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“No meio do caminho tinha uma pandemia, tinha uma pandemia no meio do caminho” 

Adaptado de Carlos Drummond de Andrade 



 

RESUMO 
 

COSTA FILHO, H. Qualidade do pélete de rações para equinos em diferentes padrões de 
granulometria do milho em indústria com moagem individual. 2021. 58 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
O Brasil possui o 4º maior rebanho de equinos do mundo com 5,85 milhões de cabeças, e as 

indústrias locais de rações comerciais atendem esse mercado com produtos na maior parte na 

forma peletizada ou de multipartículas, onde o pélete é um dos constituintes. Entretanto, 

manutenção de aceitável qualidade do pélete para processos de moagem dos ingredientes mais 

economicamente eficientes, é um desafio. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de 3 

diferentes granulometrias da moagem do milho usado na fabricação de rações peletizadas para 

equinos, em fábrica com moagem individual, sobre a eficiência econômica e qualidade dos 

péletes. O experimento foi conduzido em uma fábrica de rações comerciais para equinos, e 

foram avaliados a abertura das peneiras de moagem, o diâmetro geométrico médio (DGM), o 

desvio padrão geométrico (DPG), o diâmetro dos péletes, o índice de durabilidade do pélete 

(PDI), consumo de energia elétrica do moinho e rendimento de moagem. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, e os tratamentos consistiam em 3 

diâmetros de peneira de moagem, sendo: moagem em peneira de 3 mm (M3) moagem em 

peneira de 5 mm (M5) e moagem em peneira de 8 mm (M8), sendo 10 repetições por tratamento 

para a abertura da peneira, 10 repetições por tratamento para o PDI, 30 repetições por tratamento 

para diâmetro do pélete e 4 repetições por tratamento para o DGM e, para o rendimento da 

moagem, foi realizada uma única repetição por tratamento. Os dados foram submetidos à 

análise de variância, utilizando o modelo misto do pacote PROC GLM do programa SAS 

(Statistical Analysis System). Quando a diferença foi significante, o teste de Tukey foi usado 

para separar as médias dos tratamentos, considerando significância de 5%. Foi observada 

diferença (P = 0,0001) para as aberturas das peneiras, com valores de 2,58, 4,42 e 7,64 mm, 

respectivamente aos tratamentos M3, M5 e M8. A moagem M8 aumentou o DGM em 

aproximadamente 445 µm, em relação às moagens M3 e M5, respectivamente 764,5, 864,5 e 

1209,5 µm (P = 0,0001). A moagem M3 se apresentou mais uniforme, medida através do DPG, 

que as moagens M5 e M8, respectivamente 1,835, 2,07 e 2,218 (P = 0,0006). Foi observada 

diferença (P < 0,05), para o parâmetro diâmetro do pélete, apenas do tratamento M8, com 

valores de 4,774, 4,805 e 4,823 mm, respectivamente. O PDI mostrou, para todos os 

tratamentos, valores acima de 97%, sem diferença (P > 0,05), com valores de 98,5, 98,3 e 

97,9%, respectivamente. A economia no consumo de energia por tonelada de milho moído entre 



 

a M3 e a M8 foi de 71,5% e a produtividade da moagem do milho aumentou em 3,3 vezes. 

Pode-se concluir que a moagem do grão de milho em diferentes diâmetros de peneira utilizada 

na fabricação de rações peletizadas para equinos, em indústria com moagem individual, 

produzem diferentes diâmetros geométrico médio, que melhoram a eficiência econômica e não 

interferem na qualidade dos péletes.  

  

Palavras-chave: Cavalo. Peletização. Processamento. Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

COSTA FILHO, H. Equine feed pellet quality in different corn granulometry standards 
in industry with individual grinding. 2021. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

Brazil has the 4th largest herd of equines in the world with 5.85 million heads, and local 

commercial feed industries serve this market with products mostly in pelleted or multi particle 

form, where pellet is one of the constituents. However, maintaining acceptable pellet quality 

for more economically efficient ingredient grinding processes is a challenge. The aim of this 

study was to evaluate the effect of 3 different grain sizes of corn grinding used in the 

manufacture of equines pelleted feed, in a factory with individual grinding, on the economic 

efficiency and pellets quality. The experiment was carried out in a commercial equines feed 

factory, and were evaluated the opening of the grinding sieves, geometric mean diameter 

(GMD), geometric standard deviation (GSD), pellet diameter, pellet durability index (PDI), 

mill electrical energy consumption and milling yield. The experimental design used was 

completely randomized, and the treatments consisted of 3 grinding sieve diameters, as follows: 

grinding in a 3 mm sieve (M3) grinding in a 5 mm sieve (M5) and grinding in an 8 mm sieve 

(M8), with 10 repetitions per treatment for sieve opening, 10 repetitions per treatment for PDI, 

30 repetitions per treatment for pellet diameter and 4 repetitions per treatment for GMD and, 

for grinding yield, a single repetition was performed per treatment. Data were subjected to 

variance analysis, using the mixed model of the PROC GLM package of the SAS (Statistical 

Analysis System) program. When the difference was significant, the Tukey test was used to 

separate treatment means, considering 5% significance. Difference (P = 0.0001) was observed 

for sieves openings, with values of 2.58, 4.42 and 7.64 mm, respectively for treatments M3, M5 

and M8. The M8 grind increased the GMD by approximately 445 µm, in relation to the M3 and 

M5 grinds, respectively 764.5, 864.5 and 1209.5 µm (P = 0.0001). The M3 grind was more 

uniform, measured by the GSD, than the M5 and M8 grinds, respectively 1.835, 2.07 and 2.218 

(P = 0.0006). Difference (P < 0.05) was observed for pellet diameter parameter, only for the 

M8 treatment, with values of 4.774, 4.805 and 4.823 mm, respectively. The PDI showed, for 

all treatments, values above 97%, with no difference (P > 0.05), with values of 98.5, 98.3 and 

97.9%, respectively. The savings in energy consumption per ton of corn grinded between M3 

and M8 was 71.5% and corn grinding productivity increased by 3.3 times. It can be concluded 

that corn grain grinding in different sieve diameters used in pelleted feed for horses 

manufacture, in industry with individual grinding, produce different geometric mean diameters, 

which improve economic efficiency and do not interfere in pellets quality. 



 

Keywords: Horse. Pelleting. Processing. Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a FAO, o rebanho mundial de equinos é de aproximadamente 61 milhões de 

cabeças, e o Brasil ocuparia a posição de 4º maior rebanho do mundo, com aproximadamente 

5,85 milhões de cabeças (FAOSTAT, 2019; IBGE, 2019). O Agronegócio do Cavalo no Brasil 

é uma cadeia com um faturamento estimado de mais de R$ 16 bilhões ao ano (dados de 2015), 

com a geração de mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos, 2 vezes mais que a 

indústria automobilística (DIAS, 2016). 

Inseridas na cadeia do agronegócio do cavalo estão as indústrias de rações comerciais 

que produzem produtos para equinos, com número aproximado de 110 fábricas registradas no 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pertencentes a 80 empresas e, 

dessas empresas, 20 são filiadas ao Sindirações (BRASIL, 2021; SINDIRAÇÕES, 2021). Essas 

110 fábricas estão distribuídas em praticamente todos os estados brasileiros. Muitos desses 

fabricantes de rações comerciais possuem atuação por todo o país, mas muitos têm atuação 

apenas regional, perto das suas unidades produtoras. Dados do Sindirações de 2020 estimam 

que o Brasil produziu 618.000 toneladas de rações comerciais para equinos (SINDIRAÇÕES, 

2021). Acredita-se que as estimativas reportadas pelo Sindirações possam abranger cerca de 

50% do volume total de ração produzido no país. Considerando, então, essa abrangência, 

podemos estimar que o Brasil produziu cerca de 1.236.000 toneladas de rações comerciais em 

2020, sendo a maior parte desse volume apresentada na forma peletizada ou multipartícula 

(péletes + outras partículas, como aveia, milho laminado/canjicado, partículas extrusadas etc.), 

visto que as indústrias buscam agregar valor aos seus produtos, saindo da produção das rações 

comerciais apenas fareladas. Estima-se que o faturamento das indústrias de rações comerciais 

para equinos seja da ordem de 10% de toda a cadeia do agronegócio do cavalo. 
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Apesar de já estar bem documentado para suínos e aves, o diâmetro geométrico médio 

(DGM) é pouquíssimo usado para as outras espécies de interesse zootécnico e, nas indústrias 

de rações comerciais para equinos, menos ainda. O que se costuma usar é o diâmetro da peneira 

usada na moagem: exemplo, moído em peneira 3 mm ou 5 mm. Mas muitos outros fatores 

interferem na qualidade dessa moagem, como: desgaste dos martelos, distância entre martelos 

e peneira, tipo e dimensões dos martelos, tipo de formulação, exaustão/aspiração do moinho, 

umidade do produto a ser moído, entre outros. Para atingir o DGM desejado após a moagem, 

as indústrias de rações contam com os tipos de moagem individual, em que apenas o milho e 

ingredientes recebidos na forma peletizada são moídos, e os demais ingredientes usados tal qual 

são recebidos, ou moagem conjunta, em que todos os ingredientes, exceto os mais finos, são 

moídos conjuntamente. O tamanho das partículas dos ingredientes destinados à fabricação de 

rações pode influenciar na digestibilidade dos nutrientes e, como consequência, na 

maximização de resposta pelos animais, talvez de maneira ainda não comprovada para os 

equinos, assim como influenciar no processamento, peletização ou extrusão, que essa ração 

poderá vir a ser submetida. Do ponto de vista nutricional, parece ser consenso que, quanto 

menor o tamanho das partículas, maior o contato dessas com os sucos digestivos, favorecendo 

a digestão e a absorção dos nutrientes. Já do ponto de vista de produção de rações quanto maior 

o tamanho das partículas dos ingredientes maior a economia com energia e maior a eficiência 

(toneladas/hora) de moagem. Por outro lado, partículas com DGM entre 1000 e 1500 μm não 

são aconselháveis pois podem apresentar péletes mais frágeis devido a maiores pontos de 

ruptura. Partículas mais finas podem favorecer a peletização, pois aumentam sua área 

superficial em relação ao volume da partícula, aumentando o número de pontos de contato entre 

as partículas com a temperatura e umidade no condicionador.  

