e mais simples de obtenção de óleo 

vegetal é a prensagem a frio, onde as sementes são comprimidas até a liberação do 

óleo48 sem necessitar de tratamentos térmicos ou solventes químicos durante a 

extração49. No final do processo de prensagem, além do óleo, obtém-se também uma 

torta, que é a parte sólida resultante da prensagem7.  

A prensagem a frio tem como vantagem o fato de não danificar vários 

compostos benéficos para saúde (ácidos graxos essenciais, compostos fenólicos, 

flavonoides e tocoferóis) que possam estar presentes na semente27. Sendo assim, 

esse método de extração gera um óleo de melhor qualidade e maior estabilidade 

oxidativa46 por conter os compostos bioativos lipossolúveis da semente10. Além disso, 

gera uma torta com maior valor bioativo por essa reter os compostos hidrossolúveis 

com atividade bioativa da semente10.  

Na indústria de óleo comestível obtido a frio, quantidades notáveis de torta 

surgem após a produção de óleo50. A utilização desse coproduto contribui para 

incrementar a disponibilidade de recursos, o que faz com que, o mesmo receba cada 

vez mais atenção, objetivando evidenciar seu potencial nutricional e industrial9. 

Sendo assim, a recuperação desses coprodutos é importante do ponto de 

vista econômico e de saúde. Em geral, as tortas possuem quantidades significativas 



20 

 

 

de proteínas e compostos bioativos, incluindo compostos fenólicos e flavonoides, 

podendo ser utilizadas em diferentes áreas da indústria de alimentos objetivando o 

enriquecimento dos mesmos50. Além disso, os compostos bioativos da torta podem 

ser isolados contribuindo ainda mais para sua utilização51.  

 

4.4 CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

As características físico-químicas de óleos vegetais permitem conhecer 

suas propriedades, avaliar sua qualidade e direcionar a produção de oleaginosas, bem 

como a sua aplicação industrial47. O teor de ácidos graxos livres e o índice de peróxido 

estão entre as características mais importantes para determinar a atual condição e 

qualidade de óleos comestíveis. Estes parâmetros fornecem ainda, informações sobre 

como proceder o processo de refino de óleos brutos provenientes de sementes. Além 

disso, o grau de comestibilidade de uma gordura é geralmente considerado como 

inversamente proporcional à quantidade total de ácidos graxos livres9. 

Outros parâmetros importantes são os valores de densidade e viscosidade, 

os quais têm estreita relação entre si52 e são característicos para cada tipo óleo 

vegetal53. A densidade depende do peso molecular dos ácidos graxos54 e a 

viscosidade está relacionada com o número de insaturações dos ácidos graxos, de 

forma que quanto maior o número de duplas ligações, menor a viscosidade. Isso 

porque, a presença de ligação dupla não permite que moléculas de ácidos graxos se 

empilhem em conjunto, dificultando a formação de uma estrutura rígida e fixa55. Dessa 

forma, nota-se que a densidade e a viscosidade estão intimamente ligadas à 

composição química dos óleos vegetais, principalmente aos tipos de ácidos graxos 

presentes7.  

O perfil lipídico, além de influenciar em algumas características físico-

químicas, também determina quais efeitos o óleo terá no organismo, sendo os 

insaturados os mais benéficos para a saúde humana45. Esses ácidos graxos podem, 

por exemplo, reduzir o nível de colesterol no sangue e reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares56. 

 

4.5 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE PRODUTOS NATURAIS 

Nos últimos anos, a resistência de micro-organismos patogênicos a 

múltiplas drogas tem aumentado devido ao uso indiscriminado de antibacterianos, 
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comumente comercializados e usados no tratamento de doenças infecciosas19. Além 

do que, observa-se ainda, o aparecimento crescente de agentes patogênicos que são 

resistentes a conservantes clássicos utilizados na indústria alimentícia57.  

Diante dessa emergência de linhagens de bactérias resistentes à maioria 

dos antibacterianos disponíveis e do aumento no interesse dos consumidores por 

produtos naturais de origem vegetal, o uso de plantas medicinais tornou-se mais 

generalizado58. Os vegetais são uma fonte importante de produtos naturais 

biologicamente ativos, sendo excelentes fontes de novas drogas antimicrobianas, 

tendo em vista que a diversidade molecular dos produtos naturais é muito superior 

àquela derivada dos processos de síntese química19. 

Nessa busca por produtos naturais com atividade antibacteriana, o bioma 

diversificado da caatinga se destaca, sendo de fundamental importância o estudo 

farmacológico da flora dessa região, que ainda não é amplamente investigada nessa 

perspectiva19. Dentre as plantas dessa região, aquelas tidas como medicinais 

geralmente estão envolvidas na fase inicial de produção de medicamentos e no 

tratamento farmacológico de inúmeras patologias17.  

Nesse contexto, a faveleira se destaca uma vez que sua família é citada 

como uma das mais representativas entre as espécies de plantas comercializadas 

como medicinais59,60. Alves et al.59, relataram que sua casca é utilizada para fazer chá 

indicado para tratamento pós-cirúrgico e inflamação. Outros autores afirmam que a 

faveleira pode ser utilizada contra úlceras e sua casca e entrecasca têm atividade 

citotóxica, podendo ser utilizada no tratamento de infecções61. 

Além das plantas medicinais, as sementes oleaginosas também estão 

sendo alvo de estudos por pesquisadores que comprovam sua eficiência 

antimicrobiana11. O óleo proveniente dessas sementes, também pode ser utilizado em 

medicamentos contra patógenos62 e em alimentos para retardar a deterioração 

causada por micro-organismos63.  

Apesar disso, não existem estudos que abordem a atividade antibacteriana 

da semente e óleo de faveleira. Apenas a atividade da casca e da folha contra 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase positiva, Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa foram analisadas por Sobrinho et 

al.64, os quais encontraram que a casca apresenta atividade antibacteriana satisfatória 

contra Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase positiva.  
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A atividade antibacteriana pode ser decorrente da presença de vários 

compostos nos alimentos, dentre eles os compostos fenólicos25, os quais apresentam 

forte potencial inibitório contra agentes patogênicos de origem alimentar22. No grupo 

dos compostos fenólicos, os flavonoides têm diversas atividades antibacterianas, uma 

vez que, essas biomoléculas podem agir contra vários micro-organismos25. 

 

4.6  ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE PRODUTOS NATURAIS 

Os antioxidantes são agentes responsáveis por regenerar ou prevenir os 

danos oxidativos causados pelos radicais livres65, sendo utilizados nos produtos 

alimentícios contra a deterioração oxidativa18. Para a indústria alimentícia, o 

processamento e a consequente necessidade de preservação dos alimentos estão 

intimamente relacionados com a acrescente procura por compostos antioxidantes que 

aumentem o tempo de estocagem dos alimentos, reduzam as perdas nutricionais e 

permitam o uso daqueles mais suscetíveis à oxidação66. 

