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RESUMO 

 

A indústria agrícola se desenvolveu muito nos últimos anos na região sul do Brasil. 

Atualmente, o estado de Santa Catarina é um dos principais produtores de proteína 

animal do Brasil, sendo o maior produtor de carne suína e o segundo maior produtor 

de carne de frango. Para uma boa qualidade do produto final, é necessário garantir a 

qualidade do alimento destinado ao animal. Em processos de fabricação de ração 

peletizada ou extrudada, é muito comum a utilização de um equipamento chamado 

condicionador de ração. O processo de condicionamento consiste em realizar um 

tratamento térmico com vapor na ração contida dentro de um tanque metálico. A ração 

ao ser condicionada, recebe benefícios como aumento da durabilidade do pelete, 

redução de micro-organismos, entre outros. O objetivo desse trabalho é dimensionar 

e projetar um equipamento condicionador de ração destinado a fabricação de ração 

para frangos de corte. Para isso, foram realizados cálculos de dimensionamento dos 

principais componentes da máquina, tais com o eixo, rosca transportadora, mancais 

de rolamento, motor e redutor, entre outros tópicos importantes na concepção do 

equipamento. Os resultados mostram o condicionador modelado em software CAD 

3D e as principais dimensões e características do equipamento, o qual foi projetado 

para uma capacidade de produção máxima de 10 toneladas/hora, com um helicoide 

transportador de 168,8mm de diâmetro e 1,5m de comprimento. 

 

Palavras-chave: Projeto. Dimensionamento. Condicionador de ração. Ração para 

frangos de corte. 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The agricultural industry has developed a lot in recent years in the southern region of 

Brazil. Currently, the state of Santa Catarina is one of the main producers of animal 

protein in Brazil, being the largest producer of pork and the second largest producer of 

chicken meat. For a good quality of the final product, it is necessary to guarantee the 

quality of the food destined to the animal. In pelletized or extruded feed manufacturing 

processes, it is very common to use an equipment called conditioner. The conditioning 

process consists of do a thermal treatment with steam on the feed contained within a 

metallic tank. The ration, when conditioned, receives benefits such as increased pellet 

durability, reduction of microorganisms, among others. The objective of this work is to 

dimension and design a feed conditioning equipment. For this, sizing calculations were 

performed for the main components of the machine, such as the shaft, screw conveyor, 

rolling bearings, motor and gearbox, among other important topics in the design of the 

equipment. The results show the conditioner modeled in 3D CAD software and the 

main dimensions and characteristics of the equipment, which was designed for a 

maximum production capacity of 10 tons/hour, with a helix conveyor of 167mm in 

diameter and 1.5m in length. 

 

Keywords: Design. Sizing. Feed conditioner. Feed for broilers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Segundo dados do Governo de Santa Catarina (2021), o estado é um dos 

principais produtores de proteína animal do Brasil, sendo o maior produtor de carne 

suína e o segundo maior produtor de carne de frango. Em 2020 o agronegócio foi 

responsável por 70% das exportações catarinenses, posicionando o estado em sexto 

lugar na lista dos maiores PIB’s do Brasil. Estes resultados expressivos são 

alcançados devido ao grande rebanho de animais que o estado maneja, assim como 

uma ampla rede de indústrias frigoríficas onde são realizados o abate, processamento 

da carne e seus subprodutos. 

 Segundo dados da Epagri (2020), a produção de carne e leite em Santa 

Catarina tem crescido exponencialmente durante as últimas décadas. Em agosto de 

2020, o estado exportou cerca de 50,8 mil toneladas de carne de porco, um aumento 

de 55% em relação ao mês de agosto do ano anterior. Desde 1996 até 2017, a 

produção de leite aumentou 223,5%, esse crescimento na taxa de produção superou 

a taxa de crescimento nacional e mundial. 

 O crescimento na produção e exportação é reflexo da qualidade dos produtos 

agropecuários produzidos pelo estado de Santa Catarina, “o estado é o único do país 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como área livre de 

febre aftosa sem vacinação, o que demonstra um cuidado extremo com a sanidade 

animal e é algo extremamente valorizado pelos importadores de carne”. (EPAGRI, 

2020) 

 A qualidade do produto final inicia-se com a qualidade do alimento destinado 

ao animal, tanto grãos quanto a ração de boa qualidade influenciam e aumentam o 

crescimento e desenvolvimento do animal. Segundo o portal Suíno Cultura Industrial 

(2021), a produção de ração no Brasil deve crescer cerca de 2,3% neste ano de 2021, 

representando um aumento de 81,5 milhões de toneladas em 2020 para 83,4 milhões 

de toneladas em 2021. 

 O processo de fabricação de ração consiste, na maioria das vezes, na dosagem 

dos ingredientes, moagem, mistura, condicionamento, peletização, resfriamento, 

armazenamento e transporte do produto. Uma descrição completa das etapas do 

processo de fabricação será apresentada ao longo do trabalho. 

