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Abstract
There is a growing concern of people with eating habits due to the increasing number of lifestyle disease such as 

obesity, cancer and cardiovascular disease. The grains are highly food spread among different populations, which 
facilitates the use of healthier ways, for example in the form of food sprouted. Studies have shown that germination 
process contributes to grain and seeds potentiates nutrients, improving the nutritional quality of these foods. The main 
changes highlighted by the studies referred to in carbohydrates, lipids, proteins, bioactive compounds and antioxidant 
capacity. Although a few clinical trials investigating the effects of sprouted in health, the results look promising, may 
represent good sources of many nutrients. The process of germination is considered easy and low cost, making feasible 
its use in the population. However, more studies about the safety and effectiveness of empirical methods are needed.

Keywords: Germination, whole grains, beans, nutritional value, bioactive compounds.

Resumo
É cada vez maior a preocupação da população com a alimentação, em decorrência do número cada vez maior dos 

casos de doenças associadas ao estilo de vida, como obesidade, câncer e doenças cardiovasculares. Os grãos são alimentos 
altamente difundidos entre as diferentes populações, o que facilita seu consumo de maneira mais saudável, como por 
exemplo, na forma de alimentos germinados. Estudos têm mostrado que o processo de germinação contribui para que 
grãos e sementes potencializem seus nutrientes, melhorando a qualidade nutricional destes alimentos. As principais 
alterações evidenciadas por estudos se referem ao teor de carboidratos, lipídios, proteínas, compostos bioativos e 
capacidade antioxidante. Embora ainda sejam escassos ensaios clínicos investigando os efeitos dos germinados na saúde, 
os resultados até então encontrados parecem promissores, podendo representar boas fontes de diversos nutrientes. O 
processo de germinação  é considerado fácil e de baixo custo, tornando seu consumo viável entre a população. Todavia 
são necessários mais estudos quanto à segurança e eficácia de métodos empíricos.

Palavras-chave: Germinação, cereais integrais, grãos, valor nutricional, compostos bioativos.

Germinated foods: scientific evidence to practice viability

Alimentos 
germinados: 
das evidências 
científicas à 
viabilização prática
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Introdução

A elevada prevalência e incidência de doenças 
relacionadas principalmente ao estilo de vida, 
como obesidade, câncer, diabetes e doenças 
cardiovasculares, têm promovido crescente 
preocupação com a saúde e neste contexto, a 
busca por alimentos mais saudáveis tem se tornado 
uma prática comum.  O consumo de alimentos 
calóricos e pobres em nutrientes essenciais 
contribui para o desenvolvimento de obesidade 
e complicações metabólicas relacionadas. Já está 
claro que o padrão dietético, especialmente no que 
se refere aos componentes nutricionais, pode, em 
longo prazo, prevenir ou minimizar os efeitos das 
complicações metabólicas relacionadas ao estilo 
de vida¹.

Os grãos são alimentos básicos, difundidos 
e consumidos em todo o mundo. A composição 
nutricional e os efeitos à saúde, principalmente em 
relação aos grãos integrais, já foram avaliados em 
alguns estudos2-5. Já os grãos integrais germinados 
apresentam, além de vitaminas, minerais e fibras 
dietéticas, compostos bioativos, visto que o processo 
de germinação pode potencializar o teor destes 
componentes, melhorando a qualidade nutricional6-14, 
o que pode indicar possíveis efeitos benéficos à saúde, 
em especial na prevenção ou mesmo progressão de 
doenças, como mostram alguns estudos15-18. 

Nos países do Oriente, o consumo de alimentos 
germinados é uma prática milenar, como por 
exemplo, o consumo de brotos de feijão (Moyashi) 
a partir de sementes de feijão Mungo-verde19.

Vale ressaltar que sementes germinadas e brotos 
são didaticamente diferentes. A semente germinada 
está no primeiro estágio pós-germinação (2 a 3 
dias), enquanto o broto corresponde a um estágio 
mais avançado de desenvolvimento (5 a 7 dias), 
com 8 a 10 cm de altura e folhas definidas19. 