Não são somente os alimentos que se beneficiam pela presença dos 

antioxidantes. O consumo de uma alimentação rica em compostos antioxidantes traz 

melhorias para saúde humana, agindo contra processos patológicos mediados pelo 

estresse oxidativo18. Devido à ampla divulgação da relação entre alimentação e 

saúde, a preocupação da sociedade com os alimentos tem crescido e uma quantidade 

significativa de novos produtos que supostamente proporcionam saúde tem sido 

apresentada pela indústria alimentícia diariamente67. 

Diversos alimentos de origem vegetal podem apresentar atividade 

antioxidante e estudos demonstraram que algumas plantas da família Euphorbiaceae, 

apresentam atividade antioxidante satisfatória12-14. Além disso, Cheynier et al.15 

relataram que o estresse ambiental induz seletivamente atividades metabólicas 

secundárias que estão direta e indiretamente envolvidos no acúmulo de compostos 

fenólicos nas plantas. Extratos com um maior teor de compostos fenólicos podem 

exibir maior atividade antioxidante, o que faz com que o consumo regular de alimentos 

que tenham esse tipo de composto seja associado a benefícios à saúde21. Dentre os 

compostos fenólicos, os flavonoides são potentes antioxidantes que podem 

sequestrar radicais livres23 e retardar a peroxidação lipídica24. 

Ensaios químicos para a medição da atividade antioxidante são 

amplamente usados no rastreio inicial e avaliação de novos compostos antioxidantes 

ou extratos de produtos naturais e coprodutos. Atualmente, diversos ensaios são 
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utilizados para a avaliação da atividade antioxidante e estes variam em tipos de 

substratos de oxidação, oxidantes, condições de detecção, mecanismos, condições 

de reação, tecnologias e expressão dos resultados18. 

Dentre os métodos, a atividade de inibição do radical 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) se destaca, porque é considerado um dos métodos mais fáceis, 

reprodutivos e precisos na avaliação da atividade antioxidante de extratos. Este 

ensaio se baseia na medida da capacidade antioxidante de uma determinada 

substância em reduzir o radical DPPH. Quando ocorre a doação de hidrogênio ao 

DPPH, obtém-se a hidrazina, o que causa mudança simultânea na coloração de 

violeta a amarelo pálido65. 

Outros métodos se baseiam na capacidade da amostra em reduzir metais 

que poderiam participar do dano oxidativo68. A exemplo disso tem-se o teste do poder 

redutor e da capacidade antioxidante total. No teste do poder redutor o íon envolvido 

é o ferro. Esse método baseia-se no fato de que, na presença de antioxidantes, o 

ferricianeto de potássio (Fe3+) é reduzido a ferrocianeto de potássio (Fe2+), formando 

uma coloração azul-esverdeada conhecida como azul de prússia na presença do 

cloreto de ferro69. No método que avalia a capacidade antioxidante total o íon 

envolvido é o molibdênio. Nesse ensaio avalia-se a capacidade do composto teste em 

reduzir o molibdênio e formar o complexo fosfato-molibidato. A formação desse 

complexo resulta na mudança de coloração de amarelo para roxo-azulado70. 

Ensaios capazes de avaliar a capacidade da amostra em sequestrar 

radicais naturalmente presentes no organismo humano, também são importantes. O 

íon superóxido é naturalmente produzido durante a respiração celular e pode ser 

tóxico no organismo humano, uma vez que ele tem capacidade de destruir células, 

danificar a membrana celular e o DNA, inativar enzimas e dar origem a outros radicais 

livres, contribuindo com o estresse oxidativo e aumentando a patogênese de doenças 

crônicas. Além disso, esse íon também desempenha um papel importante durante a 

peroxidação dos ácidos graxos insaturados e, provavelmente, de outras moléculas 

susceptíveis71. O ensaio que avalia a capacidade da amostra em sequestrar o íon 

superóxido inicia com a formação fotoquímica do íon na presença de riboflavina. 

Quando o íon superóxido não é sequestrado, o Nitrotetrazolium é reduzido, formando 

o azul de formazan72.  

Outra forma de verificar a atividade antioxidante é o por meio da 

identificação da capacidade de absorção dos radicais oxigenados (ORAC) que 
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também são naturalmente formados no organismo humano. Esse método utiliza o 2,2'-

azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH), que quando sofre decomposição 

térmica gera radicais oxigenados que destroem a fluorescência da fluoresceína. Na 

presença de compostos antioxidantes a fluorescência torna-se mais estável, sendo 

assim, a atividade antioxidante pode ser determinada calculando a área sob a curva 

de decaimento da fluorescência73. Esse método está entre os mais utilizados para 

avaliar a capacidade antioxidante de amostras polares e apolares, além de ser um 

dos mais representativos das condições reais do alimento74.   
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5 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória, observacional, transversal 

e quantitativa. 

 

5.1 MATERIAIS 

Os frutos da Cnidoscolus quercifolius foram colhidos de março a maio de 

2015 em São José do Seridó, município do Estado do Rio Grande do Norte/Brasil. Um 

espécime da faveleira (no. 20064) foi depositada no Herbário da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Os frutos colhidos foram misturados e as sementes desses 

foram retiradas manualmente, totalizando 2,5 Kg de semente. Essas sementes foram 

armazenadas sob congelamento (-20 °C) até a realização das análises.  

 

5.2 OBTENÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE FAVELEIRA 

Do total de semente adquirido, 2 Kg foram submetidos a prensagem 

mecânica a frio, em prensa hidráulica (MARCON, MPH-10, Marília, Brasil). O óleo 

bruto extraído (Figura 3 A) foi centrifugado (Fanem, Excelsa 4, 280 R, São Paulo, 

Brasil) a 20 °C por 15 minutos a 2500 xg a fim de separar o óleo dos resíduos da 

semente (Figura 3 B). O óleo da semente de faveleira obtido (Figura 3 C) foi 

armazenado sob congelamento (-20 °C) até a realização das análises. A torta obtida 

durante a prensagem (Figura 4), também foi armazenada nas mesmas condições do 

óleo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Óleo bruto (A), óleo e resíduo da semente após centrifugação (B) e óleo 

após centrifugação (C) (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 

 

A B C 
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Figura 4 – Torta da semente de faveleira (Fonte: arquivo pessoal). 