Para a indústria de rações comerciais para equinos, as rações comerciais peletizadas têm 

grande relevância uma vez que, ou são o produto final fornecido pelas indústrias, ou grande 

parcela constituinte das rações multipartículas. Como principais constituintes desses péletes, os 

ingredientes milho, farelo de trigo, farelo de arroz e farelo de soja representam cerca de 90 -

95% da fórmula, sendo o restante constituído das fontes minerais, vitamínicas e outros 

ingredientes de menor inclusão.  

Avanços nas tecnologias de processamento de rações aplicadas às dietas para 

ruminantes têm sido extensivamente usadas na indústria de ração para cavalos. A adequação 

dessas tecnologias é uma importante área de interesse para a indústria de processamento de 

rações que atende os diversos setores da indústria equina, como rações para cavalos de corrida 

e para cavalos de lazer (HILL, 2007).  
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No entanto, existem poucas revisões examinando os impactos das tecnologias de 

processamento das rações nos processos de controle da ingestão voluntária, ou da utilização 

dessas rações processadas na alimentação dos cavalos. A peletização de alimentos altera, 

geralmente aumentando, o consumo voluntário de ração e a digestibilidade aparente das dietas 

oferecidas a equinos (HILL, 2007). 

Dessa forma, são relevantes as evidências de que o processamento de alimentos para 

animais ruminantes e não ruminantes alteram a taxa de liberação de nutrientes no sistema 

digestório, mas essa informação é incompleta ou inexistente para cavalos. É difícil correlacionar 

as informações de experimentos usando animais ruminantes ou não ruminantes com a nutrição 

de cavalos. Então, se esses dados devem ser usados de maneira útil, é importante considerar as 

diferenças na anatomia e fisiologia do sistema digestório, assim como a diferença nos níveis de 

desempenho entre equinos e outras espécies (HILL, 2007). 

Como não existem pesquisas conduzidas para determinar o tamanho de partícula ideal 

em rações processadas para cavalos, abre-se um espaço considerável para desenvolver 

estratégias robustas para sistemas de processamento de ração apropriados para melhorar a 

compreensão dos processos de ingestão voluntária e uso de nutrientes por cavalos. Tais estudos 

podem trazer benefícios positivos para a saúde e bem-estar animal, bem como melhorar a 

utilização dos nutrientes (HILL, 2007). 

“A alimentação animal tem a responsabilidade social de contribuir para sistemas de 

produção de alimentos mais sustentáveis. Para alcançar isso, tecnologias de teste precisas e 

rápidas deveriam levar em conta a variabilidade nos ingredientes e as diferentes práticas nas 

fábricas de ração.” (VAN DER POEL et al., 2020). 

Portanto, a hipótese deste trabalho é que a moagem do grão de milho em diferentes 

diâmetros de peneira, produz um diâmetro geométrico médio que interfere na eficiência 

econômica e não piora a qualidade do pélete em rações comerciais para equinos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de três diferentes granulometrias da moagem 

do milho usado na fabricação de rações peletizadas para equinos, em indústria com moagem 

individual, na eficiência econômica e qualidade dos péletes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são de avaliar: 

  Abertura das peneiras; 

  Diâmetro geométrico médio (DGM) do milho moído; 

  Índice de durabilidade do pélete (PDI); 

  Diâmetro dos péletes; 

  Consumo de energia elétrica do moinho; 

  Rendimento de moagem. 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 PROCESSAMENTO - MOAGEM 

 

O moinho de martelo é composto por um conjunto de martelos que se movem em alta 

velocidade em uma câmara de moagem, para reduzir o tamanho das partículas, até que essas 

partículas passem por uma tela de tamanho específico (Figura 1). Assim, o tamanho e a variação 

das partículas produzidas dependem do tamanho dessa tela e da velocidade do martelo (KOCH, 

1996). A eficiência do moinho de martelo é influenciada por uma série de outros fatores, 

incluindo tipo de grão a ser moído, teor de umidade do grão, tamanho da tela, área da tela, 

velocidade periférica, largura e desenho do martelo, número de martelos, ponta do martelo para 

folga da tela, taxa de alimentação, potência do motor e velocidade do fluxo de ar através do 

moinho (MARTIN, 1985).  
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Figura 1 - Esquema de funcionamento do moinho de martelo 

 

Fonte: BARBOSA-CÁNOVAS et al. (2005). 

 

Para Behnke (1996), moinhos de rolos como uma alternativa aos moinhos de martelo 

estão em avaliação, pois oferecem economia significativa de energia em comparação com os 

moinhos de martelo para moagem grosseira (acima de 1000 µm), mas a economia é muito 

pequena em partículas menores. Ainda segundo o autor, vários estudos não mostraram diferença 

de desempenho animal devido ao tipo de moinho. Alguns fabricantes dos EUA estão estudando 

a prática comum na Europa de moagem conjunta para melhorar a qualidade do pélete. Na 

maioria dos casos, pequenas melhorias são observadas. 

Segundo Zanotto et al. (2013), “convencionalmente, o grão de milho é moído em 

moinhos de martelo e, dependendo das condições de moagem, pode apresentar grande variação 

na granulometria do produto final”. Confirmando essa afirmação, para Stark e Kalivoda (2016), 

os grãos são componentes importantes e a maior parte no custo alimentar dos animais 

domésticos. O tamanho da partícula do grão moído influencia a digestibilidade, a eficiência 

alimentar, o desempenho da mistura e a peletização da ração. Sendo, então, a avaliação 

periódica do tamanho das partículas um componente necessário de um programa de garantia de 

qualidade para a fabricação de rações, recomendado por nutricionistas. Então, para garantia da 

qualidade na fabricação de rações, é necessário definir metas e avaliar o desempenho dos 

sistemas de moagem. A definição de um alvo de tamanho de partícula razoável, estabelecendo 

um local e frequência de amostragem preferidos e detalhando quais procedimentos de teste 

serão utilizados é muito importante (FAHRENHOLZ, 2019). 
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3.2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA MOAGEM 

 

“O procedimento utilizado para caracterizar o tamanho das partículas se chama 

granulometria. Esse procedimento consiste no peneiramento de uma amostra do ingrediente, 

gerando informações que possibilitam as determinações do DGM das partículas, que pode 

assim ser definido: DGM representa o diâmetro geométrico médio das partículas do ingrediente 

moído, e possibilita correlacionar a granulometria do ingrediente à digestibilidade dos 

nutrientes, desempenho animal e rendimento de moagem” (ZANOTTO; BELAVER, 1996). 

