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Proteína do Arroz

Composição química e características nutricionais
O arroz (oryza sativa) é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, caracterizando-se como 
principal alimento para mais da metade da população mundial. Sua importância destaca-se principalmente em 
países em desenvolvimento.
É uma excelente fonte de energia, devido à alta concentração de amido, fornecendo também proteínas, 
vitaminas, minerais e baixo teor de lipídios.
Diversos componentes do arroz presentes no farelo e/ou no endosperma, têm sido relacionados a diferentes 
efeitos no organismo. Estudos relatam efeitos benéficos à saúde, como o auxilio no controle da glicose 
sanguíneo, diminuição dos líquidos séricos e da pressão arterial, auxiliando na prevenção e controle de 
doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares.

Estrutura e composição do grão
O grão de arroz é constituído pela cariopse e por uma camada protetora, a casca. A casca, composta de duas 
folhas modificadas, a pálea e a lema, corresponde a cerca de 20% do peso do grão. A cariopse é formada por 
diferentes camadas, sendo as mais externas o pericarpo, o tegumento e a camada de aleurona, que 
representam 5-8% da massa do arroz integral. A camada de aleurona apresenta duas estruturas de 
armazenamento proeminentes, os grãos de aleurona (corpos protéicos) e os corpos lipídicos. O embrião ou 
gérmen está localizado no lado ventral na base do grão, é rico em proteínas e lipídios, e representa 2-3% do 
arroz integral. O endosperma forma a maior parte do grão (89-94% do arroz integral) e consiste de células ricas 
em grânulos de amido e com alguns corpos protéicos.

Através da descascagem, separa-se a casca da 
cariopse, obtendo-se o arroz integral.

O arroz é constituído principalmente por amido, 
apresentando quantidades de proteínas, lipídios, fibras 
e cinzas. A composição do grão e de suas frações está 
sujeita a diferenças como: variações ambientais, de 
manejo, de processamento e de armazenamento , 
produzindo grãos com características nutricionais 
diferenciadas.

Os nutrientes não estão uniformemente distribuídos nas diferentes frações do grão: as camadas externas 
apresentam maiores concentrações de proteínas, lipídios, fibras, minerais e vitaminas, enquanto o centro é 
rico em amido. Dessa forma, o polimento resulta em redução no teor de nutrientes, exceto de amido, 
originando as diferenças na composição entre o arroz integral e o polido.
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Proteínas
 
A concentração de proteína do arroz varia entre 4,3 e 18,2%. Esta variação é influenciada por características 
genotípicas, adubação nitrogenada, radiação solar e temperatura durante o desenvolvimento do grão.
As proteínas podem ser classificadas em albumina, globulina, prolamina e glutelina e estão organizadas em 2 
tipos de corpos proteicos no endosperma. Os corpos proteicos (I) são grandes estruturas esféricas, com anéis 
concêntricos, ricos em prolamina. Já os corpos proteicos (II) não apresentam a estrutura em anéis e são ricos 
em glutelina e globulina. No endosperma, a glutelina forma a principal fração, correspondendo a 
aproximadamente 80% das proteínas, com menor concentrações de albumina e globulina (15%) e prolamina 
(5-8%). Já o farelo apresenta aproximadamente 60% de albumina, seguido por prolamina e glutelina (27%) e 
globulina (7%). Portanto, a composição proteica do endosperma difere do farelo.
A qualidade da proteína depende de seu conteúdo em aminoácidos. Entre os cereais, o arroz apresenta uma das 
maiores concentrações de lisina, resultando em um balanço de aminoácidos mais completo. Assim como são 
observadas variações no teor total das proteínas, também existem diferenças na composição de aminoácidos 
das proteínas, sendo o arroz integral a fonte mais equilibrada.
Além dos aminoácido proteicos, o arroz apresenta pequena quantidade de aminoácidos livres, localizados 
principalmente no gérmen e no farelo, com pequenas concentrações no endosperma. Entre os aminoácidos 
livres, predominam aspartato e glutamato que correspondem a aproximadamente 60% do total.
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Isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilanina,
triptofano, valina cistina,
tirosina, ácido aspártico

ácido glutâmico, serina, glicina,
histidina, arginina, treonina,

alanina e Prolina.

Carboidratos
Os carboidratos são os principais constituintes do arroz. O amido corresponde a aproximadamente 90% da 
matéria seca do arroz polido, também estão presentes os açúcares livres (camadas externas do grão, sendo sua 
concentração afetada pela variedade, grau de polimento e processamento) e fibras. Enquanto o endosperma é 
composto principalmente de amido, o farelo e o gérmen apresentam fibras contendo pequenas quantidades de 
carboidratos.

A concentração de amido pode variar devido à fatores genéticos, ambientais e também pelo processamento. O 
amido está presente em maior quantidade no arroz branco e parboilizado se comparados ao integral (TABELA 
1).
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Tabela 1 - Composição centesimal média (% na matéria seca) de arroz integral, branco polido e parboilizado 
polido.