 

O rendimento percentual da extração do óleo utilizando a prensa foi 

calculado de acordo com a seguinte equação: 

 

Rendimento (%) = [(peso do óleo extraído)/(peso das sementes utilizadas)]×100 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO ÓLEO DA SEMENTE DE 

FAVELEIRA  

Determinou-se a acidez e o índice de peróxido por titulometria e o 

percentual de umidade e matéria volátil do óleo da semente de faveleira por secagem 

em estufa a 105 °C75. A densidade do óleo foi analisada a 25 °C por meio de um 

densímetro (Anton Paar, DMA 4500 M, São Paulo, Brasil). A viscosidade plástica foi 

determinada a 25 °C por meio de um reômetro rotacional (Thermo-Scientific, HAAKE 

MARS, Waltham, EUA), utilizando um sensor Z41 e as curvas para a determinação 

da viscosidade foram obtidas pelo método CR (taxa de cisalhamento controlada), no 

intervalo de 5 a 1010 s-1, durante um minuto. Todas as análises físico-químicas foram 

realizadas em triplicata.  

 

5.4 PERFIL LIPÍDICO DO ÓLEO DA SEMENTE DE FAVELEIRA  

Para a determinação do perfil lipídico foi preparada uma alíquota do óleo 

de acordo com o método descrito por Hartman e Lago76, para a obtenção dos ésteres 

metílicos de ácidos graxos. A determinação foi realizada usando cromatógrafo a gás77 

(Agilent, 7890A, Santa Clara, EUA) equipado com detector por ionização de chama 
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(FID) e coluna CP-Sil 88, 100 m, 0,25 mm d.i., 0,20 mm de filme (Chrompack, São 

Paulo, Brasil). A temperatura do bloco de injeção foi ajustada para 270 °C. A 

temperatura do forno foi mantida a 140 °C por 2 minutos, aquecida para 235 °C (2,5 

°C/min) e mantida nessa temperatura por 10 minutos. O gás de arraste foi o 

hidrogênio com um fluxo de 1 mL/min e a taxa de separação foi 1/75. A identificação 

dos ácidos graxos foi realizada por meio da comparação do tempo de retenção dos 

ácidos graxos da amostra e padrões. A quantificação foi realizada por normalização 

de área e os resultados foram expressos em percentual de ácido graxo. 

 

5.5 OBTENÇÃO DOS EXTRATOS 

Para avaliar o conteúdo de fenólicos, flavonoides e as atividades 

antioxidante e antibacteriana foi realizada a extração de diferentes compostos da 

matriz alimentar com o uso de solventes orgânicos78. Os extratos da semente, do óleo 

e da torta foram obtidos de acordo com Arranz et al.79, com modificações (Figura 5).  

 

  

Figura 5 – Fluxograma de obtenção dos extratos e análises realizadas. 

 

A semente in natura foi triturada em liquidificador (Walita, São Paulo Brasil). 

A extração ocorreu inicialmente com 20 mL metanol/água (50:50 v/v) adicionados a 

0,5 g de semente triturada, sendo esse conteúdo agitado em mesa agitadora orbital 
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(ACB Labor, AC 045, São Paulo, Brasil) a temperatura ambiente por 1 hora e 

centrifugado a 20 °C por 10 minutos a 2500 xg, obtendo-se um extrato metanólico e 

um resíduo. Ao resíduo obtido foram adicionados 20 mL acetona/água (70:30 v/v) e o 

procedimento de extração foi repetido para obtenção do extrato acetônico. 

Posteriormente, os extratos foram combinados compondo assim o extrato 

metanólico/acetônico da semente in natura. A torta obtida na prensagem a frio foi 

submetida ao mesmo processo de extração da semente in natura, formando o extrato 

metanólico/acetônico da torta.  

O extrato do óleo da semente de faveleira foi elaborado da seguinte forma: 

5 mL do óleo de faveleira foram misturados com 5 mL metanol, esse conteúdo foi 

agitado em mesa agitadora orbital a temperatura ambiente por 20 minutos e 

centrifugado a 20 °C por 10 minutos a 2500 xg para obtenção do extrato metanólico. 

Essa extração foi realizada mais uma vez na fração apolar, com posterior combinação 

dos extratos, obtendo-se então, a fração metanólica e a fração apolar. Todos os 

extratos obtidos e a fração apolar, foram mantidos sob congelamento (-20 °C) até a 

realização das análises. 

 

5.6 DETERMINAÇÃO DO COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS (CFT) 

Os extratos da semente e da torta foram submetidos a análise de CFT, em 

triplicata, de acordo com Fujita et al.80. Em tubos de ensaio foram colocados na 

sequência: 2 mL de água destilada, 250 μL do extrato e 250 μL de reagente de Folin-

Ciocalteau a 50% (v/v). As amostras foram homogeneizadas por 3 minutos, foram 

adicionados 250 μL de carbonato de sódio a 28,6% (p/v) e ficaram em banho-maria 

(SOLAB, SL 155, Piracicaba, Brasil) por 30 minutos a 37 °C. As amostras tiveram as 

absorbâncias medidas em espectrofotômetro (Thermo Scientific, Genesys 10S VIS, 

Waltham, EUA) a 725 nm contra um branco, no qual a amostra foi substituída por água 

destilada. Uma curva de calibração construída com diferentes concentrações de ácido 

gálico (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) (10-200 μg/mL) foi usada a fim de converter a 

absorbância em miligramas de equivalente de ácido gálico por 100 gramas de amostra 

em base úmida (mg EAG/100 g).  

 

5.7 DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO DE FLAVONOIDES TOTAIS (FT) 

Essa análise foi realizada de acordo com a metodologia descrita por 

Saravanan e Parimelazhagan81 a partir dos extratos da semente e da torta. Um volume 
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de 250 μL de cada um dos extratos foi adicionado de 1 mL de água destilada e 75 μL 

de nitrito de sódio a 5% (p/v). Após 6 minutos, foram adicionados 75 μL de cloreto de 

alumínio a 10% (diluído em metanol). Posteriormente, após 6 minutos, foi adicionado 

1mL de hidróxido de sódio 1M e 100 μL de água destilada seguida de agitação intensa. 

Após 15 minutos, as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 510 nm. Foi 

utilizada uma curva padrão com diferentes concentrações de rutina (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, EUA) (50-350 mg/L) para converter a absorbância em miligramas de rutina 

equivalente por grama da amostra em base úmida (mg RE/g). A determinação do 

conteúdo de flavonoides totais foi realizada em triplicata. 

 

5.8 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

A atividade antibacteriana foi determinada, em triplicata, utilizando os 

extratos da semente e da torta, o óleo e suas frações, de acordo com National 

Committee for Clinical Laboratory Standards82. Nove estirpes bacterianas foram 

usadas para avaliar a atividade antibacteriana: quatro bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Bacillus 

cereus ATCC 11778 e Enterococcus faecalis ATCC 29212) e cinco bactérias Gram-

negativas (Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853, Enterobacter cloacae ATCC 

13047, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Typhimurium ATCC 14028, 

Enterobacter aerogenes ATCC 13048).  As culturas foram realizadas em 

Ágar Müeller-Hinton (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 24 horas a 37 °C e as colônias 

foram suspensas em solução salina (0,85%) estéril até ser verificada uma turbidez 

correspondente a uma solução padrão de McFarland 0,5 (108 UFC mL−1). Uma 

alíquota foi semeada na superfície de placas com ágar Mueller–Hinton. Foram 

colocados 20 μL de cada uma das amostras, bem como dos seus controles negativos 

(solventes utilizados na extração), em discos de 6 mm de diâmetro, os quais foram 

secos a temperatura ambiente por 24 horas e, posteriormente, dispostos no ágar. 

