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Classificação oficial de feijão
IN MAPA N° 12 de 28 de março de 2008, IN MAPA N° 48, de 1° de
novembro de 2011, e IN MAPA N° 56 de 24 de novembro de
2009.

QUALIDADE DE FEIJÃO



GRUPO

§ 1º do Art. 5°: De acordo com a espécie a que pertença, o feijão será classificado em 

dois Grupos denominados Grupo I e Grupo II, conforme a seguir:

I - Grupo I: Feijão Comum, quando proveniente da espécie Phaseolus vulgaris L.

II - Grupo II: Feijão-Caupi (Feijão-de-Corda ou Feijão-Macassar), quando 

proveniente da espécie Vigna unguiculata (L) Walp.

CLASSES

a) branco: produto que contém, no mínimo, 90,00% (noventa por cento) de grãos de 

coloração branca;

b) preto: produto que contém, no mínimo, 90,00% (noventa por cento) de grãos de 

coloração preta;

c) cores: produto que contém no mínimo, 90,00% (noventa por cento) de grãos da classe 

cores, admitindo-se até 10,00% (dez por cento) de outras cultivares da classe cores, 

que apresentem contraste na cor ou no tamanho;

d) misturado: produto que não atende às especificações de nenhuma das classes 

anteriores.





Defeitos leves

A) Amassados

B) Danificados

C) Imaturos

D) Partidos (bandinhas) e Quebrados



A. amassados: os grãos inteiros, partidos ou quebrados, danificados por ação 

mecânica, com o rompimento do tegumento (película) e do cotilédone (polpa);

B. danificados: os grãos inteiros, partidos ou quebrados, que se apresentarem com 

manchas ocasionadas por doenças, condições climáticas ou alteração na cor, na 

forma de característica extrínseca, os grãos inteiros com cotilédones sadios 

desprovidos de sua película em 50,00% (cinqüenta por cento) de sua superfície, 

ou mais, bem como os grãos com avarias provocadas por insetos que não sejam 

os carunchos e as lagartas das vagens;

Defeitos leves



A. amassados: os grãos inteiros, partidos ou quebrados, danificados por ação 

mecânica, com o rompimento do tegumento (película) e do cotilédone (polpa);

B. danificados: os grãos inteiros, partidos ou quebrados, que se apresentarem com 

manchas ocasionadas por doenças, condições climáticas ou alteração na cor, na 

forma de característica extrínseca, os grãos inteiros com cotilédones sadios 

desprovidos de sua película em 50,00% (cinqüenta por cento) de sua superfície, 

ou mais, bem como os grãos com avarias provocadas por insetos que não 

sejam os carunchos e as lagartas das vagens;

Defeitos leves



C. imaturos: grãos inteiros que vazarem por uma peneira com crivos oblongos 

com largura de 3,00 mm (três milímetros) e comprimento de 19,00 mm 

(dezenove milímetros);

D. partidos (bandinhas) e quebrados: os grãos sadios que se apresentam 

divididos em seus cotilédones, devido ao rompimento do tegumento (película) e 

os pedaços de grãos sadios resultantes da ação mecânica ou da manipulação do 

produto, que não vazarem numa peneira de crivos circulares de 5,00 mm (cinco 

milímetros) de diâmetro.

Defeitos leves



C. imaturos: grãos inteiros que vazarem por uma peneira com crivos oblongos 

com largura de 3,00 mm (três milímetros) e comprimento de 19,00 mm 

(dezenove milímetros);

D. partidos (bandinhas) e quebrados: os grãos sadios que se apresentam 

divididos em seus cotilédones, devido ao rompimento do tegumento (película) e 

os pedaços de grãos sadios resultantes da ação mecânica ou da manipulação do 

produto, que não vazarem numa peneira de crivos circulares de 5,00 mm (cinco 

milímetros) de diâmetro.