Dentre os métodos para avaliação da granulometria, Barbosa-Cánovas et al. (2005) 

reconhecem que peneiramento é conhecido como um dos métodos mais úteis, simples, 

reproduzíveis e baratos de análise do tamanho de partícula, e pertence às técnicas que utilizam 

o princípio da similaridade geométrica. É considerado o único método para dar uma distribuição 

de tamanho de partícula com base na massa de partículas em cada intervalo de tamanho. O 

tamanho da partícula é definido pela abertura da peneira pela qual uma partícula pode, ou não 

atravessar. Uma série de peneiras padrão geralmente consiste em um conjunto de peneiras com 

aberturas cobrindo uma ampla gama, de micra a centímetros. O tamanho da peneira é definido 

como a abertura quadrada mínima através que as partículas podem passar. As peneiras são 

frequentemente referidas por seu tamanho de malha, ou seja, o número de fios por polegada 

linear. O tamanho da malha e o diâmetro do fio determinam o tamanho da abertura. Nos Estados 

Unidos, a série de peneiras com tamanhos de abertura padrão é chamada de “Tyler”. A forma 

mais comum de aberturas é quadrada, mas algumas peneiras podem ter aberturas circulares, 

forma de diamante, retangulares, hexagonais, forma de fenda. A análise de peneiramento 

consiste em empilhar as peneiras em ordem crescente de tamanho de abertura, colocando o 

material em questão na peneira superior, vibrando as peneiras por máquina ou mão por um 

tempo determinado e determinar a fração de peso retida em cada peneira. Forças adicionais 

também podem ser usadas para ajudar no processo de peneiramento. Resultados podem variar 

com o método de movimentação da peneira ou partículas, a geometria da superfície da peneira 

(tipo de peneira, área aberta de fricção etc.), o tempo de operação, o número de partículas na 

peneira e as propriedades físicas das partículas (forma, viscosidade e fragilidade). 
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O peneiramento a seco, que discrimina as partículas em classes de tamanho e as converte 

em massa, é o método mais comumente utilizado para determinar o tamanho da partícula em 

nutrição animal. A massa do ingrediente é peneirada em diferentes classes de tamanho e o 

tamanho das partículas é apresentado como a porcentagem de massa em cada classe. Então, o 

tamanho da partícula pode ser calculado e expresso em DGM e desvio padrão geométrico 

(DPG). Este procedimento permite comparar o tamanho das partículas de ingredientes ou dietas 

entre diferentes estudos. O peneiramento a seco é amplamente utilizado porque é um método 

de baixo custo e que requer pouco treinamento. Mas esse método tem algumas desvantagens 

como, por exemplo, partículas muito pequenas podem grudar nas peneiras por causa das forças 

eletrostáticas, ingredientes com alto teor de gordura tendem a entupir as peneiras e dificultar a 

obtenção de dados precisos, contudo, o uso de agentes dispersante pode ajudar a evitar o 

entupimento durante o peneiramento (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE; 

AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERS, 2017). 

Segundo Liu (2009), durante o peneiramento, as partículas são separadas em uma 

peneira contendo uniformes aberturas que permitem a passagem das partículas mais finas. Dois 

tipos de movimento da superfície de peneiramento são necessários, a) movimento horizontal, 

que tende a abrir ou afrouxar a vedação das partículas maiores em contato com a superfície de 

peneiramento, permitindo assim a passagem de mais partículas menores pela malha, e b) 

movimento vertical, para agitar e misturar as partículas e, em seguida, novamente as depositar 

na superfície de peneiramento. Mas o movimento horizontal tem a desvantagem que, ao se 

mover através da superfície de peneiramento algumas partículas, particularmente as de tamanho 

próximo à malha tendem a bloquear algumas das aberturas da peneira, levando à cegueira da 

peneira. Um agitador de peneiras com braço mecânico de toque (modelo Ro-Tap, Figura 2) 

aparentemente reforça o movimento vertical, e ao mesmo tempo ajuda no deslocamento de 

partículas que bloqueavam as aberturas e, portanto, reduz o efeito de obstrução da peneira. 
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Figura 2 - Agitador de peneiras com braço 

 

Fonte: W.S. TYLER (2017). 

 

O DGM e o DPG são calculados através das funções logarítmicas abaixo, onde di (µm) 

é o tamanho de abertura da peneira e Wi é a massa (g) na peneira i (DALMÉDICO et al., 2013). 

 

DGM = log-1 [Σ (Wi log di)] 

 ΣWi 

 

DPG = log-1 [ΣWi (log di – log DGM)2]0,5 

               ΣWi 

 

Para a maioria dos alimentos moídos por meio de moinho de martelo, o DPG deverá ser 

de 2,5 a 3,5. Como exemplo, em um moinho de martelo: DGM = 841 µm; DPG = 2,449, então 

841 µm ÷ 2,449 = 343 µm e 841 µm × 2,449 = 2.060 µm. Assim sendo, 67% do material ficaria 

entre 343 µm e 2.060 µm (HEIMANN, 2014). 
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É importante destacar que o tamanho da partícula da porção de grãos de uma dieta tem 

impacto significativo no desempenho animal. No passado, termos genéricos como fino, médio 

e grosso eram usados para definir o tamanho das partículas, mas melhorias foram feitas para se 

determinar um valor numérico, usando a análise de tamanho de partícula para estimar o DGM 

e o DPG de uma amostra. O DGM é comumente referido como o tamanho médio de partícula, 

enquanto o DPG se refere à distribuição e variação das partículas ao longo do conjunto de 

peneiras. O DGM é correlacionado positivamente com o tamanho das partículas, ao passo que 

o DPG se correlaciona, de forma negativa, com a uniformidade da moagem, de tal forma que, 

quanto menor o DPG, maior a uniformidade. A análise precisa do tamanho de partícula é 

importante para atender às especificações exigidas e para uma comparação precisa entre as 

amostras nos laboratórios, mas diferentes variações do método padrão podem fazer com que o 

DGM varie até 100 μm na mesma amostra. Agitadores de peneira e agente dispersante facilitam 

melhor o movimento do material através das peneiras e reduzem a aglomeração de partículas 

finas em peneiras com pequenas aberturas e o tempo de peneiração de 15 min, conforme 

descrito no standard ASAE S319.4, pode não ser necessário quando um agente de dispersão é 

adicionado à amostra. A unificação do procedimento usado para a análise do tamanho de 

partícula permitiria não apenas determinar o DGM e DPG verdadeiros, mas também os 

resultados a serem comparados com precisão entre os laboratórios (ZANOTTO; 

MONTICELLI, 1998; KALIVODA, 2016; STARK; KALIVODA, 2016). 

Ainda, de acordo com o padrão American National Standards Institute e American 

Society of Agricultural and Biological Engineers (2017), depois de peneirar e pesar, pode-se 

obter a distribuição individual e acumulada dos tamanhos das partículas, representando uma 

visão da média da distribuição de partículas em uma faixa de classes de tamanho. Além disso, 

o tamanho da partícula pode ser calculado usando um cálculo de aproximação logarítmica e 

relatando valores como DGM e DPG, referindo-se à média do diâmetro de partículas 

individuais de um alimento ou simplesmente seu grau de finura (LYU et al., 2020). 
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Os parâmetros ideais para tempo de peneiramento e amplitude/velocidade dependem do 

material a ser peneirado e têm crucial influência no resultado da peneiração. Normas nacionais 

e internacionais fornecem muitas informações específicas do produto analisado e seus 

parâmetros correspondentes. Se tais informações básicas não podem ser obtidas, o melhor 

tempo e amplitude do peneiramento devem ser determinados experimentalmente. Em um 

agitador de peneiras vibratório, a amostra é lançada para cima pelas vibrações do fundo da 

peneira e cai para trás e para baixo devido às forças gravitacionais. A amplitude indica a altura 

de oscilação vertical do fundo da peneira. Com a peneiração vibratória, a amostra é submetida 

a um movimento tridimensional, ou seja, um movimento circular se sobrepõe ao movimento de 

arremesso (Figura 3) (RETSCH, 2015). 

No que se refere ao cálculo do DGM e DPG, Kalivoda, Jones e Stark (2017) citam que 

tanto na indústria, quanto nas publicações recentes, não há consenso entre o tempo de 

peneiramento - variando entre 10 e 15 minutos - uso ou não de agentes dispersores, tipo e 

arranjo das peneiras no agitador de peneiras, porque não são adequadamente descritos nos 

estudos em pesquisa animal relacionados ao tamanho de partícula. Agitadores de peneiras e 

agentes dispersantes são recomendados e devem ser incluídos quando se conduz análises de 

tamanho de partícula e que 10 ou 15 minutos de tempo de agitação produzem resultados 

similares. 

 

Figura 3 - Movimento das partículas no agitador de peneiras 

 
Fonte: RETSCH (2015). 
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3.3 EFEITOS DA MOAGEM NAS ESPÉCIES ANIMAIS 

 

As aves e os suínos apresentam algumas características anátomo-fisiológicas muito 

diferentes. Tais diferenças fazem com que as respostas a diferentes tamanhos de partículas dos 

ingredientes sejam diferentes. Enquanto aves preferem partículas grosseiras, suínos preferem 

partículas finas, mas, partículas finas que favorecem a utilização dos nutrientes, também 

provocam o aparecimento de úlceras gastresofagianas. Deve-se sempre buscar determinada 

granulometria dos ingredientes da dieta que proporcione a melhor utilização dos nutrientes, sem 

que haja o aparecimento das úlceras (PENZ JUNIOR; MAGRO, 1998). 

De forma a simplificar as operações de indústrias que produzem rações tanto para aves, 

quanto para suínos, Ouros et al. (2014), consideraram que a peneira de 3 mm é ideal para 

moagem de milho destinado a produção de suínos e a de 5 mm para produção de aves, mas para 

evitar a constante troca de peneiras, que gera atrasos na produção da fábrica de rações para 

suínos e aves, é possível padronizar a peneira de 4 mm que está na faixa de transição dos ideais 

de aves e suínos, com acompanhamento constante para evitar alterações de DGM do produto 

final, que sejam prejudiciais ao desempenho dos animais. 