Também foram dispostos no ágar discos com antibióticos utilizados como controle 

positivo (amoxilina para os Gram-negativos e penicilina para os Gram-positivos). As 

placas foram incubadas a 37 °C por 24 horas. Após esse período, o diâmetro da zona 

de inibição foi mensurado com um paquímetro para expressão dos resultados em 

média (em milímetros) dos diâmetros de inibição. 
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5.9 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

A atividade antioxidante foi determinada em triplicata para a semente, a 

torta, o óleo e suas frações metanólica e apolar. 

 

5.9.1 Atividade de inibição do radical DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

O teste foi realizado segundo Nóbrega et al.83, de forma que, foi preparada 

uma solução de DPPH por dissolução de 4 mg de DPPH em metanol para se obter no 

espectrofotómetro de microplaca (BioChrom ASYS, UVM 340, Cambridge, UK) uma 

absorbância de 0,6 a 0,8 a 515 nm. Um volume de 40 μL de cada uma das amostras 

foi adicionado de 200 μL da solução de DPPH. Após 25 minutos em câmara escura 

as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 515 nm. A curva padrão foi 

construída com diferentes concentrações de Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroman-2-ácido carboxílico), variando de 30 a 200 μM para que os resultados 

fossem expressos em μM Trolox equivalente por grama de amostra (μM TE/g). 

 

5.9.2 Teste do poder redutor 

O procedimento ocorreu de acordo com o descrito por Wang et al.69, com 

modificações: 200 μL de cada uma das amostras e 100 μL de solução de ferricianeto 

de potássio a 1% foram colocados em tubos. Após agitação, os tubos foram incubados 

em banho-maria a 50 °C por 20 minutos. Posteriormente, os tubos foram adicionados 

de 180 μL de solução de ácido tricloroacético 10%, 20 μL de solução de cloreto de 

ferro 0,1% e 1,5 mL de tampão fosfato 200 mM pH 6,6. Todos os tubos foram agitados 

e as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro (Biospectro UV-VIS SP-220, 

Curitiba, Brasil) em um comprimento de onda de 700 nm. Concomitantemente, a 

análise transcorreu com um branco, no qual no lugar da amostra foram adicionados 

200 μL de tampão fosfato 200 mM pH 6,6. Foi elaborada uma curva padrão de ácido 

ascórbico com concentrações variando de 100-1000 mg/L e os resultados foram 

expressos em miligramas de ácido ascórbico equivalente por grama da amostra em 

base úmida (mg AAE/g).  

 

5.9.3 Capacidade antioxidante total 

Essa análise foi realizada segundo Kumaram e Karunakaran84 com 

modificações: 100 μL das amostras foram adicionados de 100 μL de solução de 

mobilidato de amônio 40 mM/ácido sulfúrico 6M, 100 μL de solução de fosfato de sódio 
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280 mM e 700 μL de água destilada. Os tubos foram agitados e mantidos em banho-

maria a 90 °C por 90 minutos. As absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro 

(Biospectro UV-VIS SP-220, Curitiba, Brasil) a 695 nm após as amostras atingirem a 

temperatura ambiente. Durante essa análise, foi preparado um branco no qual os 100 

μL de amostra foram substituídos por 100 μL de água destilada. Para expressar os 

resultados em miligramas de ácido ascórbico equivalente por grama da amostra em 

base úmida (mg AAE/g), foi elaborada uma curva padrão com diferentes 

concentrações de ácido ascórbico (25-250 mg/L).  

 

5.9.4 Sequestro do íon superóxido 

Esse teste foi realizado de acordo com Dasgupta e De85 com modificações. 

Um volume de 200 μL das amostras foi adicionado sequencialmente dos seguintes 

reagentes: 200 μL tampão fosfato 50 mM pH 7,4, 200 μL solução de metionina 65 mM, 

200 μL solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,5 mM, 200 μL de 

solução de cloreto Nitrotetrazolium azul (NBT) 0,375 mM e 200 μL de solução de 

riboflavina 0,5 mM. O mesmo procedimento foi realizado para o controle, entretanto, 

os 200 μL de amostra foram substituídos por 200 μL tampão fosfato 50 mM pH 7,4. 

Posteriormente, os tubos contendo amostra, juntamente com o controle, foram 

mantidos em caixa forrada com papel alumínio sob luz fluorescente (G-light, 9W, Feira 

de Santana, Brasil) por 15 minutos.  A verificação das absorbâncias ocorreu em 

espectrofotômetro (Biospectro UV-VIS SP-220, Curitiba, Brasil) a 560 nm. Os 

resultados foram expressos como capacidade de inibição (%) da redução fotoquímica 

do NBT e calculados da seguinte forma: 

%I = [(AC – AA)/AC] x 100 

onde AC = absorbância do controle e AA = absorbância da amostra. 

 

5.9.5 Capacidade de sequestro dos radicais oxigenados (ORAC) 

Antes da realização do ensaio, para potencializar a solubilidade, o óleo e sua 

fração apolar foram diluídos em 7% de beta-ciclodextrina metilada randomisada em 

acetona:água (1:1) na proporção de 1:1 com posterior agitação em agitador por 10 

segundos86. Posteriormente, essas diluições e os extratos da semente e da torta, bem 

como a fração metanólica do óleo foram diluídos em tampão fosfato 10 mM, pH 7,4 

com posterior agitação em agitador por 10 segundos para obtenção de várias 

concentrações. Esse ensaio ocorreu de acordo com Ganske e Dell73, com 
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modificações. Em microplacas negras de 96 poços, foram pipetados 20 μL dessas 

diluições e 120 μL de solução de fluoresceína dissódica 10 nM diluída em tampão 

fosfato 10 mM, pH 7,4. Após 10 minutos de incubação a 37 °C, o 2,2'-azobis (2-

amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) 240 mM dissolvido em tampão fosfato 10 

mM, pH 7,4 foi adicionado. A fluorescência foi medida a cada 90 segundos por 3 horas 

a uma excitação de 485 nm e emissão de 520 nm utilizando fluorímetro (BMG 

LABTECH, Fluostar Optima, Ortenberg, Alemanha). Durante essa análise, foi 

preparado um branco no qual os 20 μL de amostra foram substituídos por 20 μL de 

tampão fosfato 10 mM, pH 7,4. Para expressar os resultados em μM Trolox 

equivalente por grama de amostra em base úmida (μM TE/g), no momento do ensaio 

foi elaborada uma curva padrão com diferentes concentrações de Trolox (12,5-200 

μM) diluído em tampão fosfato 10 mM, pH 7,4. 

