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Benefícios da proteína de origem vegetal

 

 

 

 

SINÔNIMOS: Proteína hidrolisada da ervilha

NOME CIENTIFICO: Pisum sativum 

FAMILIA: Fabaceae 

PARTE UTILIZADA: Grão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Proteínas são compostos orgânicos de alto peso molecular, cujas unidades básicas são os 

aminoácidos, os quais estão ligados entre si através de ligações peptídicas. Dependendo da quantidade e 

biodisponibilidade dos chamados aminoácidos e

valor nutricional da fonte protéica. 

 As proteínas são de fundamental importância aos sistemas vivos, pois são necessárias para a 

estruturação, função e regulação de células, tecidos e órgãos do

constituição do corpo humano (aproximadamente 17%), faz

proteínas para adultos de acordo com a ANVISA, Resolução RDC nº360, de 23 de dezembro de 2003. Porém, 

além dessa questão quantitativa, é de extrema importância a avaliação da qualidade da proteína inge

basicamente através da análise do seu perfil de aminoácidos e comparação com a referência estabelecida 

pela FAO/OMS (2007). 

A proteína é um nutriente essencial. E 

desse fato. A demanda por níveis mais elevados de proteína dentro 
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WHEY VEG 

cios da proteína de origem vegetal

na hidrolisada da ervilha 

são compostos orgânicos de alto peso molecular, cujas unidades básicas são os 

aminoácidos, os quais estão ligados entre si através de ligações peptídicas. Dependendo da quantidade e 

biodisponibilidade dos chamados aminoácidos essenciais presentes na estrutura da proteína, será definido o 

 

As proteínas são de fundamental importância aos sistemas vivos, pois são necessárias para a 

estruturação, função e regulação de células, tecidos e órgãos do corpo humano. Além de fazerem parte da 

constituição do corpo humano (aproximadamente 17%), faz-se imprescindível a ingestão diária de 75g de 

nas para adultos de acordo com a ANVISA, Resolução RDC nº360, de 23 de dezembro de 2003. Porém, 

uestão quantitativa, é de extrema importância a avaliação da qualidade da proteína inge

lise do seu perfil de aminoácidos e comparação com a referência estabelecida 

A proteína é um nutriente essencial. E os consumidores, em particular, tem

. A demanda por níveis mais elevados de proteína dentro da dieta está sendo impulsionada
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principalmente pelo interesse em melhorar a saúde, mas também por causa de uma mudança a partir de 

proteínas de origem animal. Para atender a essa fascinação com dietas ricas em proteínas, muitas empresas 

de alimentos estão buscando maneiras de aumentar o teor de proteína dos seus vários alimentos. 

Felizmente, o mercado alternativo de proteína alimentar está crescendo e se expandindo a um ritmo 

muito rápido. As fontes alternativas de proteína já tiveram uma profunda influência sobre os produtos 

alimentares não-tradicionais, como bebidas atléticas e substitutos de refeição. No entanto, agora os 

fabricantes tradicionais estão começando a dar uma olhada em novas fontes de proteína, como forma de 

enriquecer os produtos diariamente. 

Whey Veg é um meio fácil de enriquecimento com proteína vegetal. Proteínas de ervilha são 

proteínas de alta qualidade com a digestibilidade comparável às melhores proteínas animais. Proteínas de 

ervilha também têm um excelente equilíbrio de aminoácidos e de baixo perfil de alergenicidade.  

 

DESCRIÇÃO 

As ervilhas são um membro da família das leguminosas, que inclui muitas fontes bem conhecidas de 

proteína vegetal. Whey Veg é a proteina hidrolisada da ervilha elaborada a partir de ervilha natural em um 

processo enzimático específico controlado para alcançar um produto da mais alta qualidade. Trata-se de um 

pó branco, solúvel em água, com sabor e odor característicos de produtos vegetais. 