Esta é uma área ainda pouco difundida e 
estudada em nosso meio, o que dificulta o acesso 
ao conhecimento de novas fontes alimentares 
e nutricionais. Assim sendo, o objetivo deste 
artigo é apresentar informações sobre o processo 
de germinação, bem como as alterações que 
acontecem nos alimentos e a sua viabilidade para 
a população.

O processo

O processo de germinação começa com 
a absorção de água pela semente e termina 
com o alongamento do eixo embrionário, no 
qual há uma protrusão do embrião através 

do tegumento, o que caracteriza os alimentos 
germinados20. A sequência de eventos fisiológicos 
que ocorre durante a germinação é influenciada por 
diferentes fatores internos, que incluem inibidores 
e promotores da germinação, enzimas hidrolíticas 
e desramificadoras, além de hormônios, que 
liberam os nutrientes do embrião (germe) e do 
endosperma do grão; e fatores externos, tais como 
luz, temperatura, água, gases, substrato (meio de 
crescimento), recipiente, nutrientes, inibidores 
bioquímicos, fauna e micro-organismos21. 

A germinação é um processo relativamente 
simples, e inclui as seguintes etapas22,23:

- Escolha das sementes, as quais devem estar 
íntegras e sem manchas, isentas de sujidades, 
sendo de preferência orgânicas. Exemplos: trigo, 
centeio, cevada, tritículo, leguminosas, quinoa, 
linhaça, sementes de girassol, alpiste e abóbora, 
castanhas ou nozes;

-  Acondicionamento das sementes em 
recipientes de vidro (laváveis e transparentes), 
imergindo as mesmas com água potável, 
descartando as sementes que flutuarem e a água;

- As sementes devem, então, ser deixadas 
de molho na geladeira, cobertas com água, com 
recipiente tampado com tecido limpo, por um 
período de 8-12 horas;

- Após este período, prender o tecido ao 
vidro para que seja possível desprezar a água. As 
sementes devem ser enxaguadas sob água corrente;

- O vidro deve ser, então, inclinado e colocado 
sobre um escorredor em lugar sombreado e fresco 
ou na geladeira;

- Pela manhã e pela noite deve ser realizado o 
enxágue das sementes, de forma que as mesmas 
liberem os produtos intermediários da germinação. 
Este processo deve ser mais frequente em dias 
quentes. 

De maneira geral, a germinação possibilita uma 
alteração na composição nutricional dos grãos, 
incluindo teor de carboidratos, lipídios, proteínas, 
fibras, fitatos, vitaminas e minerais, compostos 
bioativos, ácido γ-aminobutírico (GABA) e 
antioxidantes, conforme poderá ser verificado 
nos estudos citados adiante. A composição 
nutricional dos germinados ainda requer maiores 
esclarecimentos, visto que varia de acordo com o 
grão e as condições de germinação, o que pode vir 
a influenciar os efeitos biológicos para a saúde. 

Carboidratos

Com relação aos carboidratos, a germinação 
induz alterações consideráveis, relatadas em 
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trigo, cevada e arroz. O amido armazenado no 
endosperma como amilose e amilopectina é 
submetido à hidrólise para se obter açúcares de seis 
carbonos, pelo aumento da atividade da amilase. A 
avaliação do efeito da germinação na composição 
em grãos de trigo mostrou que três dias após início 
do processo, maiores concentrações de glicose 
e maltose foram localizados no endosperma do 
trigo, em comparação com as concentrações mais 
elevadas de sacarose no escutelo24. 

No estudo de Omary et al.12 foi evidenciado 
um aumento na concentração de açúcares solúveis 
totais nas amostras de amaranto, trigo sarraceno 
e painço após o processo de germinação. Nas 
culturas de arroz e sorgo houve aumento no teor 
de açúcares redutores e açúcares solúveis totais, 
e redução no teor de amido, o qual apresentou 
aumento na concentração apenas em dois cultivares 
de amaranto. Outro estudo que avaliou os efeitos da 
germinação em algumas espécies de leguminosas 
(feijão fradinho, feijão de porco, mucuna e feijão 
mangalô) mostrou aumento na biodisponibilidade 
de amido em todas as amostras estudadas6. 