Destaca-se que, para Aftab, Bedford e Creswell (2018), o tamanho das partículas da 

dieta é um importante determinante da taxa e extensão da digestibilidade dos nutrientes. O 

tamanho da partícula é medido peneirando a dieta através de uma série de peneiras com 

tamanho variável e os resultados são expressos como DGM, com base na porcentagem retida 

em cada tela. Existem duas hipóteses aparentemente conflitantes para a questão do tamanho 

ideal de partícula da ração para frangos de corte. O primeiro, que favorece a moagem fina, é 

baseado na suposição de que a moagem mais fina aumenta a área de superfície e, portanto, a 

exposição a enzimas digestivas. O segundo, defende moagem grosseira para estimular o 

desenvolvimento de uma moela mais funcional que, por sua vez, ajuda a melhorar a 

digestibilidade dos nutrientes. Os autores citam, ainda, que dados de 16 estudos independentes 

foram analisados para avaliar o efeito do tamanho de partícula na eficiência alimentar em 

frangos de corte, e demonstraram que a melhor eficiência alimentar foi observada na região 

correspondente ao DGM de 600 a 1400 µm (GMD médio de aproximadamente 1000 µm), o 

que sugeriu que moagem muito fina ou muito grossa era indesejável do ponto de vista de 

utilização de nutriente. 

Já para galinhas de postura, Souza Junior et al. (2014) reportam que o consumo de ração 

foi significativamente influenciado (P < 0,05) pelo GMD do milho, sendo maior com partículas 

de 2.280 μm e inferior com partículas de 605 μm. 
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Para cães, Bazolli (2007) concluiu que a moagem apresenta influência direta no 

aproveitamento dos nutrientes amiláceos. Esse efeito, no entanto, é dependente do ingrediente 

utilizado pois a redução de partículas não resultou aumento de digestibilidade dos nutrientes 

nas dietas com arroz, enquanto para o sorgo a digestibilidade foi maior quanto menor a 

granulometria. 

 

3.4 PROCESSAMENTO - PELETIZAÇÃO 

 

Segunfo Falk (1985), o processo de peletização pode ser definido como a aglomeração 

de pequenas partículas em partículas maiores com o uso de um processo mecânico em 

combinação com umidade, calor e pressão. A peletização envolve a passagem do alimento 

moído e misturado pelo alimentador e condicionador. Após a injeção de vapor no alimento 

dentro do condicionador, essa massa formada segue para a câmara de peletização. Os péletes 

são formados pela passagem da massa quente através de uma matriz de metal, seguido de 

resfriamento (FAIRFIELD et al., 2005). Similarmente, de maneira bastante simplificada, Klein 

(2009) considera que a peletização pode ser definida como a transformação da ração farelada 

em granulada através de um processo físico-químico onde se adiciona vapor à ração farelada, 

que é, então, submetida aos fatores temperatura, umidade e pressão por um tempo determinado.  

Audet (1995), retrata os componentes típicos de uma peletizadora (Figura 4): 1 – 

alimentador, 2 – condicionador, 3 – câmara de peletização, 4 – unidade de peletização, 5 – 

motor elétrico, 6 – base de suporte. 
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Figura 4 - Visão lateral de uma peletizadora 

 
 
Fonte: AUDET (1995). 

 

Ressalta-se que a peletização desempenha um papel importante no desempenho animal, 

sendo também importante no manuseio de materiais, pois melhora a fluidez do produto, 

aumenta a densidade do material e evita a segregação de ingredientes que podem causar poeira, 

finos e lixiviação de líquidos. Portanto, é importante determinar quais fatores que impactam de 

maneira positiva e negativa a peletização, quanto aos aspectos econômicos e da qualidade do 

produto. O tamanho das partículas é um dos poucos fatores de pré-processamento vinculados à 

qualidade do pélete. Nos Estados Unidos, é típico o pélete ser constituído por um único grão de 

cereal, geralmente milho, mas ocasionalmente sorgo, em uma dieta peletizada de aves ou 

suínos. Em outras regiões do mundo, como a Europa, diferentes cereais podem constituir a 

dieta, como milho, trigo, cevada e aveia. Em ambos os casos, esses ingredientes são moídos 

antes da peletização. Nos Estados Unidos, o milho ou o sorgo é pré-moído (moído antes da 

mistura) e na Europa os cereais e outros ingredientes são misturados e depois moídos. Para 

indústrias que produzem rações peletizadas, a moagem costuma ser feita por moinho de 

martelos. Há muito tempo se debate como e em que grau o tamanho das partículas afeta a 

qualidade dos péletes. A teoria sempre foi de que partículas menores levam a menos pontos de 

fratura no pélete e aumentam a durabilidade. Também foi sugerido que partículas menores 

podem ser mais adequadamente condicionadas e comprimidas. (FAHRENHOLZ, 2012).  
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Assim, segundo Miranda et al. (2011), em aves, sob o ponto de vista de produção de 

rações, quanto maior o tamanho das partículas dos ingredientes maior a economia com a energia 

e maior a eficiência (toneladas/hora) de moagem e, devido a isso, sugere-se que a granulometria 

utilizada varie entre 500 e 700 μm para não ocasionar perda do desempenho animal, nem do 

rendimento da fábrica. Dietas peletizadas com vapor superam as dietas fareladas, 

independentemente da densidade nutricional da dieta. Além disso, os benefícios da peletização 

para o desempenho de frangos de corte variam dependendo da densidade de nutrientes da ração, 

com respostas à peletização diminuindo à medida que a densidade nutricional da dieta aumenta. 

Mais evidências de que a digestibilidade dos nutrientes em frangos de corte não é 

necessariamente aumentada pela peletização com vapor, indicam que a densidade dos 

nutrientes da dieta deve ser levada em consideração para maximizar os benefícios gerados pela 

peletização com vapor (ABDOLLAHI et al., 2018). 

Já para suínos, os tratamentos físicos disponíveis para processar os ingredientes de 

rações incluem moinhos de rolo e de martelo e ambos esses tipos de moinhos podem ser usados 

para moer a ração, mas falta conhecimento sobre o tamanho ideal de partícula que fornece o 

melhor aproveitamento de energia e nutrientes. Os tratamentos térmicos incluem peletização, 

extrusão e expansão e os efeitos positivos sobre o uso de todas essas tecnologias são bem 

documentados. É, no entanto, possível que combinações de tratamentos físicos e térmicos 

possam ser usados para promover melhoras no valor nutritivo das dietas. Existe necessidade de 

pesquisas que abordem as interações entre essas tecnologias (ROJAS; STEIN, 2017). 

O processo de peletização é largamente utilizado devido aos seus benefícios, físicos e 

nutricionais. Como benefícios físicos temos maior facilidade de manuseio, menor segregação 

de ingredientes, menor desperdício da ração na forma de pó, e aumento da densidade aparente. 

Já como benefícios nutricionais temos melhora no desempenho animal e eficiência de utilização 

da ração em comparação com rações fareladas. Muitas variáveis afetam o processo de 

peletização, tais como equipamento utilizado, processamento das matérias-primas e o 

condicionamento. Tamanho médio de partícula, capacidade de ligação e teor de gordura da 

mistura desempenham papel importante na durabilidade do pélete. Com o aumento dos custos 

de ingredientes e energia e levando em consideração as melhorias na eficiência da alimentação 

animal com a peletização, a mesma se tornou mais viável economicamente e necessária. 

Preservar a alta qualidade do pélete, reduzindo o custo de operação é atualmente indispensável. 

(YASOTHAI, 2018). 
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O efeito benéfico da peletização se relaciona mais à compactação física, do que ao 

cozimento dos alimentos. Além de consumir uma determinada quantidade de ração em menos 

tempo (menor atividade), as dietas peletizadas geralmente resultam em um maior consumo 

geral de ração (AFTAB; BEDFORD; CRESWELL, 2018). 

Em conclusões conflitantes, Biagi (1998) observou que a taxa de produção da 

peletizadora tem pouca influência na qualidade dos péletes, devendo ser maximizada. 

Entretanto, para Stark (2009) apud Yasothai (2018), um aumento na produtividade da 

peletizadora (545 kg/h para 1.646 kg/h) levou a uma redução linear na durabilidade do pélete 

(55,4 a 30,2% de PDI). Vale salientar, então, que o rendimento da peletizadora é um fator 

importante que afeta a durabilidade do pélete. 

Blank et al. (1997), exemplificando o que acontece na câmara de peletização (Figura 5), 

relatam que a massa misturada e após passar no condicionador (1) é trazida para o centro vazio 

da matriz (2) e movida para a superfície da matriz por meio da gravidade e forças centrífugas 

do movimento da matriz. Quando a massa atinge os pontos de contato com os rolos (3), é 

forçada através dos orifícios da matriz (4) resultando na formação de péletes (5). Esses péletes 

estão quentes e úmidos e, portanto, precisam ser resfriados e secos, com ar, antes de serem 

peneirados e armazenados para carregamento. 

 

Figura 5 - Modelo esquemático do funcionamento da peletizadora 

 
Fonte: BLANK et al. (1997). 
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Em observação importante, Amerah et al. (2007b) verificaram que a peletização, na 

verdade, equilibrou as diferenças no tamanho das partículas e, no mesmo sentido, Lyu et al. 

