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Ao falarmos de qualidade do arroz, devemos lembrar que o MAPA que estabeleceu as regras de 
classifica o arroz em: Grupos, Subgrupos, Classes e Tipos. 

Vamos iniciar pelos grupos e subgrupos. 

GRUPO  I (Com casca) GRUPO II (Sem casca)
SUBGRUPO Natural Integral
SUBGRUPO Natural Polido
SUBGRUPO Parboilizado Integral
SUBGRUPO Parboilizado Polido

Apenas recordando, a parboilização é um processo de pre-cozimento em autoclave, que acontece  antes 
das etapas de descasque e polimento. Esse processo consiste na imersão do arroz em água, a uma 
temperatura acima de 58° C, obtendo uma gelatinização parcial ou total do amido. Neste processo, 
algumas substâncias hidrossolúveis, como vitaminas e minerais, são transportadas para o centro do 
grão, aumentando o valor nutritivo deste arroz.
Além das classificação em subgrupos, o arroz em casca e o arroz beneficiado, ainda serão classificados  
em classes e tipos:

A definição de classe se dá pelo tamanho do grão, mas não vamos nos aprofundar nesta parte técnica, 
apenas vamos trazer as 4 classes. 

● Classes I - longo fino: comercialmente conhecido como “arroz-agulhinha”, que é translúcido e 
apresenta a característica de ser mais solto, macio e firme após o cozimento.

● Classes II - longo: 
● Classes III - curto:
● Classes IV - misturado: é o produto que não se enquadra em nenhuma das classes anteriores.

A análise do tipo, utiliza-se duas tabelas, ambas para o Grupo 1, ou seja, arroz com casca. 

Em ambas as tabelas, temos a subdivisão em 5 tipos. Vamos iniciar com a tabela do arroz em casca 
NATURAL: 
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Agora a tabela para o arroz em casca PARBOILIZADO é um pouco diferente. 

E agora vamos colocar em prática tudo isso que aprendemos, TAREFA PARA SUA PRÓXIMA ida ao 
supermercado: 
Pegue um pacote de arroz e anote sua classificação e compare com as tabelas apresentadas. Tenho 
certeza de que jamais vai comprar um arroz sem lembrar desta aula.

● A qualidade é avaliada no momento da VENDA PELO PRODUTOR, e o VALOR do produto, e até sua 
LIQUIDEZ vai ser determinada pela qualidade. Pois é assim que fazemos quando compramos no 
supermercado, pagamos mais e normalmente compramos o melhor arroz.

● O MERCADO é soberano, e devemos estar atentos às oportunidades de preços e de nichos, buscando 
sempre ampliar a rentabilidade. Mas para isso, BOA QUALIDADE sempre é um pré-requisito.

Gostou deste assunto e quer entender mais, você pode dar um google e pesquisar sobre 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2012.
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