Em amostras de sementes de aveia germinadas, 
a atividade da enzima amilase foi contínua, resul-
tando na redução de 20% a 60% no teor de amido25. 

 Estes resultados indicam que os efeitos da 
germinação sobre a concentração de amido e 
açúcares podem variar de acordo com o tipo de 
grão germinado.

Lipídios

Outra alteração nutricional que pode ocorrer 
durante a germinação se refere à composição 
de lipídios. Os triglicerídeos armazenados 
estão localizados principalmente no embrião e 
podem ser degradados durante a germinação 
por ação das lipases, produzindo ácidos graxos e 
glicerol, fornecendo substratos para β-oxidação, 
gliconeogênese, e esqueletos de carbono para 
o desenvolvimento das mudas e fotossíntese26, 
processos os quais envolvem um alto consumo 
energético, que pode acarretar na redução nos 
teores de gorduras em grande parte dos grãos 
submetidos à germinação12. Todavia estes valores 
podem sofrer variação de maneira dependente do 
tempo de germinação, conforme observado no 
estudo de Park e Morita27, o qual avaliou o efeito 
de 72 h de germinação na composição de ácidos 
graxos em sementes de quinoa, destacando o fluxo 
de lipídios ao longo do tempo de germinação, 
com valores tanto decrescentes quanto crescentes 

ao longo do tempo, como por exemplo, o ácido 
esteárico, que aumentou significativamente em 24 
h, diminuiu em 48h e em seguida, aumentou de novo 
após 72 h, comparado com quinoa não germinada. 

Em relação aos ácidos graxos essenciais, foi 
encontrado um aumento na composição de ácido 
linoleico (53,59%) e linolênico (21,06%) em 
grãos de soja germinada comparados aos grãos 
não germinados28. 

Proteínas

Durante a germinação, proteínas de 
armazenamento, tais como globulinas, prolaminas 
e glutelinas sofrem vários graus de proteólise 
após 2 a 3 dias e começam a liberar o nitrogênio 
armazenado e carbono para o crescimento da 
planta. Proteínas de reserva passam por proteólise 
limitada pela ação de endopeptidases para 
induzir mudanças conformacionais que facilitam 
ainda mais a degradação por ambas, endo e 
exopeptidases29. 

Além disso, uma diminuição do glúten30 e um 
aumento na degradação da gliadina31 têm sido 
efeitos relatados em trigo germinado. 

Adicionalmente, o tratamento com enzimas 
isoladas de grãos germinados (aveia, trigo e 
cevada) em cultura de células epiteliais intestinais 
Caco2, evidenciou redução dos efeitos tóxicos da 
secalina32. 

Hartmann, Koehler e Wieser32 verificaram que 
as proteases derivadas da germinação do trigo, 
cevada e centeio são capazes de degradar peptídeos 
da gliadina em fragmentos não-tóxicos,  sendo uma 
possível alternativa de consumo para indivíduos 
celíacos. 

Mais estudos são necessários para a confirmação 
destes resultados, promovendo maior segurança na 
aplicação prática.

Fibras

Após 168h de germinação de grãos de trigo 
“Tommi”, Koehler et al.30 observaram um aumento 
expressivo na concentração de fibras dietéticas 
totais e fibras solúveis. Por outro lado, houve 
redução de 50% no teor de fibras insolúveis.

O aumento no teor de fibras dietéticas é 
corroborado por outros estudos envolvendo 
amostras de arroz integral germinado33-38. A 
germinação de amostras de feijão fradinho, feijão de 
porco, mucuna e feijão mangalô também impactou 
positivamente no teor de fibras, aumentando a 
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concentração de fibras solúveis e melhorando a 
relação fibras solúveis/fibras insolúveis6. 