(2020), ressaltam que após moagem e mistura, o material pode ser processado por peletização, 

expansão ou extrusão. A redução do tamanho de partícula também ocorre nesses processos 

posteriores. A peletização pode diminuir a fração de tamanho de partícula grande, então, para 

alcançar uma distribuição do tamanho de partículas definida para suínos, a alteração no tamanho 

de partícula como resultado da peletização não deve ser ignorado. Poucas pesquisas estão sendo 

feitas para avaliar como os processamentos com expansão ou extrusão afetam a distribuição do 

tamanho de partículas. Esta pode ser uma direção para pesquisas futuras nas tecnologias de 

processamento para alimentação animal. 

 

3.5 DURABILIDADE DOS PÉLETES 

 

Controle que é realizado por boa parte das indústrias para garantir a qualidade e 

integridade de um pélete é o índice de durabilidade do pélete (PDI), por se tratar de método 

simples, econômico e reconhecido mundialmente, com desenvolvimento e padrões definidos. 

Através de equipamento bastante simples, o durabilímetro, o método é um indicador da 

durabilidade da ração e reflete a percentagem de péletes íntegros após ser submetidos a forças 

mecânicas (elevadores, roscas, “redlers” e caminhão de transporte), simulando o impacto que 

os péletes recebem desde sua fabricação até o comedouro dos animais. Normalmente os péletes 

são testados imediatamente após o resfriador do processo de peletização, quando a temperatura 

dos péletes deve ser reduzida para aproximadamente 8°C acima da temperatura ambiente 

(PFOST, 1962; ROBINSON, 1976 apud ABDOLLAHI; RAVINDRAN; SVIHUS, 2013). 

Dados demonstram que as maiores alterações no PDI ocorreram nas primeiras duas horas, com 

o aumento do PDI em dois pontos percentuais. Após esse período, os valores do PDI 

permaneceram geralmente constantes por um período de até duas semanas antes de começarem 

a diminuir gradualmente (LEWIS, 2010 apud FAHRENHOLZ, 2012). 

Os seguintes fatores afetam a qualidade do pélete: formulação – 40%, tamanho das 

partículas – 20%, condicionamento – 20%, especificações da matriz – 15% e 

resfriamento/secagem – 5%. Se correto, isso indica que 60% dos fatores que podem afetar a 

qualidade do pélete estão na massa, antes do condicionador, e esses fatores aumentam para 80% 

após o condicionador (REIMER, 1992). 
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O teste de durabilidade de péletes determina a proporção de péletes íntegros após uma 

agitação mecânica. Maior durabilidade dos péletes significa que os péletes permanecerão 

íntegros até o seu fornecimento aos animais (THOMAS; VAN DER POEL, 1996). 

Segundo Amerah et al. (2007a), uma boa qualidade do pélete é definida como a 

capacidade de resistir ao manuseio mecânico (ensaque, transporte etc.) sem quebrar, e chegar 

aos comedouros sem uma alta proporção de finos. Um dos parâmetros físicos utilizados para 

avaliar a qualidade do pélete é o PDI, que mede a proporção de finos gerados durante um 

manuseio mecânico padronizado, durabilímetro ou testador de pélete Holmen (Holmen 

Chemical Ltd, Reino Unido). Os autores destacam, ainda, a quantidade limitada de pesquisas 

conduzidas sobre o ótimo tamanho de partícula de diferentes grãos para uma produção avícola 

eficiente. Provavelmente, a causa seja devido à prática atual da indústria de usar dietas 

peletizadas altamente processadas, o que claramente mascara a influência do tamanho das 

partículas. Ainda para os mesmos autores, dados disponíveis mostram, claramente, que o 

tamanho da partícula do grão é mais crítico em dietas fareladas que em dietas peletizadas ou 

desintegradas. Embora se acredite que moagem mais fina irá aumentar, e a moagem grossa 

diminuirá a área de superfície do substrato para digestão enzimática, dados revisados sugerem 

que moagem mais grosseira, para um tamanho de partícula mais uniforme, melhora o 

desempenho das aves mantidas em dietas fareladas. Deve-se notar que ambos, DGM e DPG, 

são importantes para manter o desempenho da ave em dietas fareladas. Outras investigações, 

sobre a relação do tamanho da partícula da ração com o desempenho da ave, saúde intestinal e 

qualidade do pélete, são necessárias, caso a eficiência da produção seja otimizada em relação 

ao gasto de energia para moagem. Os efeitos do tamanho da partícula na qualidade do pélete 

permanecem ainda inexplorados e justificam atenção urgente. 

Para Fahrenholz (2012), o durabilímetro fornece as avaliações mais consistentes e 

repetíveis da durabilidade do pélete, sendo método superior em comparação com de testadores 

de péletes da linha Holmen, que podem ser observados na Figura 6. 
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Figura 6 - Testadores de pélete da linha Holmen 

 

Fonte: STARK; FAHRENHOLZ (2015). 

 

O PDI é um método em que é possível saber que porcentagem de ração não gerou finos 

após passar por uma simulação do transporte da ração da fábrica à granja. Para determinação 

do PDI, as amostras de ração são peneiradas em peneira Tyler 8 (2,36mm) por dois minutos. 

Então são pesados 500g de ração peneirada e colocados em durabilímetro por 10 minutos, numa 

rotação de 50 a 55 rpm. Após esse tempo, a amostra é novamente peneirada em peneira Tyler 

8 por dois minutos e pesada. O PDI é dado pelo percentual sobre 500 g que não gerou finos 

(CARDEAL et al., 2014). 

Os testes de durabilidade do pélete indicam a eficácia do processo de peletização e a 

qualidade do produto entregue ao consumidor, estimando a porcentagem de finos na fábrica, 

no saco ou no caminhão de entrega, e, por fim, no comedouro na fazenda. Um modelo de 

durabilidade do pélete bem projetada fornece informações contínuas sobre os efeitos que a 

formulação e variáveis de processamento têm na qualidade do pélete. Os resultados da 

durabilidade do pélete devem ser usados como uma ferramenta para melhorar a qualidade do 

alimento entregue ao cliente (STARK; FAHRENHOLZ, 2015). 

A importância da forma física da dieta para frangos de corte é indiscutível, sendo 

evidentes os benefícios da peletização sobre o desempenho zootécnico, onde um dos principais 

efeitos da peletização é favorecer o consumo por meio da modificação da forma física. Como 

o processamento térmico pouco afeta a digestibilidade, o aumento do ganho de peso e redução 

da conversão alimentar podem estar associados ao menor gasto de energia no momento do 

consumo. O consumo de péletes de alta qualidade é preponderante para bons resultados. E é o 

fornecimento de dietas com baixa quantidade de finos que reduz o gasto energético com a 

apreensão do alimento e o incremento calórico (MASSUQUETTO, 2018a). 
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O processo de peletização necessita monitoramento constante dos parâmetros de 

qualidade nas fábricas de rações - PDI, finos e rendimento - em função dos dados de produção, 

composição bromatológica e inclusão de ingredientes na dieta de frangos de corte e suínos 

(SCHROEDER et al., 2020). 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O protocolo do Projeto de Pesquisa intitulado "Qualidade do pélete de rações para 

equinos em diferentes padrões de granulometria do milho em indústria com moagem 

individual.", protocolado sob o CEUAx nº 6032060120, sob a responsabilidade de Alexandre 

Augusto De Oliveira Gobesso, está de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, e foi aprovado na reunião de 12 de agosto de 2020. 

 

4.1 LOCAL 

 

O estudo foi conduzido no Labequi – Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e 

|Desempenho de Equinos (FMVZ-USP). O processamento e coleta de amostras das rações e 

foram realizados na fábrica de rações comerciais para equinos Beneficiadora J.A. Carrera (Car 

Horse Nutrição Equina) – Leme/SP. As análises físicas e bromatológicas foram conduzidas nos 

laboratórios do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no Campus Administrativo Fernando 

Costa, em Pirassununga (SP). 

 

4.2 MOAGEM DO MILHO E GRANULOMETRIA 

 

As peneiras (Figura 7) utilizadas para moagem do milho no moinho de martelo 

apresentavam os seguintes diâmetros: M3 – 2,58 ± 0,15 mm, M5 – 4,42 ± 0,29 mm e M8 – 7,64 

± 0,36 mm, medidos em paquímetro digital (marca MTX, Figura 12). 