Constituinte Arroz integral Arroz Branco polido Arroz parboilizado polido

Amido total
Proteínas (N x 5,95)
Lipídios
Cinzas
Fibra total
Fibra insolúvel
Fibra solúvel

74,12
10,46
2,52
1,15
11,76
8,93
2,82

87,58
8,94
0,36
0,30
2,87
1,05
1,82

87,58
8,94
0,36
0,30
2,87
1,05
1,82

Fonte: Adaptado de STORCK (2004).

Uma das principais características relacionadas à resposta metabólica ao arroz consumido é a relação 
amilose-amilopectina. O maior teor de amilose no arroz, resulta em menor resposta glicêmica e insulinêmica. 
Essas diferenças fisiológicas são interessantes na prevenção e no tratamento de doenças como o diabetes, pois 
a menor digestão e absorção de carboidratos auxilia na manutenção de níveis reguladores de glicose no 
sangue.
A quantidade de fibras presentes no arroz pode ser divida em fibras solúveis e insolúveis e sua concentração é 
maior nas camadas externas do grão diminuindo em direção ao centro.
As fibras exercem diferentes funções no organismo,sua capacidade de retenção de água auxilia na prevenção 
da constipação e por não ser digerida torna-se disponível para fermentação pela microbiota no intestino grosso 
produzindo diferentes efeitos no organismo.

Lipídeos
Os lipídeos podem ser encontrados organizados em corpos lipídicos na camada de aleurona, no embrião e no 
endosperma. Entretanto, a maior concentração ocorre no gérmen e na camada de aleurona. Dessa forma a 
concentração lipídica é maior no arroz integral, sendo reduzida com o polimento.
Os principais ácidos graxos presentes no arroz são os ácidos palmítico, oléico e linoléico, correspondendo a 
aproximadamente 95% dos ácidos graxos presentes nos lipídeos totais.
O óleo do farelo de arroz apresenta uma fração conhecida como matéria insaponificável, correspondendo à 
aproximadamente 4% do óleo, que consiste em fitosteróis, acidos triterpênicos, ésteres de ácido ferúlico 
(gama-orizanol), tocóis (vitamina E, tocoferóis e tocotrienóis), entre outros compostos. Estudos comprovam a 
associação do farelo de arroz à diminuição do colesterol total e aumento do HDL.Estudos comprovam a 
associação do farelo de arroz à diminuição do colesterol total e aumento do HDL.
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Minerais
As concentrações de minerais diferem nas frações do grão: fósforo, potássio e magnésio destacam-se no grão 
integral; Fe e Zinco também estão disponíveis, porém em menores concentrações.

Minerais Arroz integral Arroz Branco polido

Cálcio
Magnésio
Fósforo
Potássio
Silício
Enxofre

Alumínio
Cádmio
Cloro
Cobalto
Cobre
Iodo
Ferro
Manganês
Niguel
Selênio
Sódio
Zinco

Fonte: Adaptado de JULIANO (1985).
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Tabela 2 - Concentração de minerais em arroz integral e arroz polido.

Macrominerais (mg ¹, com 14% de umidade)

0,1-0,5
0,2-1,5
1,7-4,3
0,6-2,8
0,6-1,4
0,3-1,9

0,3-26,0
0,02-0,16
210-560

0,03-0,04
1-6

0,03
2-52
2-36

0,2-0,5
0,3

17-340
6-28

Microminerais (ug g ¹, com 14% de umidade)-

-

0,1-0,3
0,2-0,5
0,8-1,5
0,7-1,3
0,1-0,4

0,8

0,1-2,2
0,025

200-300
0,017

2-3
0,02
2-28
6,17
0,14
0,3

5-86
6-23

Vitaminas
Contém vitamina do complexo B e alfa-tocoferol (vitamina E), com concentrações baixas das vitaminas A, D 
e C. A concentração é maior nas camadas externas do grão, sendo que a tiamina, riboflavina, niacina e alfa-
tocoferol estão presentes no farelo.
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Vitaminas Arroz integral Arroz Branco polido

0-0,11
2,9-6,1
0,4-1,4
35-53
9-15
5-9
0,04-0,10
0,1-0,5
0-0,004
0,3
9-25

0-trª
0,2-1,1
0,2-0,6
13-24
3-7
0,4-1,2
0,01-0,06
0,03-0,14
0-0,0014
0,12-0,14
tr-3

Fonte: Adaptado deJULIANO& BECHTEL (1985).

Tabela 3 - Conteúdo de vitaminas (ug g ¹ com 14% de umidade) em arroz integral e branco

Retinol (A)
Tiamina (B  )
Riboflavina (B  )
Niacina (B  )
Ácido pantotênico (B  )
Piridoxina (B  )
Biotina (B  )
Ácido fólico (B  )
Cianocobalamina (B    )
Ácido p-aminobenzóico
a-tocoferol (E)

1

2

3

5

6

7

9

12

Compostos Fenólicos
Os compostos fenólico ou polifenóis são metabólitos secundários dos vegetais com diferentes funções nas 
plantas. Diversos compostos fenólicos já foram identificados como os ácidos ferúlicos e os ácidos para-
cumáricos. Estudos têm demostrado o efeito benéfico de compostos fenólicos de diferentes fontes, inclusive 
do arroz, na saúde humana. Esse efeito decorre de sua ação antioxidante, auxiliando na prevenção de danos 
celulares e de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, envelhecimento, diabetes e câncer. No 
arroz, maior atividade antioxidante é observada em grão integrais.

