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Resumo 

Objetivo: O objetivo desta pesquisa é investigar a influência da diferença do valor 

do arroz integral em relação ao arroz polido. Método: Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas com foco em produção. Resultados: Verificou que ambos os tipos de 

arroz estudados possuem etapas de produção similares, entretanto, devido ao arroz 

integral ser um alimento mais bruto, ele sofre oxidação com maior facilidade, logo 

possui uma menor produção, e seu menor volume no mercado faz com que seja 

vendido a um valor superior ao arroz branco. 
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Abstract 

The objective of this research is to investigate the influence of the difference in the 

value of brown rice in relation to polished rice. Bibliographical research was carried 

out focusing on production. He verified that both types of rice studied have similar 

production steps, however, because brown rice is a more crude food, it is oxidized 

more easily, therefore it has a lower production, and its lower volume in the market 

causes it to be sold to a value higher than white rice. 
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Introdução 

Segundo Castro et al. (1999), pouca ênfase se dava aos aspectos da 

qualidade do arroz até a década de 70. Com a competitividade tanto no mercado 

interno quanto no mercado externo, essa visão de qualidade passa a ser alterada, e 

os seus produtores começam a ter uma preocupação maior em relação aos 

aspectos de qualidade dos grãos. 



O arroz é um dos cereais mais consumidos do mundo, sua produção anual é 

de aproximadamente 606 milhões de toneladas, e o Brasil participa com 13.140.900 

toneladas (2,17% da produção mundial). 

Cabe aos consumidores, determinar as características desejadas ao produto 

final, como, aparências, a cor, a textura e o sabor. 

 

Objetivo 

Investigar a influência da diferença do valor do arroz integral em relação ao 

arroz polido. 

 

Método 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas para identificar as suas etapas de 

produções, valores nutricionais, custo de venda final, e por fim, sobre a preferência 

popular para ambos os tipos de arrozes. 

 

Resultados 

As características determinantes de qualidade de grão como arroz refletem-

se diretamente no valor do mercado e na aceitação do produto pelo consumidor. 

Entretanto, a definição dessa qualidade torna-se complexa em função de tradições e 

costumes regionais e locais, o que muitas vezes representa um produto de boa 

qualidade para um grupo de consumidores pode ser totalmente inaceitável para 

outro. (CASTRO et al., 1999, p. 9) 

Em relação ao processamento do arroz, Nitzke (2018), declara: 

O processamento do arroz integral e do polido é praticamente o mesmo, 

sendo que a principal diferença está na etapa de brunição, que no caso do arroz 

integral é muito mais branda, servindo apenas para retirar algumas camadas mais 

externas, sem separar o germe nem o farelo, o que explica seu maior valor nutritivo, 

sua menor vida de prateleira e seu sabor e textura diferenciados. 

Ainda citando o trabalho de Nitzke (2018), o farelo do arroz é rico em 

gorduras, como verifica-se na tabela 1, logo o arroz integral está mais suscetível à 

oxidação, fazendo com que essa gordura fique rançosa, e o produto inapto ao 

consumo. 

 

 



 

Tabela 1: Composição do grão de arroz (em 100g) 

 
Fonte: Nitzke, 2018. 

 

Como se pode observar na tabela 1, o arroz integral tem um valor nutricional 

superior ao arroz polido, principalmente em vitaminas e sais minerais. 

Apesar dos valores nutricionais superiores, para Castro et al. (1999) é 

interessante dizer que a maioria dos consumidores brasileiros tem a preferência pelo 

arroz polido, mesmo sabendo que o arroz integral possui valor nutricional superior. 

Essa preferência deve estar ligada a qualidade de cocção que proporciona bom 

rendimento, cozimento mais rápido e melhor aparência do arroz polido. 

 

Tabela 2: Valores de venda final na data de 22/09/2018, nos respectivos 

estabelecimentos em Apucarana/PR 

Marca Prato Fino Muffato Cidade Canção Condor 

Arroz Integral 1kg R$ 5,65 R$ 5,15 R$ 5,98 

Arroz Polido 1kg R$ 4,09 R$ 4,28 R$ 4,39 

Fonte: Autores do Trabalho, 2018. 

 

Como se observa na tabela 2, o valor médio do arroz integral em 

embalagens de 1kg é de R$ 5,59 enquanto do arroz polido é de R$ 4,25, o que nos 

apresenta que o arroz integral tem aproximadamente um valor 24% superior ao do 

arroz polido, para o consumidor final. 

 

 



Considerações Finais 

Em virtude dessas considerações, observa-se que, as etapas de produção 

do arroz integral e do arroz polido, possuem diferenças mínimas e que o possível 

custo dessas diferenças não justificam na manufatura o valor elevado do arroz 

integral em comparação ao arroz polido. 

É correto dizer que o valor elevado do arroz integral está ligado diretamente 

a este ter uma validade menor e tornar-se inapto para o consumo com maior 

facilidade, isso faz com que as indústrias produzam uma baixa quantidade de arroz 

integral, logo um produto de menor volume em mercado e de maior valor. 

Os autores sugerem uma pesquisa mais profunda em relação a oferta e 

demanda do arroz integral e polido no mercado nacional. 
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