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RESUMO 

Devido a importância em se conhecer as propriedades físicas dos grãos para 
dimensionamento, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Assim, 
objetivou-se determinar valores dos eixos característicos (comprimento, largura, 
espessura), circularidade, esfericidade, massa específica aparente, massa de mil grãos. 
As amostras de feijão carioca foram adquiridas no comércio local da cidade de Januária-
MG, e suas análises feitas no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus 
Januária. Após a coleta de dados foram calculados a média, desvio padrão e coeficiente 
de variação dos valores obtidos. O coeficiente de variação assim como o desvio padrão 
apresentou-se dentro do esperado para todos os parâmetros analisados, o que indica a 
correta utilização dos métodos empregados.

Palavras-chave: Produtos agrícolas, massa específica aparente, esfericidade, 
circularidade.

INTRODUÇÃO

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos grãos mais produzidos no 
Brasil, sendo mais produzido principalmente por pequenos e médios produtores 
espalhados por todo o país. Atualmente esse grão representa uma das mais importantes 
fontes de alimentação para a população, e está presente em diversos pratos típicos, 
principalmente por ser um alimento rico em proteínas, fibras, carboidratos dentre outros 
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nutrientes e principalmente por seu baixo custo comparado a outras fontes de proteínas 
(Embrapa Arroz e Feijão, 2011). 

Conhecer as propriedades físicas desse grão é importante para a preservação 
das características e também conhecer sobre as particularidade do feijão como massa, 
comprimento, largura, espessura, peso hectolitro, porosidade, massa de 1000 grãos, 
ângulo de repouso, massa de 1 grão, circularidade e esfericidade, dados esses que 
podem servir como base para pressupor o tempo gasto na secagem e melhor método 
a ser utilizado, tal como, melhor procedimento no beneficiamento e para realizar o mais 
eficiente dimensionamento de equipamentos para diversas etapas desde a colheita até 
o armazenamento desses grãos (Nikoobin et al., 2009; Pereira et al., 2017). 

Dentro do contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo determinar 
as propriedades físicas de grãos de feijão carioca (Phaseolus vulgaris). 

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Januária - MG. As sementes do feijão 
carioca foram obtidas no comércio local e transportadas em embalagens plásticas. 
Foram avaliadas as propriedades físicas descritas abaixo:

COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA
Para a determinação das dimensões dos grãos foi utilizado um paquímetro digital 

de precisão de 0,01mm. Foram feitas doze leituras, e com base nos dados encontrados, 
calculou-se circularidade e esfericidade.

ESFERICIDADE E CIRCULARIDADE
São propriedades físicas relacionadas à forma do grão, sendo específicas de cada 

produto, definidas geneticamente, que podem ser influenciadas pelo ambiente durante e 
após o período de sua formação e que influencia as demais propriedades físicas do produto.

A circularidade é a razão entre a maior área projetada do grão em repouso natural 
e a área do menor círculo circunscrito. Esfericidade é o coeficiente que informa o quanto 
esférico é um produto. As propriedades fora calculadas conforme as equações 1 e 2, 
sugeridas por Mohsenin (1980).

Onde: 

                 (1) 

       )
 
 )            (2) 
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E= esfericidade (%); C= circularidade (%); a= comprimento (mm); b=largura (mm); 
c=espessura (mm).

MASSA ESPECÍFICA APARENTE
A massa específica aparente (ρ ap.), expressa em kg m-3, foi obtida a partir da 

determinação do peso hectolitro, em balança hectolítrica com capacidade de ¼ de litro, 
em três repetições (BRASIL, 2009). 

MASSA DE MIL GRÃOS
A massa de mil grãos foi determinada utilizando-se o método de contagem (oito 

repetições de 100 grãos) com determinação de massa em balança eletrônica (precisão de 
0,01 g). Após a pesagem das oito subamostras foi calculado a variância, o desvio padrão 
e o coeficiente de variação dos valores obtidos nas pesagens. Após esses cálculos, a 
massa média das oito sub amostras de 100 sementes foi multiplicada por 10, resultando 
os valores para realização de análise estatística (BRASIL, 2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 são apresentados os valores médios encontrados para as variáveis 
analisadas no trabalho, desvio padrão e coeficientes de variação.

TABELA 1. Médias de massa unitária (M), massa específica aparente (ρ ap) comprimento (C), 
largura (L), espessura (E), esfericidade (Esf), circularidade (circ) e peso de 100 grãos (P) e peso 
de 1000 grãos.

Variável Média Desvio                      
padrão Coeficiente de variação

Massa unitária (g) 0,254 0,01797 7,061

Massa específica aparente (kg m3) 7,536 e10-4 0,14742 0,019

Comprimento (mm) 10,36 0,45153 4,356

Largura (mm) 6,88 0,17354 2,520

Espessura (mm) 5,08 0,20500 4,032

Esfericidade (Esf) 68,86 2,21522 3,216

Circularidade (circ) 66,51 2,34196 3,520

Peso de 100 grãos (g) 24,9188 0,40688 1,632

Peso de 1000 grãos (g) 249,188 
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Podemos observar que os grãos apresentaram satisfatórios coeficientes de 
variação para os parâmetros: massa unitária, massa específica aparente, comprimento, 
largura, espessura, esfericidade, circularidade e peso de 100 grãos.

O dado de média encontrado para os grãos avaliados foi de 24,9188 g (Tabela 1), 
esse valor condiz com os resultados apresentados por BLAIR et al. (2010), que confirma 
que a maioria de grãos de feijão produzidos no território nacional mostram a massa de 
100 grãos com valores menores de 25g. 

Quanto a variável de tamanho de grãos, segundo a classificação de Hernshaw 
(2008), grãos pequenos (< 15g/100 grãos), médios (15,1 – 20 g/100 grãos), grandes 
(20,1 – 25 g/100 grãos) e muito grandes (> 25,1 g/100 grãos). Os grãos avaliados neste 
experimento são grãos grandes, pois obtiveram média de 24,9188 g (Tabela 1).

Os dados de comprimento, largura e espessura encontrados foram respectivamente, 
10,36mm, 6,88mm e 5,08mm (Tabela 1). As médias encontradas para as variáveis de 
esfericidade e circularidade foram de 68,86 % e 66,51% respectivamente (Tabela1).
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