Defeitos leves



Defeitos graves



Defeitos graves

A) Mofados, ardidos, germinados

B) Carunchados e atacados por lagarta da vagem

Grãos mofados



Defeitos graves

A) Mofados, ardidos, germinados

B) Carunchados e atacados por lagarta da vagem

Grãos germinados



Defeitos graves

A) Mofados, ardidos, germinados

B) Carunchados e atacados por lagarta da vagem



Descascamento

Seleção

Limpeza e lavagem

Classificação, inspeção e 

escolha

Branqueamento

Enchimento e adição de 

salmoura

Exaustão e Fechamento

Esterilização

Resfriamento

Armazenamento

Seleção

Limpeza e lavagem

Classificação, inspeção e 

escolha

Reidratação

Branqueamento

Enchimento e adição de 

salmoura

Exaustão e Fechamento

Esterilização

Resfriamento

Armazenamento
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ARROZ NO BRASIL  

PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES (%)

PA
1,3%

MA
4,0%

TO
4,8%

OUTROS
6,9%

SC
8,3%

RS
71,2%

MT 4,6%

SEQUEIRO/TERRAS ALTAS:

2,4 milhões ha

IRRIGADO/TERRAS BAIXAS:
1,2 milhões ha

3.000 MARCAS NO VAREJO

2.000 INDÚSTRIAS

Fonte: EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO, IRGA (2017)
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01. Arista               02. Lema            03. Pericarpo       04. Tegumento       
05. Aleurona          06. Escutelo      07. Epiblasto        08. Plúmula 
09. Radícula          10. Ráquis         11. Glumas não floráveis  
12. Endosperma    13. Pálea 

 

FARELO: 03, 04 e 05; parte de 12  GERME:   06, 07, 08 e 09 
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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 74,12 87,58 85,08

Proteínas (N x 5,95) 10,46 8,94 9,44

Lipídios 2,52 0,36 0,69

Cinzas 1,15 0,3 0,67

Fibra total 11,76 2,87 4,15

Fibra insolúvel 8,93 1,05 1,63

Fibra solúvel 2,82 1,82 2,52



GRÂNULOS DE AMIDO

ARROZ BATATA MILHOMANDIOCA TRIGO

A B

Microscopia de arroz branco (A) e de parboilizado (B).
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GRUPOS DE CONSUMIDORES

a) naturalista, que prefere arroz integral. É o consumidor típico da

cozinha macrobiótica;

b) consumidor de “arroz orgânico”, produzido sem a utilização de

agroquímicos (cujo número tem crescido significativamente nos últimos

tempos). Esse consumidor exige rastreabilidade e paga por isso. Já há

indústrias no País oferecendo esse produto no mercado, tanto na forma de

arroz integral, como parboilizado ou branco polido;

c) apreciador da cozinha oriental, que prefere o arroz com alto grau de

pegajosidade. Há predominância de preferência pelo arroz branco polido,

mas há consumidores desse grupo que procuram o arroz integral;

d) grupo formado pela grande maioria, que prefere arroz polido,

soltinho, de coloração clara e, se possível, que possa ser reaquecido sem

que perca a maciez original. Para esses consumidores, são também

importantes requisitos de qualidade a ausência de sabor e odor fortes, a

rapidez de preparo, o aumento de volume e o ganho de peso na cocção;

e) grupo dos consumidores da denominada geração saúde, que

valoriza propriedades nutracêuticas.
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CARACTERÍSTICAS – CONSUMO DE OUTRAS FORMAS

sabor suave, coloração branca e hipoalergenicidade

carboidratos (40 a 60%), proteínas (12 a 17%), lipídios (15 a 22%) com

predominância de ácidos graxos insaturados, fibra alimentar (15 a 25%)

predominantemente insolúvel, minerais (10 a 15%), vitaminas e

compostos bioativos como esteróis, tocoferóis, gama-oryzanol, ácido

fítico, tocotrienóis, álcoois triterpênicos

fonte de óleo, proteínas e produtos importantes para a nutrição e a

saúde, como inositol e biotina (vitamina B7) e ácido fólico (vitamina F)

elaborar pães, sopas, mingaus e pudins instantâneos, sobremesas

lácteas, massas alimentícias, embutidos cárneos, entre outros

pode substituir parcial ou totalmente outras farinhas

produtos sem glúten, para celíacos

amido resistente
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CARACTERÍSTICAS – CONSUMO DE OUTRAS FORMAS

necessárias adequações no processamento ou na farinha (baixa

capacidade de absorção de água, coesividade, viscosidade e

elasticidade)

adicão de gomas, como xantana, hidroxipropilmetilcelulose,

carboximetilcelulose, goma locusta, goma guar, carragena e agar,

auxiliam na formação da massa do pão

podem ser feitas modificações que afetam basicamente o amido,

principal componente (annealing, gelatinização a frio, redução da

retrogradação e sinérese, pré-gelatinização, extrusão). Uso em massas,

panificação, cremes, sopas, mingaus, espessante em molhos para salada,

maioneses, produtos lácteos e outros

em alimentos processados e produtos extrusados, estabilizantes e

emulsificantes, em substituição de gomas comerciais e amidos

modificados, concentrados protéicos, prevenção de doenças

cardiovasculares, diabetes, diverticulose e câncer de cólon
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CARACTERÍSTICAS – CONSUMO DE OUTRAS FORMAS

mercado internacional, suplementos à base de γ-orizanol para uso

auxiliar no tratamento de hipercolesterolemia, inibição da agregação

plaquetária, melhoria do desempenho físico (esteróide natural alternativo),

normalização de níveis hormonais (minimização dos sintomas da

menopausa e aumento de testosterona), tratamento dos sintomas da

gastrite e outras enfermidades gastrointestinais.