 

5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram expressos em média ± desvio padrão (DP) e foram 

submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk, sendo a diferença entre as médias 

dos extratos calculada pelo teste-t. O nível de significância considerado para todos os 

testes foi de 5%, utilizando o software Statistica 7 (Statsoft, São Caetano do Sul, 

Brasil). 
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6 ARTIGO  

 

 O artigo intitulado de “Bioactive properties of faveleira (Cnidoscolus 

quercifolius) seeds, oil and press cake obtained during oilseed processing” foi 

submetido para publicação no periódico Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

que possui fator de impacto 2,912 e Qualis A2 da CAPES para área de Nutrição. 
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Abstract 26 

To the best of our knowledge, this is the first report in the literature concerning the 27 

bioactive properties of faveleira products. This work evaluates the physicochemical 28 

attributes of faveleira seed oil from the Brazilian caatinga, as well as it investigates the 29 

bioactive properties of faveleira seeds, faveleira oil and the press cake, the main by-30 

product of oilseed processing. Our work demonstrated that the faveleira seed oil has low 31 

acidity and peroxide value, associated to relevant concentration of linoleic acid. It was 32 

observed that important phenolics and flavonoids remain in the press cake, which 33 

indicates that the by-product of the faveleira oilseed production constitutes a rich residual 34 

source of bioactive compounds. No bacterial growth inhibition was detected, but all 35 

samples including faveleira seeds, press cake, oil and its fractions have potent antioxidant 36 

activities. Our results also show that faveleira oil has good potential to be used as edible 37 

oil. 38 

 39 

Keywords: Cnidoscolus quercifolius, oilseed by-products, natural bioactives, 40 

phytochemicals.  41 

 42 
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Introduction 51 

Caatinga, also referred as white and/or tropical dry forest, is a semi-arid region of 52 

Northeastern Brazil characterized by low annual rainfall, rocky and dry soils and it is one 53 

of the most biologically diverse semi-arid regions in the world. Although poorly studied 54 

and exploited, several species of the Caatinga have been recognized as promising seed 55 

oil sources.1   56 

Among these species, faveleira [Cnidoscolus phyllacanthus (M. Arg.) Pax et K. Hoffm] 57 

is a well-adapted Euphorbiaceae plant widely found in the Brazilian caatinga. The high 58 

quality oil extracted from seeds, of this native plant, can be used for animal feed and for 59 

human consumption, besides other uses such as biomass and biodiesel.2,3 In fact, faveleira 60 

seeds have long been consumed by local populations, but their technological potential 61 

and industrial applications have not been fully understood and explored yet.  62 

Several oil extraction methods can be used, but the cold pressing is often chosen because 63 

it does not use organic solvents or heat in the process, which in turn produces higher 64 

quality oils.4 Also, this technique is considered to be more economical and less labor-65 

intensive than the traditional extraction solvent method.5 During the oilseed extraction, 66 

two fractions are obtained. While apolar and intermediate polarity compounds are 67 

transferred to the oil, the polar compounds remain in the press cake, which constitutes the 68 

remaining solids after seed pressing.6  69 

The antioxidant and antibacterial activities of other seeds have been reported,6,7 which 70 

proved to be linked to several bioactive compounds identified in the oily seeds.4,8 Despite 71 

that, to the best of our knowledge, there are no studies concerning the bioactive 72 

compounds of faveleira seeds and derived products. Therefore, this work focuses on the 73 

physicochemical evaluation of faveleira seed oil from the Brazilian caatinga, as well as 74 
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it investigates the bioactive properties of faveleira seeds and oil, and the press cake 75 

obtained during the oilseed processing.  76 

Material and methods 77 

Material 78 

The Cnidoscolus quercifolius fruits were harvested between March 2015 and May 2015 79 

in Rio Grande do Norte State, Brazil. Fruits collected in different days were mixed into a 80 

single batch and the seeds were manually extracted from the fruits. The harvested species 81 

were incorporated into the UFRN herbarium (number 20064).  82 

 83 

Preparation of extracts 84 

Figure 1 shows the experimental scheme of the research. Three experimental groups were 85 

analyzed: the faveleira seeds, the faveleira oil and the by-product, herein named press 86 

cake, obtained after oilseed extraction. Initially, part of the faveleira seeds was used for 87 

direct extraction according to Arranz et al.9 Briefly, the seeds were ground (Walita, São 88 

Paulo, Brazil) and 20 mL of methanol/water 50:50 (v/v) solution was added to 0.5 g of 89 

seeds. The mixture was homogenized at room temperature for 1h followed by 90 

centrifugation at 20 oC for 10 min at 2,500 xg. The supernatant was separated and the 91 

residue was extracted with 20 mL of acetone/water 70:30 (v/v) solution. The mixture was 92 

homogenized again at room temperature for 1h followed by centrifugation at 20 oC for 93 

10 min at 2,500 xg. Both supernatants were mixed and constitute the methanol/acetone 94 

(MAS) seed extract which was analyzed for total phenolic content (TPC), total flavonoids 95 

(TF), antibacterial activity and antioxidant activity.  96 

The rest of the seeds were used for oil and press cake production. Initially, the seeds were 97 

cold pressed using a hydraulic press (MARCON, MPH-10, Marilia, Brazil). The oil 98 

obtained was centrifuged (Fanem, Excelsa 4, 280 R, São Paulo, Brazil) at 20 °C for 15 99 
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min at 2,500 xg and constitutes the faveleira oil (FO) sample. It was kept frozen at -20 oC 100 

until further use and it was analyzed for antioxidant and antibacterial activities, 101 

physicochemical characterization and lipid profile. The percentage oil yield was 102 

calculated: 103 

Yield (%) = [(weight of obtained oil after extraction)/(weight of seeds)] x 100               (1)  104 

The faveleira oil was used for subsequent methanolic extractions according to Arranz et 105 

al.9 For that, 5 mL of FO was mixed with 5 mL of methanol. The mixture was vigorously 106 

homogenized for 20 min and centrifuged at 2,500 xg for 10 min and the supernatant was 107 

recovered. The antioxidant and antibacterial activities were measured directly in the 108 

methanolic fraction (MFO) and in the remaining oil (apolar fraction, AFO).  109 

The press cake obtained was used for methanolic/acetone extraction as described 110 

previously. The methanolic/acetone extract obtained from the press cake (MAC) was 111 

analyzed for total phenolic content (TPC), total flavonoids (TF), antibacterial activity and 112 

antioxidant activity. 113 

Physicochemical characterization of faveleira oil (FO) 114 

The acidity (method Ca 5a-40), peroxide values (method Cd 8-53), moisture and volatile 115 

matter (method Ca 2d-25) in the faveleira oil were determined using standard AOCS10 116 

methods. The oil density was evaluated at 25 °C using a densimeter (Anton Paar, DMA 117 