O moinho utilizado foi da marca Tigre, 20 cv de potência, 1.770 rpm, com 24 martelos. 
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Figura 7 - Peneiras utilizadas na moagem do milho, M3, M5 e M8 (à esquerda, centro e direita da figura, 
respectivamente) 

 
 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 
 

4.3 RAÇÕES EXPERIMENTAIS E ANÁLISES BROMATOLÓGICAS  

 

Os ingredientes foram misturados e posteriormente peletizados, de acordo com a 

composição demonstrada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Formulação da ração das três diferentes granulometrias de moagem do milho 

Ingrediente Ração M3 Ração M5 Ração M8 
Milho M3 22%   
Milho M5  22%  
Milho M8   22% 

Farelo de trigo 40% 40% 40% 
Farelo de soja 17% 17% 17% 
Farelo de arroz 15% 15% 15% 

Núcleo mineral-vitamínico1 6% 6% 6% 
 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 
1Níveis por kg do núcleo mineral-vitamínico: Ca, 278 g; Na, 65 g; Co, 5 mg; Cu, 377 mg; Fe, 1.310 mg; I, 30 mg; 
Mn, 534 mg; Se, 15 mg; Zn, 1.760 mg; vitamina A, 125.000 UI; vitamina D3, 20.000 UI; vitamina E, 1.250 UI; 
vitamina B2, 50 mg; vitamina B12, 250 mcg; ácido pantotênico, 125 mg; niacina, 250 mg; ácido fólico, 37,5 mg; 
biotina, 5 mg; aditivo adsorvente de micotoxinas, 16,6 g; aditivo antioxidante, 1 g; aditivo conservante, 17 g 
(Produtos Mineral Equinos 1kg 60730250 e PX Focus 6432 Equinos 0,1% 60703250, fabricante Agroceres 
Multimix Nutrição Animal Ltda.). 
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Foram coletadas amostras dos 4 macroingredientes e uma de ração, para caracterização 

da composição bromatológica, sendo avaliados os teores de matéria seca (MS),  proteína bruta 

(PB), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), fibra bruta (FB), cálcio (Ca) e fósforo (P) de 

acordo com AOAC (2000), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA) pelo método de partição de fibras proposto por Van Soest, Robertson e Lewis (1991), 

amido segundo o método enzimático descrito por Hendrix (1993), e os carboidratos não 

estruturais (CNE) foram calculados por diferença de acordo com metodologia adaptada de 

Hoffman et al. (2001) sendo CNE = 100 - PB - FDN - EE – MM (Tabela 2). 

Tabela 2 - Análise bromatológica dos ingredientes e ração, na base da matéria seca (% MS) 

Nutriente (% MS) Milho 
Farelo 

de trigo 
Farelo 
de soja 

Farelo 
de arroz 

Ração 

Matéria seca (%) 88,77 89,69 90,43 91,70 89,31 
Matéria mineral 1,12 4,96 6,94 10,83 10,46 
Proteína bruta 10,28 19,31 48,45 16,39 19,98 
Extrato etéreo 3,31 4,73 1,50 18,14 6,12 
Fibra bruta 2,60 11,53 9,89 13,77 10,80 
Fibra detergente neutro 13,12 45,09 24,90 30,54 32,00 
Fibra detergente ácido 6,65 15,45 16,94 16,28 15,90 
Carboidratos não estruturais 72,17 25,91 18,21 24,10 31,44 
Amido 84,20 22,36 0 21,51 37,86 
Cálcio 0,06 0,13 0,45 0,11 2,24 
Fósforo 0,19 0,76 0,64 1,41 0,74 

 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 

 

4.4 METODOLOGIA DE COLETA DE AMOSTRAS 

 

Foram coletadas amostras únicas de aproximadamente 1 kg de milho, para cada tipo de 

moagem, após a sua moagem, antes de ser adicionado ao misturador, em um desvio entre o 

tanque pulmão de milho moído e o moinho. 

Os demais ingredientes da ração foram usados sem moagem, na forma tal qual se 

apresentavam, farelados, e pó para os componentes do núcleo mineral-vitamínico, e as amostras 

dos macroingredientes foram coletadas antes da sua inclusão no misturador. 

Para a determinação do PDI, foram coletadas 10 amostras de 600 g dos péletes, para 

cada tipo de moagem, de forma a contemplar todo o período de produção dos péletes (início, 

meio e fim da peletização). A temperatura dos péletes no momento das coletas foi de 12,86 ± 

2,81°C acima da temperatura ambiente, maior que o recomendado de até 8°C (PFOST, 1962; 

ROBINSON, 1976 apud ABDOLLAHI, 2013), devido a um problema no resfriador 

(temperaturas mensuradas através de termômetro digital infravermelho marca Unity). 
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4.5 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO GEOMÉTRICO MÉDIO (DGM) DO MILHO 

 

Para determinação do DGM, em quatro repetições, foram usadas a técnica adaptada de 

Zanotto et al., 2016 combinada com o método descrito por Brasil, 1991 - Métodos analíticos 

para controle de alimentos para uso animal, com os seguintes procedimentos:  

1. Homogeneização da amostra na própria embalagem; 

2. Tomada amostra de aproximadamente 0,5 kg e colocada em bandeja de secagem; 

3. Secagem da amostra em estufa à temperatura de 105ºC por 24 horas, para não ocorrerem 

aderência de partículas finas nas malhas das peneiras, que pode interferir na passagem 

de mais partículas; 

4. Retirada da bandeja da estufa e deixado até que a temperatura da amostra se equilibre 

com a do ambiente (aproximadamente 2 horas); 

5. Pesagem individual das peneiras e anotação desses pesos; 

6. Montagem do conjunto de peneiras sobre o equipamento vibrador, sobrepondo-as em 

ordem crescente de abertura das malhas. Foi utilizado um equipamento vibrador de 

peneiras (marca A Bronzinox) e um conjunto de peneiras (marca Bertel) previamente 

pesadas, ABNT números: 

 5 (abertura 4.000 µm); 

 10 (abertura 2.000 µm); 

 16 (abertura 1.190 µm); 

 30 (abertura 595 µm); 

 50 (abertura 297 µm); 

 100 (abertura 149 µm); 

 Fundo. 

7. Pesagem de aproximadamente 100 g da amostra que foram transferidas para o topo do 

conjunto de peneiras (Figura 8). Colocadas 2 bolas de borracha maciça (com 2 cm de 

diâmetro) em cada peneira; 

8. Colocada a tampa e preso firmemente o conjunto de peneiras ao equipamento vibrador; 

9. Ligado o equipamento por um período de 10 minutos em reostato nº 10; 

10. Pesagem individual das peneiras com as respectivas frações retidas e anotação desses 

pesos. Limpeza das peneiras para a próxima análise utilizando pincéis e ar comprimido. 

Todas as pesagens para essa determinação do DGM do milho foram realizadas em 

balança semianalítica marca Shimadzu BL 3200H.  
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Figura 8 - Agitador de peneiras montado 

 

Fonte: COSTA FILHO (2021). 
 

Para o cálculo do DGM (μm) os valores dos pesos das peneiras com as amostras retidas 

foram inseridos no software Granucalc® (Embrapa Suínos e Aves), e os resultados do DGM e 

DPG foram disponibilizados na forma de relatório pelo próprio software Granucalc® 

(DALMÉDICO et al., 2013). 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE DURABILIDADE DO PÉLETE (PDI) 

 

As rações foram peletizadas em uma peletizadora da marca Chavantes (modelo CHV 

40CV, com vapor), com motor de 40 cv de potência e capacidade de produção ao redor de 2 

ton/hora, com matriz de aço inox de 4,60 mm de diâmetro e 44,88 mm de comprimento, que 

equivale a uma taxa de compressão de 9,75. Todas as produções ocorreram utilizando uma 

pressão de vapor de 2,5 kgf/cm2, sob amperagem de 75 amperes no motor da peletizadora. A 

temperatura de peletização variou entre 87 e 90°C para as rações que utilizaram milho dos 

tratamentos M3 e M5, e entre 90 e 92°C para a ração que utilizou milho do tratamento M8. 
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Figura 9 - Péletes produzidos com moagem de milho M3, M5 e M8 (à esquerda, centro e direita da figura, 
respectivamente) 

 

Fonte: COSTA FILHO (2021). 

 

Seguindo o método preconizado por Pfost et al. (1962) para a determinação do PDI, a 

seguinte sequência (Figura 10) foi realizada: 

1. Coleta na saída do resfriador de cerca de 600 g de amostra; 

2. Início das análises com 24 horas após a coleta, e término com 60 horas após a coleta; 

3. Pesagem de 500g de péletes íntegros passados por uma peneira com furos de 3,0 mm 

de diâmetro; 

4. Introdução dessa amostra no durabilímetro (marca MAC Equipamentos Ltda., Figura 

11), durante 10 minutos e com rotação de 50 rpm; 

5. Nova passagem pela peneira com furos de 3,0 mm de diâmetro, sendo os péletes íntegros 

pesados novamente; 

6. Cálculo pela seguinte equação:  

PDI % = peso dos péletes após o teste (g) × 100 

 peso dos péletes antes do teste (g) 

 

Todas as pesagens para essa determinação do PDI foram realizadas em balança 

eletrônica marca Filizola BP 15. 
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Figura 10 - Procedimento para análise do PDI 

 

Fonte: PACHECO; STARK (2009). 

 

Figura 11 - Durabilímetro utilizado nas análises 

 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

4.7 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DO PÉLETE 

 

Para a determinação do diâmetro dos péletes, 3 péletes de cada uma das 10 amostras de 

péletes que foram submetidos à análise de PDI foram, aleatoriamente, medidos em paquímetro 

digital (marca MTX, Figura 12). 