Fitatos, vitaminas e minerais

O ácido fítico é conhecido quimicamente como 
inositol hexaquisfosfato (IP6), bem como mio- 
inositol (1,2,3,4,5,6 - ácido hexaquisfosfórico). 
Fitatos são os sais do ácido fítico e a principal 
forma de fosfato dos cereais. Efeitos sobre a 
saúde relacionados ao ácido fítico incluem ação 
anticâncer, antidiabética e antioxidante39-44. No 
entanto, pela capacidade do fitato para formar 
complexos insolúveis com minerais, proteínas, 
hidratos de carbono e lipídios, reduzindo sua 
biodisponibilidade, os mesmos são considerados 
fatores antinutricionais. Em particular, a absorção 
de minerais como potássio, ferro, zinco, cálcio, 

magnésio, cobre e manganês é afetada pela forte 
capacidade dos fitatos em quelar cátions. Processos 
como germinação e cozimento podem induzir a 
desfosforilação de fitatos, e assim, reduzir o seu 
efeito sobre os nutrientes45. A degradação de fitatos 
durante os processos de germinação foi relatada 
em amostras de arroz34,46, cevada e aveia47,48, 
bem como em centeio e trigo48, melhorando a 
biodisponibilidade de minerais47,48. 

Após a germinação de alguns cereais e 
pseudocereais, verificou-se aumento no teor de 
minerais e vitaminas do complexo B (exceto 
tiamina, niacina e piridoxina)12. O quadro 1 
sintetiza os resultados de alguns estudos sobre 
efeitos da germinação sobre a concentração de 
vitamina E, vitaminas do complexo B, vitamina 
C e carotenoides em grãos de cereais.  

Vitamina E 

Vitaminas 
do complexo B

Vitamina C 

Carotenoides 

Aumento do conteúdo de vitamina E 
durante a germinação de trigo e do arroz. 
A germinação tem mostrado aumentar 
o conteúdo de ácido fólico no trigo, na 
cevada e no centeio.
Briggs mostrou em seu estudo que os 
cereais têm aumento de outras vitaminas 
de complexo B durante a maltação (que 
envolve uma etapa de germinação), 
como riboflavina, ácido pantotênico e 
piridoxina, como visto na cevada.
Aumento do conteúdo de vitamina C 
após a germinação do trigo (500mcg/g). 
Esse aumento também foi observado na 
cevada. Contudo, durante a secagem, o 
ácido ascórbico é destruído pelo calor.
Aumento do conteúdo de carotenoides 
após a germinação do trigo. Redução 
nos níveis de carotenoides na cevada. 

Vitaminas
Resultados após o processo 

de germinação Referências 

33,49

30,50-53

49,53

49,54-56

Os dados acima apontam que os efeitos da 
germinação sobre as vitaminas e minerais são 
considerados, de maneira geral, benéficos. No 
entanto, as concentrações dos mesmos podem 
variar após o processo, sendo assim necessários 
outros estudos para o fornecimento de dados mais 
conclusivos.

Compostos bioativos, ácido γ-aminobutírico 
(GABA) e antioxidantes

Maior teor de polifenóis e  atividade antioxidante 
foram relatados em vários estudos in vitro com 
grãos germinados, incluindo trigo57,58, amaranto e 
quinoa57, centeio e sorgo59 e arroz18. 

Quadro 1: Concentração de vitamina E, vitaminas do 
complexo B, vitamina C e carotenoides em grãos de cereais 
após a germinação de acordo com alguns estudos.
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A germinação de grãos de feijão preto por 4 dias 
aumentou significativamente a concentração de 
quercetina, genisteína e kaempferol e a germinação 
por 5 dias elevou o teor de saponinas em até duas 
vezes, aproximadamente13. 

Em amostras de tremoço, após o sétimo dia 
de germinação, foi evidenciado um aumento na 
concentração de compostos fenólicos, bem como 
aumento na capacidade antioxidante, demonstrada 
pela redução do radical livre DPPH após o segundo 
dia de germinação60. 