4500 M, São Paulo, Brazil). The oil plastic viscosity measurements were conducted at 25 118 

°C with a rotational rheometer (Thermo-Scientific, HAAKE MARS, Waltham, EUA). 119 

The flow curves were obtained at shear rates varying from 5 to 1010 s−1.  120 

Fatty acid profile of faveleira oil 121 

Initially, the fatty acid methyl esters were obtained according to methodology described 122 

by Hartman e Lago.11 They were further analyzed using a GC system12 (Agilent, 7890A, 123 

Santa Clara, USA) equipped with a flame-ionisation detector (FID) and a CP-Sil 88 124 
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capillary column (100 m × 0.25 mm i.d., 0.20 μm film thickness, Chrompack, São Paulo, 125 

Brazil). During chromatographic analysis, oven temperature was kept at 140 °C for 2 min, 126 

raised to 235 °C at 2.5 °C/min and kept for 10 min. The detector temperature was set to 127 

270 °C and hydrogen was used as carrier gas (1 mL/min rate). Identification of fatty acid 128 

methyl esters (FAMEs) was based on comparison of retention times of standards 129 

mixtures. For each sample, the relative fatty acid methyl esters (FAMEs) composition 130 

was quantified and data presented as percentage weight for FAMEs composition. 131 

Total phenolic content (TPC) and total flavonoid content (TF) 132 

The TPC was determined according to Fujita et al.13 and results were expressed as mg 133 

gallic acid equivalents per 100g of sample (mg GAE/100g). The TFC was evaluated 134 

according to Saravanan and Parimelazhagan14 as mg of rutin equivalents per 100g of 135 

sample (mg RE/100g). 136 

Antibacterial activity 137 

The antibacterial activity was screened according to National Committee for Clinical 138 

Laboratory Standards.15 Nine bacterial strains were tested: four Gram-positive 139 

(Staphylococcus aureus ATCC 29213, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Bacillus 140 

cereus ATCC 11778 and Enterococcus faecalis ATCC 29212) and five Gram-positive 141 

(Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853, Enterobacter cloacae ATCC 13047, 142 

Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Enterobacter 143 

aerogenes ATCC 13048) cultures. The cultures were grown in Tryptic Soy Agar for 18 h 144 

at 35 °C, followed by suspension in sterile saline solution (0.5 of the McFarland scale, 145 

108 CFU/mL). The suspensions were spread on the surface of Muller-Hinton agar plates 146 

and 6-mm diameter discs containing 20 µL of sterile extracts. Positive (amoxilin for 147 

Gram-negative cultures and penicillin for Gram-positive cultures) and negative (solvents 148 

used in the extraction) controls were also analyzed. The plates were incubated at 37 °C 149 
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for 24 h and the diameters of the inhibition zones were measured using a caliper rule and 150 

expressed in millimeters (mm). 151 

Antioxidant activity 152 

DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrilhydrazil) radical scavenging activity  153 

It was evaluated by the Nóbrega et al.,16 modified method using 96-well microplates. The 154 

absorbance was measured at 517 nm using a spectrophotometer (BioChrom ASYS, UVM 155 

340, Cambridge, UK). A calibration curve was built with different concentrations (30-156 

200 μM) of Trolox (6-hydroxi-2,5,7,8-tetramethylcroman-2-carboxilic acid). The results 157 

were expressed in micromoles of Trolox equivalents per gram of sample (μM TE/g) 158 

Reducing power assay 159 

It was evaluated according to a modified procedure based on Wang et al.17 Briefly, 200 160 

μL of samples and 100 μL of potassium ferricyanide (1%, w/v) were mixed and incubated 161 

at 50 °C for 20 min. Afterwards, 180 μL of TCA (10%, w/v), 20 μL of ferric chloride 162 

(0.1%, w/v) and 1.5 mL of phosphate buffer (0.2 M, pH 6.6) was added to the mixture. 163 

After mixing, the absorbance was measured at 700 nm with a spectrophotometer 164 

(Biospectro UV-VIS SP-220, Curitiba, Brazil). Results were expressed as milligrams of 165 

ascorbic acid per gram of sample (mg AA/g).  166 

Determination of total antioxidant capacity 167 

It was evaluated by the phosphomolybdenum method described by Kumaram e 168 

Karunakaran18 with modifications. Briefly, 100 μL of extracts were combined with 100 169 

μL of 4 mM ammonium molybdate/0.6 M sulfuric acid and 100 μL of 28 mM sodium 170 

phosphate and 700 μL of distilled water. Distilled water in the place of extract is used as 171 

the blank. The tubes containing the reaction solution were incubated at 95 °C for 90 min 172 

and the absorbance was measured at 695 nm using a spectrophotometer (Biospectro UV-173 

VIS SP-220, Curitiba, Brazil) against blank after cooling to room temperature. The 174 



41 

 

 

antioxidant activity was expressed as milligrams of ascorbic acid equivalent per gram of 175 

sample (mg AA/g) using a standard curve built with different concentrations of AA (25-176 

250 mg/L).  177 

Superoxide radical scavenging assay 178 

It was evaluated according to a modified procedure based on Dasgupta e De19. An aliquot 179 

of 200 μL of sample was mixed with 200 μL of phosphate buffer (50 mM, pH 7.4), 200 180 

μL of metionin 65 mM, 200 μL of EDTA solution 0.5 mM, 200 μL of 0.375 mM NBT 181 

and 200 μL of riboflavin 0.5 mM. Control samples were prepared by substituting 200 μL 182 

of sample for 200 μL of phosphate buffer (50 mM, pH 7.4). The mixture was incubated 183 

under fluorescent light for 15 min and the absorbance read at 560 nm against a blank. The 184 

radical scavenging activity (%) was calculated by the absorbance of sample and control 185 

ratio: %I = [(Acontrol – Asample)/Acontrol] x 100  186 

Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) 187 

The extracts were evaluated according to Ganske and Dell20 with modifications. Initially,  188 

1 mL of FO and APO were diluted with 1mL of randomly methylated β-cyclodextrin 189 

solution 7% (w/v) in acetone:water (1:1) (RMCD)  as a solubility enhancer, with 190 

subsequent shaking for 10 seconds21.  Posteriorly, these dilutions, MAS, MAC and MFO 191 

extracts were diluted with of phosphate buffer (10 mM, pH 7.4). In 96-well microplates, 192 