 

Figura 12 - Paquímetro digital 

 

Fonte: COSTA FILHO (2021). 
 
 

4.8 RENDIMENTO DA MOAGEM 

 
Para avaliação do rendimento da moagem foram coletadas, no mesmo desvio entre o 

tanque pulmão de milho moído e o moinho, durante 20 segundos, amostras do milho moído em 

cada uma das peneiras, total de 3 amostras, após a estabilização da amperagem do motor do 

moinho. Essas amostras foram então pesadas (balança eletrônica marca Toledo 2124) e 

extrapoladas para o cálculo do rendimento da moagem em ton hora-1, onde, por cálculo 

matemático simples: 

 

Rendimento da moagem (ton hora-1) = (quantidade coletada 20’ × 180) 

 1000 
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4.9 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOINHO 

 
O consumo de energia foi mensurado através da avaliação da amperagem do motor do 

moinho, quando essa amperagem se estabilizava, sendo utilizada a seguinte fórmula para 

cálculo do consumo de energia (WEG MOTORES, 2021), sendo constantes a tensão de 220 

volts, motor trifásico e o fator de potência corrigida do motor: 

 

Consumo de energia (kWh) = Tensão(V) × √3 × Amperagem × 0,92 

 1000 

 

A amperagem do motor do moinho se estabilizou em 40 A para as moagens M3 e M5, 

e em 38 A para a moagem M8. 

 

4.10 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MOAGEM DO MILHO 

 

Com os valores do rendimento da moagem e do consumo de energia, calculou-se o 

consumo de energia por ton de milho moído, conforme o seguinte modelo: 

 

Consumo de energia elétrica (kWh ton-1) = Consumo de energia (kWh) 

 Rendimento da moagem (ton) 
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4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 3 

tratamentos e 10 repetições por tratamento para a abertura da peneira, 10 repetições por 

tratamento para o PDI, 30 repetições por tratamento para diâmetro do pélete e 4 repetições por 

tratamento para o DGM e, para o rendimento da moagem, foi realizada uma única repetição por 

tratamento. Os tratamentos foram: M3 - moagem do milho em peneira de 3mm; M5 - moagem 

do milho em peneira de 5mm; M8 - moagem do milho em peneira de 8mm.  

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizando pacote PROC 

GLM do programa SAS (Statistical Analysis System) versão 9.0 2002. Quando o modelo foi 

significante, o teste de Tukey foi usado para separar as médias dos tratamentos. Diferenças 

entre as médias dos tratamentos foram consideradas ao nível de significância de 5% (P < 0,05). 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PARÂMETROS RELACIONADOS COM A MOAGEM 

 

As peneiras de moinho utilizadas (marca J. Lopes Ltda.) foram encomendadas com 

abertura de 3 mm (tratamento M3), 5 mm (tratamento M5) e 8 mm (tratamento M8), e foram 

entregues com variação na sua abertura, variação essa que é relativamente comum ao se adquirir 

peneiras comerciais. 

Foi observada diferença (P < 0,05) para os parâmetros abertura das peneiras, DGM e 

DPG (Tabela 3). 

A moagem M8 aumentou o DGM em aproximadamente 400 µm, em relação às duas 

outras moagens. A moagem M3 se apresenta mais uniforme que as demais, por apresentar um 

menor DPG. O Gráfico 1 mostra A distribuição percentual das partículas foi avaliada, onde 

verificou-se que o tratamento M3 apresentou 70% das suas partículas entre 595 e 1.190 µm, 

com zero acima de 2.000 µm; o tratamento M5 apresentou 63,3% das suas partículas entre 595 

e 1.190 µm, mas já com 7,5% acima de 2.000 µm; o tratamento M8 apresentou 59,3% das suas 

partículas entre 1.190 e 2.000 µm, já apresentando 1,5% acima de 4.000 µm (Gráfico 1). 

Portanto, percebe-se que conforme se avança no diâmetro da moagem, as partículas maiores 

começam a aumentar. 
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Tabela 3 - Diâmetro de abertura da peneira, diâmetro geométrico médio (DGM) e desvio padrão geométrico (DPG) 
das três diferentes granulometrias de moagem do milho, M3 (3 mm), M5 (5 mm) e M8 (8 mm) 

Variáveis 
Tratamentos 

EPM P valor 
M3 M5 M8 

Abertura (mm) 2,58A 4,42B 7,64C 0,28 < 0,0001 
DGM (µm) 764,50A 864,50A 1209,50B 82,40 < 0,0001 
DPG 1,835A 2,070B 2,218B 0,088 0,0006 

 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 
Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (P < 0,05). 

 

Gráfico 1 - Gráfico de distribuição percentual das partículas das três diferentes granulometrias de moagem do 
milho, M3 (3 mm), M5 (5 mm) e M8 (8 mm) 

 
 

Fonte: COSTA FILHO (2021). 
 

Com a quase inexistência de dados na literatura citando valores obtidos nesse trabalho 

para equinos, a discussão foi feita com comparações com outras espécies animais que já 

realizaram tais estudos, onde demonstram que, possivelmente, o DGM precisa ser ajustado a 

cada espécie para máxima eficiência econômica do processo produtivo, sem prejuízos ao 

desempenho animal. Segundo Zanotto e Monticelli (1998), milho com DGM das partículas 

tendendo à 1.000 µm (850 a 1.050 µm), oportuniza a redução no custo de produção das rações 

para frangos de corte e preserva a eficiência no desempenho. Segundo Benedetti (2009), para 

aves de postura, estudos com tipo de moinho e uniformidade no tamanho das partículas do 

milho, não são conclusivos e merecem maior atenção. Preservado o desempenho dos frangos, 

rendimento de carcaça, morfologia do aparelho digestório e de órgãos, a preferência por milho 

em granulometrias maiores consome menos energia elétrica na moagem. 
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“O DGM tem implicações sobre a produção de suínos e aves, influenciando na 

digestibilidade de nutrientes/energia do alimento, desempenho animal e na eficiência de 

moagem (consumo de energia elétrica e taxa de moagem). A redução no DGM das partículas 

do milho de 1.026 μm para 549 μm economiza até 27 kg de ração por suíno terminado (com 

mesma idade e peso ao abate), em função da melhoria de 9% na conversão alimentar. Nos 

frangos de corte, o ajuste do DGM do milho para intervalos de 850 μm a 1.050 μm resulta em 

economia de até 62% no consumo de energia elétrica e aumento de até 140% na taxa de moagem 

do milho, mantendo o mesmo desempenho das aves. O DGM ideal para suínos é de 450 a 600 

μm. Já o DGM ideal para frangos de corte fica entre 850 e 1050 μm” (ZANOTTO et al., 2013).  

 

5.2 ÍNDICE DE DURABILIDADE (PDI) E DIÂMETRO DO PÉLETE 

 

Foi observada diferença (P < 0,05) apenas para o parâmetro diâmetro do pélete (Tabela 

4). 

O PDI se mostra sempre em elevados valores, acima de 97%, e o diâmetro do pélete 

sofre alterações na ordem de menos de 0,1 mm quando do aumento das telas de moagem, 

alteração no diâmetro do pélete que não traz qualquer diferença prática na utilização desse 

pélete. 

 

Tabela 4 - Índice de durabilidade (PDI) e diâmetro do pélete das três diferentes granulometrias de moagem do 
milho, M3 (3 mm), M5 (5 mm) e M8 (8 mm) 

Variáveis 
Tratamentos 

EPM P valor 
M3 M5 M8 

PDI (%) 98,5 98,3 97,9 0,007 0,1741 
Diâmetro (mm) 4,774A 4,805AB 4,823B 0,038 0,0258 

 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 
Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste Tukey (P < 0,05). 
 

Os resultados de PDI similares obtidos nesse trabalho, provavelmente podem ser 

justificados devido a uma padronização dos tamanhos das partículas após a peletização. Svihus 

et al. (2004) citam que a redução do tamanho de partícula após peletização pode ser pelo fato 

das partículas grandes serem propensas a trituração devido ao estreito espaço entre os rolos e a 

matriz da peletizadora.  
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Já Amerah et al. (2007a), citam contradições nas comparações de dietas peletizadas 

formuladas a partir de diferentes tamanhos de partículas de grãos que podem estar relacionadas, 

em parte, a mudanças na distribuição de tamanho após a peletização. Essas mudanças parecem 

depender do tipo de grão e das cultivares. No entanto, o efeito da dureza do grão na distribuição 

do tamanho de partícula após a peletização precisa continuar a ser investigado. 

Em outro estudo, Amerah et al. (2007b), verificaram que o processo de peletização 

reduziu ainda mais o tamanho das partículas grossas, minimizando, assim, as diferenças na 

distribuição de tamanho de partícula de moagens grosseiras e médias. A peletização reduziu a 

proporção de partículas maiores e aumentou a de menores na dieta. Trigo moído grosseiramente 

ou com moagem média não afetou a durabilidade do pélete. Portanto, parece que economia de 

energia pode ser alcançada por moagem grosseira do grão de trigo sem efeitos adversos. 