  

PROPRIEDADES 

Nos anos 70 e 80, suplementar uma dieta com proteína extra significava musculação. Hoje, porém, 

os consumidores começaram a dar credibilidade a dados científicos indicando a importância da proteína de 

qualidade na dieta.  

Dos principais componentes dos alimentos - carboidratos, gorduras e proteínas – somente as 

proteínas possuem uma melhor aceitação pelos consumidores. As proteínas são substâncias que contêm 

azoto que, por sua vez, é formado por aminoácidos. Eles servem como o principal componente estrutural de 

músculos e outros tecidos do corpo. Além disso , eles são utilizados para a produção de hormônios, enzimas 

e hemoglobina. As proteínas também podem ser utilizadas como a energia, embora não sejam consideradas 

como fonte primária. 

Tem havido uma série de problemas de saúde levantados referenciando os riscos associados com 

proteínas derivadas de fontes animais. Principalmente, estes riscos de saúde têm focado sobre as doenças 

cardiovasculares, a saúde óssea (a partir de reabsorção óssea devido ao conteúdo de enxofre encontrado 

nos aminoácidos em proteina de origem animal) e outras doenças fisiológicas do organismo. 

Nos últimos anos, os consumidores se voltaram para as proteínas vegetais, para melhorar o 

desempenho atlético, reduzir o peso e agir como um suplemento para melhorar a saúde em geral. 
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A proteína de ervilha é considerada uma das melhores proteínas para o consumo humano. Suas 

vantagens em relação às proteínas animais e outras 

proteínas vegetais são: 

-> A facilidade de digestão. Devido à composição única, 

Pisum sativum está entre as fontes de proteína mais 

digestíveis existentes no mercado. 

-> Ausência de alergênios. Os suplementos de soja, soro 

de leite, ovo e carne podem produzir reações alérgicas em 

algumas pessoas e seu potencial alergênico pode 

aumentar com o uso repetido. De todos os suplementos 

de proteína disponíveis, as proteínas de ervilha são 

aquelas que produzem menos reações alérgicas. 

 A inclusão de proteínas de fonte vegetal na 

suplementação esportiva em substituição às de fonte animal é interessante do ponto de vista da saúde uma 

vez que estas últimas apresentam altos índices de gordura e colesterol e baixas concentrações de fibras, 

estando assim, muitas vezes, associadas a um elevado número de doenças e riscos à saúde humana. Além 

disso, a produção de proteínas vegetais apresenta um grau de sustentabilidade muito maior quando 

comparada à produção de proteínas animais, a qual pode significativamente contribuir para a poluição e 

aquecimento global. 

 Assim, inicialmente, tomando-se por base as informações e características da proteína da ervilha, 

esta possui um grande potencial para aplicação em suplementos esportivos uma vez que apresenta, além de 

todas as vantagens descritas anteriormente, um perfil de aminoácidos favorável com quantidades 

significativas de arginina, aminoácidos ramificados, glutamina e lisina. 

 Além disso, a proteína da ervilha é considerada uma fonte proteica de digestão intermediária a 

rápida devido seu perfil de viscosidade intermediária quando em baixos pHs. Assim, esse produto se torna 

apto à suplementação tanto em atletas de resistência quanto atletas de força, especialmente logo após a 

realização de exercicios, de modo a otimizar a recuperação e o anabolismo. Soma-se isso ao fato da proteína 

de ervilha não estar listada dentre os principais alergênicos, sendo segura para o consumo de pessoas com 

alergia ao leite ou a produtos de leite, as quais evitam caseína ou proteína do soro do leite, além de atletas 

vegetarianos com alergia a soja. 

 Em suma, a proteína de ervilha é em particular uma fonte proteica ideal de alta qualidade para 

indivíduos ativos fisicamente. Ela apresenta alta biodisponibilidade, excelente digestibilidade e não gera 

efeitos a longo prazo na saúde humana ou ecologia global. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hipertensão é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

que são as principais causas de morbidade e mortalidade na sociedade ocid

população adulta do mundo sofre de hipertensão. 

considerável para a sua eficácia na prevenção e o tratamento da hipertensão.