Ácido Fítico
É uma forma de armazenamento do fósforo, constituindo aproximadamente 70% do conteúdo desse mineral 
em sementes. O teor é maior nas camadas externas do grão estando associado à camada de aleurona. Dessa 
forma, o polimento reduz significativamente suas concentrações.
Devido a sua capacidade quelante, historicamente o acido fítico tem sido considerado um componente com 
ação prejudicial à nutrição, contribuindo para a uma menor absorção de alguns minerais. Entretanto, 
pesquisas recentes têm demonstrado que esse composto pode auxiliar na manutenção da saúde devido à sua 
capacidade de quelar ferro, o qual participa de reações oxidantes, portanto apresenta efeito antioxidante.
O ácido fítico também tem sido relacionado à redução nos riscos de desenvolvimento e diferentes tipos de 
câncer, devido à sua ação antioxidante,diminuição da proliferação celular, indução e diferenciação celular e à 
apoptose. Estudos também relatam a redução de lipídios no soro e no fígado e dos níveis sanguíneos de glicose 
em ratos, podendo auxiliar no controle do diabetes.

Proteína do Arroz
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Estudos e Pesquisas

Proteína de arroz integral e ganho de massa muscular
Esportistas e atletas recorrem ao uso de complementos alimentares quando buscam melhores 
resultados para desempenho ou mudança na composição corporal. Os mais utilizados são os de 
proteína, que atuam no crescimento, desenvolvimento e reparação muscular.

A proteína do arroz é a mais nutritiva quando comparada aos outros cereais, além de ser 
hipoalergênica.

Confira abaixo a análise comparativa entre Be Green - RICE PROTEIN e outros complementos 
alimentares disponíveis no mercado:

Os suplementos proteicos podem ser 
de origem animal (soro do leite, 
caseína, carne e ovo) ou de origem 
vegetal (soja, arroz e ervilha). Essas 
fontes se diferem pela presença de 
alérgenos (lactose e soja), 
quantidade de colesterol e gordura 
saturada, velocidade de absorção 
(lenta, intermediária e rápida) e 
quantidade de aminoácidos.

Vegetariana

Hipoalergênica

Orgânica

Livre de lactose

Livre de soja

Baixo teor de gordura

Baixo sódio

Livre de colesterol

100% grão integral

Natural e NON-GMO

Sem Glúten

Kosher

Patentiado - Livre de processo químico

Be Green PEA protein Whey Protein Soja proteína
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Estudos e Pesquisas

Em Junho de 2013, foi publicado, no Nutrition Journal1, um estudo que avaliou o uso da suplementação de 
proteína de arroz e whey protein isolado durante 8 semanas em indivíduos treinados. Os resultados do estudo 
revelaram que a suplementação de proteína de arroz proporcionou redução de gordura, aumento de massa e 
força muscular em proporções iguais as dos indivíduos suplementados com proteína de origem animal (whey).
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2):S158–S167.

Extração de proteínas X Hexano
O Hexano é um solvente alifático, obtido por destilação de frações do petróleo, com faixa de destilação 
compreendida entre 62 e 74º C. Uma das características principais deste produto é possuir alto poder extrativo 
com rápida evaporação.
Segundo a portaria da Secretaria da Saúde, a principal aplicação do Hexano é na extração de óleos e gorduras 
vegetais ou animais, cujas vantagens são: elevado poder de solvência para um grande número de sementes 
oleaginosas; é facilmente separado do óleo ou gordura, facilitando o processo de recuperação do solvente; 
possui alta pureza e é livre de resíduos, não afetando a qualidade dos produtos obtidos.
Muitos fabricantes de proteína vegetal usam hexano como solvente durante a extração de óleos comestíveis e 
também na extração de proteínas a partir de vegetais e/ou sementes, principalmente de soja e algumas 
proteínas do arroz. Embora o Hexano não seja estabelecido como um agente cancerígeno para os seres 
humanos ou animais, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) determinou que a exposição aguda ao hexano 
produz leve depressão do sistema nervoso central, enquanto que a exposição crônica resulta em 
polineuropatia. É classificado como um produto que altera o comportamento. com recomendações de 
dosagens.
Atualmente o FDA (Food & Drug Administration) não requer testes de níveis de hexano em alimentos, nem ao 
menos impõe um limite em relação a quantidade de resíduos de hexano em alimentos de soja.
A Be Green Organic não utiliza hexano ou quaisquer outros produtos químicos sintéticos na fabricação dos 
nossos ingredientes. Nosso processo patenteado de extração livre de produtos químicos orgânicos utiliza 
enzimas para produzir ingredientes superiores, proporcionando segurança para os consumidores, membros da 
equipe, e para o planeta.