Wondra et al. (1995), em rações para suínos, relataram aumento de 78,8% para 86,4% 

no PDI com a redução do tamanho da partícula de milho de 1.000 μm para 400 μm. Já para De 

Jong et al. (2016), o melhor desempenho animal precisa ser equilibrado com o aumento do 

custo de produção e reduções no rendimento da fábrica, para justificar o processamento 

adicional de grãos ou da dieta. Moagem muito fina (<500 μm) não garante melhor resultado em 

dietas peletizadas, mas sim como uma maneira de melhorar a qualidade do pélete. 

Em relação aos valores de PDI obtidos nesse experimento, estão em sintonia com a 

literatura científica para que sejam considerados aceitáveis, uma vez que, para Massuquetto et 

al. (2018b), péletes com mais que 95% de PDI indicam boa qualidade física. Ajustes no tempo 

de condicionamento com vapor podem melhorar a qualidade do pélete, mas a combinação dos 

efeitos de tempo, temperatura e umidade no condicionamento precisam ser mais bem avaliados. 

Elevados resultados para PDI estão associados a péletes que são mais capazes de resistir 

ao manuseio, transporte e pressão de alimentação, sem quebra substancial que levaria a um 

produto final com uma quantidade excessiva de partículas soltas, os finos (CAVALCANTI; 

BEHNKE, 2005). Para Milanovic (2018), em condições gerais de processo, a meta de produção 

para um pélete de qualidade, é que os finos no produto peletizado são aceitáveis em até 5%. Já 

para Nemechek et al. (2016), péletes de alta qualidade são produzidos quando o PDI é superior 

a 90%. 
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Os resultados obtidos nesse trabalho, onde o DGM do milho moído variou entre cerca 

de 750 μm e 1.200 μm, se alinham à manutenção da controvérsia existente, se o tamanho das 

partículas afeta a qualidade dos péletes mensurada pelo PDI. É sugerido que baixa qualidade 

dos péletes esteja associado com partículas grosseiras devido à baixa gelatinização do amido 

em partículas grossas em comparação a péletes feitos com partículas finas (SVIHUS et al., 

2004), entretanto, Brustolini (2014), em dietas para suínos, concluiu que péletes confeccionados 

com o maior tamanho de partícula (moagem em peneira 4 mm) obtiveram menor porcentagem 

de finos e maior PDI que os péletes confeccionados com o menor tamanho de partícula 

(moagem em peneira de 2,5 mm).  

Isso é corroborado por Naderinejad et al. (2016), em que rações peletizadas para frangos 

de corte, onde o milho correspondia a 61,75% da fórmula, foram usados três padrões de 

moagem do milho em moinho de martelo: fina – DGM de 490 ± 1,9 µm, média – DGM de 651 

± 2,2 µm, ou grossa – DGM de 796 ± 2,2 µm, e não foram encontradas diferenças no PDI dessas 

rações peletizadas, que foram 74,6%, 78,8%e 79,9%, respectivamente. Isso indica que a 

moagem grossa do milho em rações peletizadas deve ser considerada, pois há uma economia 

considerável na energia utilizada devido ao aumento na abertura da peneira do moinho.  

No mesmo sentido, em revisão de Aftab, Bedford e Creswell (2018), as partículas finas 

(< 500 µm) são defendidas para obtenção de péletes mais estáveis. No entanto, publicações 

geralmente indicam falta de efeito na qualidade do pélete até um tamanho médio de partícula 

de aproximadamente 1000 µm. Aumento do tamanho de partícula de 300 a 960 µm, 280 a 890 

µm, ou 380 a 810 µm não afetaram a durabilidade do pélete de dietas à base de milho e trigo. 

O principal benefício da peletização parece, então, estar relacionado à forma física do alimento, 

onde se conclui que a vantagem potencial da peletização diminuiria com uma redução na 

qualidade do pélete, isto é, diminuição da relação de péletes para finos no comedouro. Mesmo 

pequenas melhorias na qualidade do pélete podem significativamente melhorar a eficiência 

alimentar de frangos de corte. 
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5.3 PRODUTIVIDADE DA MOAGEM DO MILHO E CONSUMO ENERGÉTICO 

 

A economia no consumo de energia por tonelada de milho moída entre a M3 e a M8 são 

da ordem de 71,5% e a produtividade da moagem do milho é aumentada em 3,3 vezes (Tabela 

5). Como exemplo, uma fábrica que moa 1.000 ton de milho/mês, considerando o valor do kWh 

em R$ 0,70, o gasto com energia elétrica para moagem do milho reduz de R$ 9.555,00/mês na 

moagem M3 para R$ 2.723,00/mês na moagem M8. O moinho precisará trabalhar por 975 

h/mês na moagem M3 e 292 h/mês na moagem M8. 

 

Tabela 5 - Produtividade da moagem do milho e consumo de energia elétrica por tonelada de milho moída, das 
três diferentes granulometrias de moagem do milho, M3 (3 mm), M5 (5 mm) e M8 (8 mm) 

Variáveis 
Tratamentos 

M3 M5 M8 
Consumo de energia do moinho (kWh) 14,00 14,00 13,30 
Produtividade do moinho (ton hora-1) 1,026 2,754 3,420 
Consumo de energia elétrica - milho moído (kWh ton-1) 13,65 5,08 3,89 

 
Fonte: COSTA FILHO (2021). 

 

Os resultados obtidos – Gráfico 2 - para produtividade do moinho e consumo de energia 

elétrica para moagem do milho indicam a mesma tendência demonstradas por Wondra et al. 

(1995) – Gráfico 3, e Zanotto, Brum e Guidoni (1998) – Gráfico 4, onde o consumo de energia 

elétrica aumenta e a produtividade diminui, conforme os tamanhos das peneiras ou partículas 

diminuem. 
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Gráfico 2 - Consumo de energia elétrica e produtividade dos 3 diferentes DGMs obtidos da moagem do milho, nas 
peneiras M8 (8 mm), M5 (5 mm) e M3 (3 mm) 

 

Fonte: COSTA FILHO (2021). 

 

Gráfico 3 - Consumo de energia elétrica e produtividade quando milho é moído em moinho de martelo, de acordo 
com o tamanho das partículas 

 
 
 

Fonte: Adaptado de WONDRA et al. (1995). 
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Gráfico 4 - Consumo de energia elétrica e produtividade quando milho é moído em moinho de martelo, de acordo 
com o diâmetro dos furos das peneiras 

 
 

Fonte: Adaptado de ZANOTTO; BRUM; GUIDONI (1998). 
 

De maneira similar ao relatado na literatura, mas com as possíveis diferenças das 

variáveis implícitas no processo de moagem, os resultados obtidos nesse trabalho demonstram 

que a moagem do milho de cerca de 1.200 µm para cerca de 750 µm, aumenta o consumo de 

energia elétrica em 9,76 kWh/ton, e a produtividade decresce em 2,394 ton/h. Reece, Lott e 

Deaton (1986) reportam que economia de energia de 27% pode ser alcançada aumentando o 

tamanho da tela do moinho de martelo de 4,76 mm para 6,35. Mas a relação entre tamanho da 

tela e consumo de energia não é linear. Da mesma maneira, Healy et al. (1994), demonstram 

que a energia elétrica gasta para a moagem do grão de milho a 900 µm foi de 5,3 kWh/ton, com 

uma produção de 1,76 ton/h; com a redução do tamanho da partícula para 300 µm ocorreu 

aumento no consumo de energia elétrica para 24,5 kWh/ton (mais 462%) e uma redução na 

produção para 0,65 ton/h (menos 2,7 vezes). Já para Wondra et al. (1995), o consumo de energia 

durante a moagem de milho em moinho de martelo de um DGM de 600 μm para 400 μm é o 

dobro daquela requerida para reduzir o tamanho de partícula de 1.000 μm para 600 μm e 

produtividade também é não linear.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que a moagem do grão de milho em diferentes diâmetros de peneira 

utilizada na fabricação de rações peletizadas para equinos, em indústria com moagem 

individual, produzem diferentes diâmetros geométrico médio, que melhoram a eficiência 

econômica e não interferem na qualidade dos péletes. Mais estudos precisam ser realizados para 

avaliar se as diferentes granulometrias do milho podem interferir nos parâmetros de 

digestibilidade nos equinos, assim como se esse mesmo comportamento no índice de 

durabilidade do pélete se mantém com inclusões diferentes dos demais ingredientes na 

composição da ração. 

 

7 IMPLICAÇÕES 

  
 Os resultados desse estudo indicam que a utilização de moagem do milho em peneiras 

de maior diâmetro proporciona menor gasto de energia elétrica e não afeta a qualidade dos 

péletes, nesse contexto de formulação, o que pode contribuir para uma maior rentabilidade na 

industrialização. 

 Poucos trabalhos científicos demonstram a importância do estabelecimento de padrões 

para a fabricação de rações para equinos, e os resultados desse trabalho podem contribuir para 

o desenvolvimento de novas metodologias para o desenvolvimento e avaliação de processos de 

fabricação de rações para equinos. 
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