Comparado com medicamentos anti

de um alimento funcional ou nutracêutico, não têm efeitos colaterais e são mais baratos. 

ESTUDOS 

Proteína da ervilha pode ajudar

Pesquisadores no Canadá estão relatando que as proteínas 

comum mostram a promessa como um aditivo alimentar natural, ou um novo suplemento alimentar para 

é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

que são as principais causas de morbidade e mortalidade na sociedade ocidental. Estima

população adulta do mundo sofre de hipertensão. Recentemente, a proteína de ervilha recebeu atenção 

considerável para a sua eficácia na prevenção e o tratamento da hipertensão. 
 

Comparado com medicamentos anti-hipertensivos, os peptídeos da proteína de erv

de um alimento funcional ou nutracêutico, não têm efeitos colaterais e são mais baratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pode ajudar a combater a hipertensão arterial e doença renal

Pesquisadores no Canadá estão relatando que as proteínas de ervilha encontradas em um jardim 

comum mostram a promessa como um aditivo alimentar natural, ou um novo suplemento alimentar para 

Informações

Calorias 

Gordura 

Carboidratos

Proteina 
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é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

ental. Estima-se que 20% da 

Recentemente, a proteína de ervilha recebeu atenção 

hipertensivos, os peptídeos da proteína de ervilha, como parte 

de um alimento funcional ou nutracêutico, não têm efeitos colaterais e são mais baratos.  

doença renal 

encontradas em um jardim 

comum mostram a promessa como um aditivo alimentar natural, ou um novo suplemento alimentar para 

Informações Nutricionais (em 100 g) 

350kcal 

0g 

Carboidratos 5g 

81g 



 

 

combater a pressão alta e doença renal crônica (DRC). Essas condições

milhões de pessoas em todo o mundo.

O estudo, apresentado no Encontro Nacional da American Chemical Society, é o primeiro relato de 

que um produto alimentar natural pode 

Ervilhas têm sido reconhecida

fibra dietética, e vitaminas envoltas

pesquisa se concentra na ervilha amarela, um esteio 

veggie e utilizada como ingrediente em dezenas de receitas em todo o mundo.

"Em pessoas com pressão arterial elevada, a 

rins", diz o pesquisador Rotimi Aluko,

no Canadá. "Em pessoas que já têm doença renal, a proteína pode ajudá

pressão arterial, para que possam viver mais tempo."

A hipertensão é um importante fator de risco para doença renal crônic

afetando um número crescente de pessoas nos Estados Unidos e outros países. As estimativas sugerem que 

13 por cento dos adultos americanos 

difícil de tratar, e pode progredir para estágio final da doença que requer diálise ou transplante renal. Essa 

situação está promovendo uma busca por novas formas de tratar a DRC e preservação da função renal.

Aluko purificou uma mistura de pequenas proteínas 

ervilha amarela. Os pesquisadores alimentaram

de laboratório com doença renal policística, uma forma grave de doença renal usado como um modelo para 

a pesquisa em DRC. No final do período de estudo de 8 semanas de duração, os ratos, alimentados com 

proteína, com doença renal mostraram uma queda de 20 por cento na pressão sanguínea quando 

renal policística, a condição faz com que a produção de urina 

incapazes de remover corretamente toxinas perigosas. Os pesquisadores mostraram que o extrato de ervilha 

causou um aumento de 30 por cento na produção de urina dos ratos doentes, 

dentro dos níveis normais. 

ão alta e doença renal crônica (DRC). Essas condições, potencialmente fatais

milhões de pessoas em todo o mundo.  

Encontro Nacional da American Chemical Society, é o primeiro relato de 

que um produto alimentar natural pode aliviar os sintomas da doença renal crônica, dizem os cientistas.