γ-orizanol também em cosméticos (agente antienvelhecimento e filtro

solar) e suplementação de animais (efeito semelhante aos hormônios

esteroidais), de forma segura e legalmente permitida.

tocoferóis e tocotrienóis ou vitamina E (controle de doenças

degenerativas, cardiovasculares, infartos, artrites, senilidade, diabetes e

câncer). Essenciais para as células vermelhas do sangue (auxílio na

respiração celular e proteção de agentes poluidores, especialmente nos

pulmões).

casca - Carbono (37%), Hidrogênio (9%), Nitrogênio (11%), Oxigênio

(35%) e Silício (9%). Fonte de energia, compostos estruturais e químicos



Produto cosmético (Itália) 

Amido de arroz

Cola de amido de arroz

Pó para rosto a base de amido 

de arroz e milho

Sal de banho para 

pele infantil

Adesivo

Iogurte 

Biscoitos Doces
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http://pt.efeitoverde.com/index.php?img_src=images/products/amido-arroz.jpg
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Possibilidades de uso de matéria-prima arroz.

Fonte: ECHEVERRIGARAY, E. UCS, 2011, adaptação de Magalhães Jr., 2012 



Fatores que influenciam a qualidade do grão:

a) características da espécie e varietais; b) época e condição de colheita;

c) condições no ciclo de produção; d) métodos de secagem;

e) sistema de armazenamento f) e métodos de conservação.

g) processo de industrialização h) “vida na prateleira”

i) técnica culinária j) hábitos culturais

Qualidade: propriedades desejáveis para a conservação, industrialização e/ou consumo de arroz:

a) umidade baixa e uniforme; b) poucas impurezas / matérias estranhas;

c) baixa suscetibilidade à quebra; d) poucos defeitos;

e) alto peso específico; f) boa conservabilidade;

g) elevada sanidade, poucas substâncias tóxicas; h) boas características sensoriais;

i) bom desempenho de panela; j) alto valor nutricional.
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IN 06/2009

Arroz em Casca Natural – Limites máximos de tolerância expressos em %/peso

Tipo Ardidos Picados ou

Manchados

Gessados e  

Verdes

Vermelhos e 

Pretos

Amarelos

1 0,15 1,75 2,00 1,00 0,50

2 0,30 3,00 4,00 1,50 1,00

3 0,50 4,50 6,00 2,00 2,00

4 1,00 6,00 8,00 3,00 3,00

5 1,50 8,00 10,00 4,00 5,00
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Tipo Matérias

Estranhas e

Impurezas

Mofados

e Ardidos

Picados ou

Manchados

Gessados

e Verdes

Vermelhos

e Pretos

Amarelos Total de

Quebrados

e  Quirera

1 0,10 0,15 1,75 2,00 1,00 0,50 4,00

2 0,20 0,30 3,00 4,00 1,50 1,00 7,50

3 0,30 0,50 4,50 6,00 2,00 2,00 12,50

4 0,40 1,00 6,00 8,00 3,00 3,00 15,00

5 0,50 1,50 8,00 10,00 4,00 5,00 20,00

Observação: O limite máximo de tolerância admitido para marinheiro é de 10 (dez) grãos em 1000g (um mil gramas) 

para todos os tipos. Acima desse limite o produto será considerado como Fora de Tipo.

Arroz Beneficiado Integral – Limites máximos de tolerância expressos em %/peso



Arroz Beneficiado Polido – Limites máximos de tolerância expressos em %/peso

Observação: O limite máximo de tolerância admitido para marinheiro é de 10 (dez) grãos em 1000g (um mil gramas) para todos 

os tipos. Acima desse limite o produto será considerado como Fora de Tipo.