 Um dos processos mais importantes na fabricação da ração é o 

condicionamento, nesta etapa os ingredientes são carregados por uma rosca 
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transportadora até chegar na peletizadora ou extrusora. No condicionamento, uma 

determinada quantidade de vapor de água é injetado na mistura durante um certo 

período de tempo. Esse vapor tem como função realizar um tratamento 

térmico/cozimento na ração, adicionar umidade, eliminar microrganismos, aumentar a 

densidade da ração, entre outros benefícios que resultam em uma ração de melhor 

qualidade. 

 Considerando a relevância da nutrição animal e fabricação de ração no estado 

de Santa Catarina, neste trabalho será realizado o projeto e dimensionamento de um 

condicionador de ração. 

  

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo deste trabalho é projetar, dimensionar e selecionar os componentes 

mecânicos necessários para um condicionador de ração. 

 
1.1.2 Objetivo específico 

 

● Dimensionar os principais componentes do equipamento; 

● Definir o método construtivo do equipamento; 

● Desenvolver o projeto em software CAD 3D; 

● Definir elementos de máquina como rolamentos, elementos de vedação, 

elementos de fixação, entre outros; 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo serão apresentados os principais pontos sobre o processo de 

fabricação de ração. O foco principal deste trabalho será no equipamento denominado 

condicionador, onde será demonstrado a sua importância no processo, os principais 

componentes e suas funções. Em seguida será abordado a influência da adição de 

vapor ao processo e seus benefícios 

 

2.1 Revisão de literatura 
 
2.1.1 Produção de ração 
 

O processamento de alimentos refere-se ao conjunto de operações 

necessárias para se obter o máximo potencial nutricional de um alimento, alterando a 

estrutura de um ingrediente em seu estado natural (NETTO, 2014). Da mesma forma, 

a nutrição animal tem como objetivo desenvolver uma dieta nutricional para diferentes 

tipos de animais. 

Segundo NETTO (2014) as rações podem ser fabricadas em diferentes formas 

físicas, sendo elas fareladas, peletizadas, extrusadas ou trituradas. As rações 

fareladas são processadas em forma de farelos e são utilizadas, na maioria das vezes, 

como matéria prima para os outros tipos de processamento. As rações peletizadas 

consistem no farelo prensado sob alta temperatura, onde são pré-cozidas e em 

seguida moldadas em forma de cilindros ou peletes. No caso das extrusadas, a ração 

farelada passa por um processo de cozimento sob alta pressão, umidade de 

temperatura por um curto espaço de tempo. Por fim, as rações trituradas são as 

rações peletizadas ou extrusadas que ao passar por uma prensa, são trituradas, 

tomando um formato menor do que os peletes e maior do que o farelo. 

De acordo com PEISKER (2006), conforme citado por NETTO (2014, p.16) “a 

peletização pode ser definida como a aglomeração de partículas moídas de um 

ingrediente ou de mistura, por meio de processos mecânicos, em combinação com 

umidade, pressão e calor.” 

Klein (2009) define o processo de peletização como a transformação da ração 

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

à ração farelada, submetendo-a a determinadas temperaturas, umidade, e pressão 

por um determinado tempo. A peletização traz vários benefícios à ração, alguns dos 
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principais são citados por Klein (2009), sendo eles: aumentar a durabilidade da ração, 

reduzir micro-organismos, aumentar a densidade da ração, pré-cozinhar a ração com 

o intuito de proporcionar a gelatinização parcial do amido, plastificar partículas sólidas 

como proteínas e amolecer as fibras, visando melhorar a digestibilidade e a qualidade 

dos pellets, diminuir o consumo energético do animal ao ingerir o alimento, entre 

outros benefícios. Kenny e Rollins (2008) afirmam que o vapor utilizado no 

condicionamento rompe a estrutura do amido, causando a gelatinização, além de 

plastificar proteínas e amolecer fibras. 

“A adição de umidade ao processo de peletização também interfere na 

qualidade do pelete, pois a água adicionada no misturador e a água adicionada sob a 

forma de vapor durante o condicionamento, atua como “cola” entre as partículas do 

pelete.” (NETTO, 2014) 

Klein (2009) define os principais aspectos qualitativos que são avaliados para 

garantir uma boa qualidade do pelete, são eles a dureza, resistência ao desgaste ou 

durabilidade, também conhecido como PDI (Pellets Durability Index), densidade, 

aparência, dimensões do pelete, temperatura e umidade utilizadas no processo, nível 

de redução microbiológica, valor nutritivo, entre outros fatores. Segundo NETTO 

(2014) o índice de durabilidade do pelete e a dureza são os métodos mais utilizados 

para avaliação da qualidade do pelete, além de indicarem diretamente a quantidade 

de finos do produto final. “O PDI é um indicador da durabilidade de peletes e reflete a 

porcentagem de peletes que mantiveram a sua integridade após ser submetidos a 

forças mecânicas.” (NETTO,2014) 

 
2.1.2 Etapas da fabricação 
 

Cada etapa na fabricação da ração tem seu papel na qualidade do produto final. 