Ervilhas têm sido reconhecidas como ‘estrelas’ nutricionais, com quantidades sa

envoltas num ‘pacote’ de baixo teor de gordura livre de colesterol. A nova 

concentra na ervilha amarela, um esteio dentre a variedade de ervilha apreciada

ingrediente em dezenas de receitas em todo o mundo. 

"Em pessoas com pressão arterial elevada, a proteína poderia prevenir o aparecimento de lesões nos 

Rotimi Aluko, um químico de alimentos da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, 

no Canadá. "Em pessoas que já têm doença renal, a proteína pode ajudá-los a manter os níveis normais de 

pressão arterial, para que possam viver mais tempo." 

é um importante fator de risco para doença renal crônica, uma doença que vem 

afetando um número crescente de pessoas nos Estados Unidos e outros países. As estimativas sugerem que 

13 por cento dos adultos americanos - cerca de 26 milhões de pessoas - têm doença renal crônica

progredir para estágio final da doença que requer diálise ou transplante renal. Essa 

situação está promovendo uma busca por novas formas de tratar a DRC e preservação da função renal.

Aluko purificou uma mistura de pequenas proteínas - chamado hidrolisado de proteínas de ervilha 

ervilha amarela. Os pesquisadores alimentaram, com pequenas doses diárias da mistura de proteína

de laboratório com doença renal policística, uma forma grave de doença renal usado como um modelo para 

final do período de estudo de 8 semanas de duração, os ratos, alimentados com 

proteína, com doença renal mostraram uma queda de 20 por cento na pressão sanguínea quando 

comparada aos ratos doentes com uma dieta normal, 

relatam os pesquisadores.  

"Isto é importante porque,

maioria dos pacientes com DRC morrem de 

complicações cardiovasculares que surgem a partir da 

pressão arterial associada à disfunção renal", 

observa.  

Em ambos, ratos e seres humanos

ição faz com que a produção de urina seja severamente reduzida e os rins são 

incapazes de remover corretamente toxinas perigosas. Os pesquisadores mostraram que o extrato de ervilha 

causou um aumento de 30 por cento na produção de urina dos ratos doentes, trazendo sua urina para 
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comparada aos ratos doentes com uma dieta normal, 
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l associada à disfunção renal", Aluko 

ratos e seres humanos, com doença 

severamente reduzida e os rins são 

incapazes de remover corretamente toxinas perigosas. Os pesquisadores mostraram que o extrato de ervilha 

trazendo sua urina para 
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"Essa é uma grande melhoria", diz Aluko, acrescentando que não houve efeitos adversos evidentes da 

proteína de ervilha. 

Com base nesses resultados promissores, os pesquisadores planejam testar o extrato de proteína em 

humanos com hipertensão leve, no próximo ano, no Centro de Richardson para alimentos funcionais e 

nutracêuticos, da Universidade de Manitoba, em colaboração com o co-investigador Dr. Peter Jones. Os 

cientistas não sabem exatamente como o extrato de ervilha funciona. No entanto, parece aumentar a 

produção de ciclo-oxigenase-1 (COX-1), uma proteína que aumenta a função renal, dizem os pesquisadores. 

Aluko aponta que comer ervilhas amarelas em seu estado natural não irá produzir os mesmos 

benefícios de saúde potenciais como o extrato de proteína purificada. As proteínas potencialmente 

benéficas existem em um estado inativo em ervilhas naturais, e deve ser ativado por tratamento com 

enzimas especiais. 

Mas o extrato de ervilha tem uma vantagem social muito bem-vinda sobre ervilhas frescas: "Não 

causa gases", observa Aluko. Isso porque as proteínas purificadas não contêm os complexos  planta-açúcar 

encontrados em grãos frescos, conhecidos por desencadear flatulência. O extrato em si não parece ter 

qualquer sabor desagradável ou odor,  acrescenta. 

O extrato pode ser transformado em um pó solúvel que pode ser adicionado aos alimentos e bebidas 

ou pode ser desenvolvida em uma cápsula, dizem os cientistas. 