Aguilera et al.14 também encontraram 
aumento no teor de compostos bioativos (fenóis, 
proantocianidinas e catequinas totais) e na 
atividade antioxidante global em algumas espécies 
de leguminosas. 

Corroborando os estudos anteriores, a 
investigação de Martinez-Villaluenga et al.61 
mostrou um aumento acentuado na capacidade 
antioxidante de sementes de brássicas após o 
processo de germinação. 

Em amostras de arroz em casca, Kim et al.11 

observaram aumento significativo na concentração 
de γ-orizanol e  GABA após 3 dias de germinação. 
Estudo desenvolvido a partir de arroz germinado 
demonstrou que podem ocorrer diferenças no teor 
de nutrientes e compostos bioativos entre arroz 
branco, marrom e germinado, particularmente 
em γ-orizanol, GABA e tocoferóis, embora as 
diferenças em γ-orizanol sejam inconsistentes entre 
arroz marrom e germinado62.

Grãos de soja germinados apresentaram, 
no estudo de Kim et al.28, aumento de 32,4% e 
27,9% no conteúdo de tocoferol e isoflavona, 
respectivamente.  As amostras também 
evidenciaram elevação considerável no teor de 
GABA.

 
A seguir, serão apresentação alguns efeitos à 

saúde, obtidos a partir de estudos em animais e 
em humanos que receberam alimento germinado.

Glicemia

Os grãos contêm diversos fatores que podem 
modular a glicemia, como a forma de carboidrato 
presente, o conteúdo de fibra e o teor de proteína, 
cada um dos quais alterados durante o processo 
de germinação1. Uma das alterações mais comuns 
durante a germinação é a conversão de amido em 
açúcares simples, o que, teoricamente, pode elevar 
os níveis de glicose no sangue pós-prandial. No 
entanto, resultados in vivo com ratos diabéticos 

tipo 2, alimentados com grãos germinados foram 
amplamente favoráveis em comparação com grãos 
não germinados, devido à melhora na resistência 
à insulina e modulação dos níveis plasmáticos de 
adipocitocinas63. 

Alguns estudos com humanos evidenciaram 
resultados promissores sobre a redução da 
glicemia. Ito et al.17 avaliaram os efeitos após 
120 minutos da ingestão de arroz integral pré-
germinado (com 50g de carboidrato disponível) 
em 2 estudos, sendo um com 19 voluntários de 
ambos os gêneros (12 homens e 7 mulheres), com 
idade entre 23-41 anos, e outro com 13 indivíduos 
(5 homens e 8 mulheres), com idade entre 25 e 32 
anos, saudáveis. Os resultados sugeriram que a 
ingestão de arroz integral pré-germinado mostrou 
eficácia no controle dos níveis de glicose pós-
prandial - sem aumento da secreção de insulina 
- em relação ao consumo de arroz integral não 
germinado e arroz branco.

Hsu et al.64 conduziram um estudo com 11 
indivíduos diabéticos (6 homens e 5 mulheres, 
idade entre 27 e 72 anos, IMC 18,9 a 31,2 +/- 
3,4kg/m², com glicemia de jejum >110mg/dl), 
aleatorizados para receber 3 pacotes de arroz 
integral ou arroz integral pré-germinado por dia 
(180g/pacote), durante 6 semanas, com intervalo 
de duas semanas. Os autores observaram redução 
dos níveis de glicemia de jejum, além de redução 
na concentração plasmática de colesterol total e 
triglicerídeos.

O estudo de Hayakawa et al.65 envolvendo 
indivíduos diabéticos tipo 2 (n=24) que consumiram 
arroz marrom pré-germinado por três meses, apesar 
de não ter encontrado efeitos sobre a glicemia 
(que permaneceu inalterada após o consumo), 
evidenciou outros efeitos como a redução da 
HbA1c e ligeira diminuição nos níveis de insulina 
no soro e HOMA-IR.  