Tipo Matérias

Estranhas e

Impurezas

Mofados e 

Ardidos

Picados ou

Manchados

Gessados

e Verdes

Rajados Amarelos Total de

Quebrados

e  Quirera

Quirera

(máximo)

1 0,10 0,15 1,75 2,00 1,00 0,50 7,50 0,50

2 0,20 0,30 3,00 4,00 1,50 1,00 15,00 1,00

3 0,30 0,50 4,50 6,00 2,00 2,00 25,00 2,00

4 0,40 1,00 6,00 8,00 3,00 3,00 35,00 3,00

5 0,50 1,50 8,00 10,00 4,00 5,00 45,00 4,00
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Tipo Matérias

Estranhas e

Impurezas

Mofados,

Ardidos e 

Enegrecidos

Não

Gelatinizados

Danificados Rajados Picados ou

Manchados

Total de

Quebrados

e  Quirera

Quirera

(máximo)

1 0,05 0,20 20,00 0,50 1,00 1,75 4,50 0,40

2 0,10 0,40 25,00 1,00 1,50 3,00 7,00 0,50

3 0,15 0,60 35,00 1,50 2,00 4,50 9,00 0,75

4 0,20 0,80 45,00 2,00 3,00 6,00 11,00 1,00

5 0,25 1,00 55,00 3,00 4,00 8,00 15,00 1,25

Arroz Beneficiado Parboilizado Polido – Limites máximos de tolerância expressos em %/peso

Observações: 

1. O limite máximo de tolerância admitido para grão não parboilizado é de 0,30% (zero vírgula trinta por cento) para todos 

os tipos. Acima desse limite o produto será considerado como Fora de Tipo.

2. O limite máximo de tolerância admitido para marinheiro é de 5 (cinco) grãos em 1000g (um mil gramas). Acima desse 

limite o produto será considerado como Fora de Tipo.



Análises

AmostragemTransporte
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Moega Plataforma basculante

Colheita



Reguladores de fluxo ou silo-pulmão

Pré-limpeza ou limpeza/seleção de arroz 

com casca

Sistema de captação de poeira
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Figura 5 - Grãos inteiros sem defeitos em arroz, cultivar BR-IRGA 410, 
mantidos em 20ºC<t<30ºC na espera para secagem, armazenados 

em sistema convencional e beneficiados pelos processos 
convencional de branco polido (cnv) e parboilização (prb) 

esp 1 cnv esp 1 prb esp 2 cnv

esp 2 prb esp 3 cnv esp 3 prb

esp 4 cnv esp 4 prb esp 5 cnv

esp 5 prb Polinômio (esp 1 cnv) Polinômio (esp 1 prb)

Polinômio (esp 2 cnv) Polinômio (esp 2 prb) Polinômio (esp 3 cnv)

Polinômio (esp 3 prb) Polinômio (esp 4 cnv) Polinômio (esp 4 prb)

Polinômio (esp 5 cnv) Polinômio (esp 5 prb)
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Incidência de defeitos em arroz mantidos em 20ºC<t<30ºC na espera para 
secagem, armazenados em sistema convencional e beneficiados pelos 

processos convencional de branco polido (cnv) e parboilização (prb) 
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Armazém graneleiro, de alvenaria, dotado de

cabos de termometria e canaletas de aeração

sobre o piso plano, de concreto

Armazém graneleiro, de alvenaria, dotado de

sistema de resfriamento para conservação de

grãos
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Industrialização: 

 

Arroz - Processo Convencional 

LIMPEZA  DESCASCAMENTO  POLIMENTO OU 

BRUNIMENTO  REMOÇÃO DE DEFEITOS E 

CLASSIFICAÇÃO PADRONIZAÇÃO  EMBALAGEM 

Arroz - Parboilização  

 

LIMPEZA  HIDRATAÇÃO, MACERAÇÃO OU 

ENCHARCAMENTO AUTOCLAVAGEM  SECAGENS 

E TEMPERAGENS DESCASCAMENTO  POLIMENTO 

OU BRUNIMENTO REMOÇÃO DE DEFEITOS E 

CLASSIFICAÇÃOPADRONIZAÇÃO  EMBALAGEM 

“Industrialização e Qualidade de Arroz”



“Industrialização e Qualidade de Arroz”

AUTOCLAVAGEM

ENCHARCAMENTO



SECADOR CONTÍNUO ADAPTADO
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SECADOR INTERMITENTE



DESCASCAMENTO
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SEPARAÇÃO DE GRÃOS DESCASCADOS

E NÃO DESCASCADOS



BRUNIMENTO E POLIMENTO
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SELEÇÃO – SACA PEDRAS
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