 

Referência: Proteins From Garden Pea May Help Fight High Blood Pressure, Kidney Disease. University of Manitoba. American 

Chemical Society. 2009 

 

 

As leguminosas como alimentos funcionais: o caso das dislipidemias e doenças cardiovasculares 

A dieta mediterrânica é rica em alimentos funcionais. As leguminosas, um dos alimentos-chave desta 

dieta, têm visto o seu papel na prevenção de dislipidemias, diabetes e cancro do cólon mencionado por 

muitos autores. O efeito do consumo de leguminosas na redução da colesterolemia deve-se a diferentes 

nutrientes e fitoquímicos, tais como: proteína; lipídeos, particularmente a gordura polinsaturada e 

monoinsaturada; fibra, especialmente a fração solúvel; saponinas e fitosteróis. O consumo da soja tem sido 

relacionado com tais efeitos benefícios, mas dados recentes obtidos na Universidade de Évora 

demonstraram que leguminosas como a ervilha e o tremoço de folhas estreitas também apresentam 

elevado potencial funcional na regulação do colesterol sanguíneo. O seu consumo levou a reduções de 30% 

na colesterolemia de animais experimentais, via redução do colesterol LDL. A utilização destas leguminosas 

como alimentos funcionais e/ou como fornecedoras de fitoquímicos com potencial preventivo e terapêutico 

é promissora e poderá constituir uma fonte extra de rendimento para os agricultores que se dediquem ao 

cultivo destas espécies. 
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As leguminosas têm demonstrado capacidade de diminuir os níveis de triacilgliceróis sanguíneos em 

sujeitos hipertriacilglicerolêmicos. Sendo os regimes ricos em leguminosas regra geral pobres em mono e 

dissacáridos, este efeito pode estar relacionado com a diminuta resposta insulínica detectada após o seu 

consumo, a qual está associada a baixos níveis de triacilglicerolemia. 

  A hipercolesterolemia, um dos mais importantes factores de risco das DCV, pode ser diminuída 

através de medidas dietéticas em cerca de 75% dos indivíduos. Assim, o consumo de grãos de leguminosas 

ou seus componentes tem sido experimentalmente correlacionado com um efeito hipocolesterolêmico, via 

redução do colesterol das lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Os nutrientes e fitoquímicos apontados 

como contribuindo para tal efeito, incluem: a componente proteica e a sua composição em aminoácidos, 

nomeadamente os essenciais; a componente lipídica, com especial ênfase na relação ácidos gordos 

polinsaturados (PUFAs), saturados e no teor em ácido oleico; o amido resistente e a fibra alimentar, mais 

especificamente a sua fração solúvel (pectinas, gomas, mucilagens e algumas hemiceluloses); as saponinas, 

que se encontram em quantidade relevante em leguminosas como a soja, a ervilha, o feijão e o grão-debico 

e os fitosteróis, que se encontram em quantidades variáveis nas leguminosas e seus óleos. 

 

Efeito do consumo de regimes à base de ervilha e tremoço de folhas estreitas em parâmetros lipídicos plasmáticos de suínos 

hipercolesterolêmicos 

 

Devido ao seu valor alimentar e aos seus efeitos protetores em relação a doenças crônicas, as 

leguminosas são uma excelente opção alimentar. Dados epidemiológicos e experimentais confirmam que o 

consumo de leguminosas diminui a colesterolemia total e o colesterol LDL, bem como a triacilglicerolemia. 

 

Referência: Instituto de Ciências Agrárias Mediterrânicas, Universidade de Évora 



 

 

 

INDICAÇÕES 

Nutrição esportiva e infantil 

Produtos dietéticos 

Quando se visa o enriquecimento, a prote

pode ser aplicada em shakes, nutracêuticos, barras de cereais, 

sopas, bebidas. 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA 

 Recomenda-se o uso de 30g, 1 a 3 vezes ao dia
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