20 μL of diluted extracts were mixed with 120 μL of fluorescein (10 mM of PBS buffer, 193 

pH 7.4). The microplates were incubated for 10 min at 37 °C and 60 μL of 2,2'-azobis (2-194 

amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) 10.85 g/L in PBS buffer was added. The 195 

fluorescence intensity (485 nm excitation and 528 nm emission) was assessed (BMG 196 

LABTECH, Fluostar Optima, Ortenberg, Germany) every 3 min up to 180 min. The 197 

results were expressed in micromoles of Trolox equivalents per gram of sample (μM 198 

TE)/g). 199 
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Statistical analyses 200 

All samples were analyzed in triplicate and all data were expressed as means and standard 201 

deviation (SD). Results were tested for normality using the Shapiro-Wilk test. Statistical 202 

significance was evaluated by ANOVA and t test (p < 0.05) with the software Statistica 203 

7.0 (StatSoft, Tulsa, USA).  204 

Results and discussion 205 

Physicochemical properties of faveleira seed oil 206 

The faveleira oil extraction yield was 13.9%, which is higher that stabilized baru seed 207 

(7.99%) oil extraction,22 but inferior to grape seed extraction (48.9-73%) conducted by 208 

Rombaut et al.23  209 

Table 1 shows results from physicochemical properties of faveleira oil analysis. The 210 

acidity and peroxide values are inferior than faveleira (4.33% in oleic acid and 6.99 211 

mEq/1000g, respectively)24 and hemp seed oils (0.89% in oleic acid and 1.94 mEq/1000g, 212 

respectively)25 previously reported. These parameters are indicators of hydrolytic and 213 

oxidative rancidity and lower values indicate better quality oil. 214 

The percentage of moisture and volatile matter of faveleira oil (0.25%) is lower than hemp 215 

(0.78%), flax (0.60%) and canola (0.65%) seed oils.25 Low moisture and volatile matter 216 

are desirable and indicate higher resistance to decomposition. Higher moisture may lead 217 

to the accelerated formation of free fatty acids, which decrease the oil quality.26 The 218 

density (0.9136 g/cm3) of faveleira oil in this study is very similar to previous report 219 

(0.9125 g/cm3)27 and its viscosity is close to canola oil (0.054 Pa.s).28  220 

Several physicochemical characteristics of faveleira oil encourage its use as edible oil. 221 

Features such as low moisture, acidity and free fatty acid content, associated with 222 

desirable color, flavor and resistance to degradation are some of the key features that 223 

justify further technological and commercial exploration of this vegetable oil.29  224 
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Fatty acid profile of faveleira seed oil 225 

Unsaturated fatty acids, mainly polyunsaturated, are predominant in faveleira oil (Table 226 

2).  The most abundant fatty acid found was linoleic acid (53.56%), followed by oleic 227 

acid (17.78%). Similar results were observed by Medeiros et al.24 and Santos et al.29 in 228 

faveleira oil. Linoleic acid is the most abundant fatty acid of well-established vegetable 229 

oils found in the market such as soy, sunflower and corn oils.28 Unsaturated fatty acids 230 

have long been recognized by their high nutritional value and health relevant effects. For 231 

example, linoleic acid has proved to exert hypolipidemic and hepatoprotective roles,30 232 

while oleic acid has shown cardioprotective effects.31  233 

Total phenolic and flavonoids content of faveleira products 234 

Results show that the total phenolics and flavonoids of faveleira press cake (398.89 mg 235 

EAG/100 g and 29.81 mg RE/g, respectively) is substantially higher (p=0.0002) than 236 

faveleira seed (324.92 mg EAG/100 g and 18.70 mg RE/g). Despite that, the faveleira 237 

seed has higher TPC when compared to several other oily seeds such as almonds, Brazil 238 

nut, cashew nut, macadamia and pinion which have TPC ranging from 22.5 to 86.7 mg 239 

EAG/100g.32 240 

The concentration of phenolic compounds in the press cake is due to the fact that several 241 

phenolic compounds are polar in nature, and are preferentially retained in it. Similar 242 

behavior was observed by Matthaüs33 and Slatnar et al.34 after analyzing the TPC of 243 

several press cakes obtained from different raw materials. In addition, the Folin-244 

Ciocalteau reagent is more efficient in polar systems, which might play a role on the 245 

higher TPC detected in the press cake.35  246 

Flavonoids were lower quantities in tarap seed (3.65 mg RE/g).36 Previously, Sobrinho et 247 

al.37 found lower flavonoid concentrations in faveleira barks (0.6 mg RE/g) and leaves 248 
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(26.51 mg RE/g). These results show that the faveleira press cake is a rich phenolic source 249 

and it could be used as an inexpensive and innovative source of natural phytochemicals.38 250 

Antibacterial activity 251 

No faveleira extracts were able to inhibit the growth of tested bacteria strains. Differently 252 

from this study, Sobrinho et al.39 have shown antibacterial activity of faveleira barks and 253 

leaves against Staphylococcus aureus and Staphylococcus coagulase positive. 254 

Antioxidant activity 255 

Table 3 shows the antioxidant activity of faveleira seeds (MAS) and press cake (MAC) 256 

extracts. Overall, the faveleira press cake has more potent antioxidant activity when 257 

compared to the seeds. Indeed, higher results were observed for reducing power assay 258 

(p=0.0000008), total antioxidant activity (p=0.0023), ORAC (p=0.0002) and DPPH 259 

(p=0.0011) assays. This higher antioxidant power correlates well with MAC higher 260 

phenolic and flavonoid contents previously shown.40 Superoxide scavenging results of 261 

faveleira seeds and press cake are lower than rice seed cultivars in India (43-79 %),41 but 262 

ORAC results are higher than peanut (4.3-7.3 μM TE/g).42  263 

In contrast, different responses were found when analyzing the antioxidant activity of 264 

faveleira oil (FO) and its fractions (MFO and AFO) (Table 4). In fact, only FO and AFO 265 

results were statistically compared, since MFO is a methanolic fraction and the solvent 266 

might interfere on the results.43 The crude oil (FO) has higher results for total antioxidant 267 

capacity (p=0.0034) and DPPH assay (p=0.0015) when compared to AFO.  On the other 268 

hand, the residual oil (AFO) has higher superoxide scavenging (p=0.0014) and ORAC 269 

(p=0.000000001) results. Such differences are justified by particularities of each 270 

analytical method and by complex composition of vegetable oils.44,45  271 

Interestingly, for most of antioxidant assays, the sum of the antioxidant activities of the 272 

oil fractions MFO (polar) and AFO (apolar) is higher than FO alone. In FO samples, all 273 
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compounds are mixed together and it might lead to antagonist effects. Similar response 274 

was observed for DPPH results of olive oil46. In addition, higher ORAC results were 275 

found for AFO samples, which indicate that faveleira apolar compounds are effective in 276 

protecting from oxidative damage. It was the use of RMCD that assure the dissolution of 277 

apolar components in the reagents used during the assay. 278 

The walnut oil has lower DPPH scavenging activity (0.47 μM TE/g)47 than faveleira oil, 279 

but FO has lower total antioxidant activity than moringa seed oil (37.94 mg AAE/g).48 In 280 

addition, the sesame oil extracted by cold pressing has higher ORAC results 230.22 μM 281 