Dislipidemia

O consumo de grãos integrais está associado 
com a melhora do perfil lipídico em estudos 
populacionais66. O mecanismo proposto para 
explicar a melhora no perfil lipídico refere-se à ação 
das fibras solúveis no metabolismo do colesterol. 
Outros componentes dos grãos, como ômega-3 e 
oligossacarídeos, também podem desempenhar 
um papel protetor importante67. A investigação de 
Hayakawa et al.65, citada anteriormente, verificou 
redução dos níveis de LDL-colesterol e aumento da 
concentração de HDL-colesterol após o consumo 
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de arroz integral pré-germinado durante 3 meses. 
Estudos avaliando os efeitos diretos de grãos 

germinados sobre os parâmetros lipídicos são 
limitados e inconclusivos, sendo necessários mais 
ensaios clínicos para a obtenção de dados que 
melhor suportem possíveis benefícios destes grãos 
em casos de dislipidemia.

Inflamação e estresse oxidativo

Embora os estudos com grãos germinados 
demonstrem aumento de polifenóis após 
germinação, mais estudos são necessários para 
mostrar esses efeitos in vivo.  Um estudo realizado 
em ratos diabéticos tipo 2, que foram alimentados 
com arroz branco, marrom ou arroz germinado 
durante 4 semanas, com o objetivo de avaliar a 
capacidade de eliminação de radicais livres18, não 
apresentou resultados com diferença significativa 
na atividade de eliminação de radicais hidroxila 
no fígado ou nos rins desses animais. 

Em um ensaio in vitro, com a linhagem de 
células neuronais SK-N-SH em cultura incubada 
com H2O2, foi verificado que o extrato de arroz 
germinado desempenhou atividade protetora 
contra  este composto, favorecendo de maneira 
significativa a sobrevivência das células. Ainda, 
o extrato foi capaz de reduzir a quantidade de 
espécies reativas formadas, e a alta concentração 
de GABA  favoreceu a modulação da proliferação 
celular e apoptose68.

Faghfoori et al.69 avaliaram a eficácia do 
consumo alimentar de cevada germinada sobre 
os níveis do fator de necrose tumoral e das 
interleucinas (IL) IL-6 e IL-8 em pacientes 
com colite ulcerativa (n=41). Os indivíduos 
foram randomizados para receber o tratamento 
padrão (grupo controle, n=21) ou 30g de cevada 
germinada (grupo intervenção, n=20), durante 2 
meses. Os níveis de todos parâmetros avaliados 
reduziram no grupo intervenção, principalmente 
em relação a IL-6 (p=0,034) e IL-8 (p=0,013).

Estes dados, apesar de serem promissores, ainda 
não são conclusivos, devido à escassez de ensaios 
clínicos. Assim, observa-se a necessidade de outras 
investigações para melhor sustentar os efeitos 
antioxidantes e anti-inflamatórios secundários ao 
consumo de alimentos germinados.

Considerações finais
Investigações acerca do processo de 

germinação, ou quanto aos seus efeitos nas 
diferentes etapas do processo, evidenciaram 

alterações na estrutura químico-física nos grãos 
germinados, com elevações consideráveis na 
concentração de vitaminas, minerais e compostos 
bioativos. Todavia, a escassez de ensaios clínicos 
avaliando os efeitos do consumo de germinados à 
saúde certamente limita a discussão e apresentação 
de dados mais conclusivos sobre os possíveis 
benefícios da ingestão destes alimentos. Neste 
sentido, poucos estudos apontam  efeitos favoráveis 
na redução de níveis plasmáticos de glicose e 
insulina; melhora de parâmetros pró-inflamatórios 
como fator de necrose tumoral, IL-6 e IL-8; e 
atividade antioxidante. 

O processo de germinação é simples e não 
requer instrumentos ou técnicas de elevado 
custo, o que torna este processo de fácil acesso à 
população. Porém são necessários mais estudos 
sobre a segurança e eficácia de métodos empíricos 
de germinação, de forma a estabelecer técnicas 
adequadas para cada tipo de grão ou semente, 
garantindo qualidade nutricional e sanitária. 
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