TE/g)21 when compared to faveleira oil.    282 

Our work demonstrated that the faveleira oil has good potential to be used as edible oil.  283 

To the best of our knowledge, this is the first report in the literature showing the bioactive 284 

properties of faveleira oilseed production. Faveleira seeds, oil and press cake have potent 285 

antioxidant activities and the latter constitutes a rich source of phenolics and flavonoids. 286 

This work encourages a deeper study on these bioactive properties of seed and its 287 

derivatives and their application as functional foods or as ingredients that increase the 288 

bioactive potential of foods. 289 
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TABLES 

Table 1. Physicochemical characterization of faveleira seed oil 

 mean ± SD 

acidity (% oleic acid) 0.78 ± 0.03 

peroxide values (mEq/1000g) 1.13 ± 0.12 

moisture and volatile matter (%) 0.25 ± 0.03 

density (g/cm3) 0.9136 ± 0.00 

viscosity (Pa.s) 0.0546 ± 0.00 

 

  



54 

 

 

Table 2. Lipid profile of faveleira seed oil 

fatty acid % 

myristic (14:0) 0.30 

palmitic (16:0) 17.55 

margaric (17:0) 0.08 

stearic (18:0) 9.24 

arachidic (20:0) 0.41 

oleic (18:1) 17.78 

cis-11-eicosenoic (20:1 cis11) 0.19 

linoleic (18:2) 53.56 

alpha linolenic (18:3 α) 0.89 

saturated 27.58 

unsaturated 72.42 

monounsaturated  17.98 

polyunsaturated  54.44 
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Table 3.  Antioxidant activity of seed and press cakea 

 MASb MACb 

DPPH radical scavenging activity (μM TE/g) 7.31 ± 0.05 b 8.31 ± 0.20 a 

reducing power assay (mg AA/g) 13.67 ± 0.15 b 22.96 ± 0.27 a 

total antioxidant capacity (mg AA/g) 1.55 ± 0.29 b 2.79 ± 0.11 a 

superoxide radical scavenging assay (%) 21.86 ± 2.85 a 22.67 ± 1.80 a 

ORAC (μM TE/g) 23.62 ± 3.10 b 28.39 ± 4.36 a 

aDifferent lower case letters show differences between the samples (t test, p<0,05).  The 

results are expressed as the mean ± SD. bMAS, methanol/acetone seed; MAC, 

methanol/acetone press cake. 
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Table 4.  Antioxidant activity of faveleira oila 

 FO AFO MFO 

DPPH radical scavenging activity (μM TE/g) 2.35 ± 0.07 a 1.94 ± 0.06 b 1.08 ± 0.01 

reducing power assay (mg AAE/g) 0.11 ± 0.00 a 0.11 ± 0.00 a 1.59 ± 0.03 

total antioxidant capacity (mg AAE/g) 0.04 ± 0.00 a 0.02 ± 0.00 b 0.08 ± 0.00 

superoxide radical scavenging assay (%) 20.12 ± 2.87 b 44.72 ± 6.34 a 13.06 ± 3.47 

ORAC (μM TE/g) 1.64 ± 0.25 b 3.37 ± 0.46 a 1.21 ± 0.14 

a Different lower case letters show differences between the samples (t test, p<0,05). Note that only  

FO and AFO results were statistically compared (see text). Results are expressed as mean ± SD. 

Legend: FO, faveleira oil; MFO, methanolic fraction; AFO, apolar fraction. 
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 FIGURE GRAPHICS 

 

Figure 1. Experimental diagram showing the different fractions obtained from faveleira 

seeds, oil and press cake and determinations performed.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na fase inicial de execução do projeto foi realizada a escolha do método de 

obtenção do óleo e a padronização da metodologia de caracterização físico-química. 

Apesar da ampla utilização de métodos que empregam solventes e altas temperaturas 

para obtenção de óleos vegetais, suas condições de processamento podem 

influenciar nas características no óleo. Sendo assim, foi realizada a caracterização 

físico-química do óleo da semente de faveleira extraído por três métodos diferentes, 

dos quais dois utilizavam solvente e altas temperaturas (Soxhlet e Bligh-Dyer) e outro 

fazia uso da prensagem a frio. Concomitantemente, foi realizada a padronização das 

metodologias empregadas na caracterização. Os resultados apontaram que o óleo 

obtido por prensagem a frio tem melhores características, sendo definido a partir de 

então que este seria o método utilizado para extração do óleo. A comparação entre 

os três óleos gerou um Trabalho de Conclusão de curso (TCC), um resumo 

apresentado em congresso (Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Nutrição) 

e um artigo que está em processo de submissão.  

Após a comparação das características físico-químicas dos óleos obtidos 

por diferentes métodos, foram verificados os teores de alfa e gama-tocoferol nos 

mesmos. Os resultados indicaram que a prensagem a frio extrai um óleo com maior 

quantidade de alfa e gama-tocoferol, sugerindo que a quantidade de compostos 

bioativos nesse óleo é superior à encontrada nos outros. Estes achados evidenciam 

novamente os benefícios do método de extração por prensagem a frio, embasando 

novamente a escolha do mesmo. Os dados obtidos foram utilizados na elaboração de 

um artigo que está em processo de submissão. 

No decorrer da realização do presente trabalho como um todo, foram 

encontradas diversas limitações:  falta de recursos físicos e financeiros para compra 

de alguns itens necessários para realização de determinadas análises e dependência 

de laboratórios, professores e alunos de outros departamentos, como Farmácia, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Alimentos.  

Entretanto, mesmo diante das dificuldades encontradas, foi possível a 

obtenção de dados consistentes o suficiente para afirmar que que o óleo da semente 

de faveleira obtido por prensagem a frio tem boas características físico-químicas e 

predominância de ácidos graxos insaturados, principalmente os ácidos linoleico e 

oleico, encorajando-se então, a avaliação do consumo desse óleo in vivo para verificar 

seus efeitos no organismo. Tanto a semente de faveleira in natura, como a torta 
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apresentaram uma quantidade expressiva de compostos fenólicos totais, abrangendo 

os flavonoides, sendo imprescindível que esses compostos sejam identificados e 

quantificados individualmente em estudos posteriores. Nenhuma das amostras 

analisadas apresentou atividade antibacteriana, em contrapartida, todas 

apresentaram atividade antioxidante, sendo importante que a atividade encontrada 

seja testada in vivo. Estudos futuros podem abordar ainda, a aplicação da semente e 

dos seus derivados na formulação de alimentos funcionais. 
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