A imagem a seguir ilustra um fluxograma do processo de produção de ração farelada 

e peletizada desenvolvido pela empresa Ferraz Máquinas. 
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Figura 1- Fluxograma de produção de ração farelada e peletizada 

 

 

Fonte: Adaptado de Ferraz Máquinas (2021) 

 

 Todo tipo de ração passa por uma série de processos durante sua fabricação, 

entretanto, esses processos podem variar dependendo da tecnologia empregada na 

fabricação. A seguir serão listados os principais processos de fabricação de ração. 

2.1.2.1 Recebimento e armazenagem da matéria prima 

 O recebimento e a armazenagem dos grãos e farelos é o primeiro processo na 

linha de produção de ração. Os cuidados com limpeza e armazenagem são levados 

muito a sério, pois influenciam diretamente na qualidade da ração. Segundo Zheng 

Chang (2017) é de suma importância os cuidados com a limpeza, onde o primeiro 

estágio é a seleção e separação magnética, seguida por equipamentos de sucção de 

poeira. A armazenagem de grãos é normalmente feita em silos, cuja função além de 

armazenarem, preservam a matéria-prima e protegem contra fatores externos que 

possam prejudicar a sua integridade. Segundo Zago (2020), existem alguns fatores 

que interferem na qualidade do armazenamento dos grãos, alguns deles são: 

● Umidade: em casos onde a colheita foi realizada com um nível alto de 

umidade na lavoura, é necessária a realização da secagem dos grãos. 

Para longos períodos de armazenamento, é recomendável que, por 

exemplo, o milho deve ser mantido com umidade em torno de 12%, 
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enquanto a soja, em 11%; 

● Temperatura: a medição constante da temperatura dentro do silo permite 

o controle da preservação da matéria-prima. Os níveis de temperatura 

recomendados são de 14°C a 18°C, temperaturas altas dentro do silo 

aumentam a deterioração dos grãos; 

● Manutenção: a manutenção e limpeza dos silos são essenciais para 

garantir a qualidade do armazenamento da matéria-prima. 

 

2.1.2.2 Processo de moagem 

 A moagem é uma das principais etapas da fabricação. Segundo Zheng Chang 

(2017) “este processo afeta diretamente os custos abrangentes, como a qualidade, a 

produção e o consumo de energia de produção de alimentos para animais, e ainda, a 

qualidade inerente dos efeitos nutricionais”. 

 “Moagem é uma operação unitária de redução de partículas de um ingrediente 

objetivando melhorar a capacidade de homogeneização na mistura ou aumentar a 

disponibilidade de seus nutrientes.” (OLIVEIRA, 2007) 

O trabalho de Couto (2012) também apresenta as principais razões para a 

realização da moagem dos ingredientes no processo de fabricação de ração: 

● Aumentar a exposição dos alimentos à ação de enzimas digestivas, 

aumentando a digestão e absorção de nutrientes; 

● Melhorar a homogeneidade da mistura; 

● Aumentar o rendimento dos processamentos hidrotérmicos, 

influenciando a eficiência do tratamento com vapor; 

● Melhorar a qualidade das rações peletizadas e extrusadas, desde a 

aparência dos peletes até a durabilidade. 

 

Ainda segundo Couto (2012), existem basicamente dois sistemas de moagem 

mais utilizados no Brasil, são eles: 

● Moagem separada: também conhecida como pré-moagem, é o sistema 

em que cada um dos ingredientes é moído individualmente. Possui 

algumas vantagens como menor potência requerida para acionamento, 

maior simplicidade e facilidade de alimentação, flexibilidade na obtenção 

de diferentes granulometrias, menor desgaste e consumo de energia 
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elétrica e é possível ter múltiplos moinhos operando simultaneamente. 

Além disso, é recomendado para grandes escalas de produção pois 

reduz o custo da produção de ração. Suas desvantagens seriam a 

necessidade de um número maior de silos de estocagem e maior mão 

de obra para manutenção dos equipamentos. A imagem a seguir mostra 

um sistema de moagem separada: 

 

Figura 2 -Sistema de moagem separada 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

● Moagem conjunta: também conhecida como pós-moagem, é o sistema 

em que os ingredientes são previamente pesados e pré-misturados em 

um homogeneizador, e depois moídos simultaneamente. Possui 

vantagens como flexibilidade na moagem de ingredientes de diferentes 

tamanhos, não necessita um grande número de silos de estocagem e 

requer um menor investimento inicial. Entretanto, suas desvantagens 

são a necessidade de uma alta potência de acionamento, maior 

dificuldade no controle dos alimentadores e as matérias-primas devem 

ser misturadas antes de serem moídas. A figura 3 ilustra o sistema de 

moagem conjunta: 
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Figura 3 - Sistema de moagem conjunta. 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

Nessa etapa, é utilizado um equipamento chamado Moinho, o qual é 

responsável pela moagem dos grãos. Existem vários tipos de moinhos disponíveis 

comercialmente, como por exemplo moinhos de rolos, moinhos de martelos, moinhos 

de disco, moinhos de bolas, entre outros. 

 O tipo de moinho mais utilizado no processo de fabricação de ração é o moinho 

de martelo. Entretanto, Zheng Chang (2017) afirma que existem alguns fatores que 

interferem no desempenho deste equipamento, tais como as propriedades físicas das 

matérias-primas, o sistema de alimentação, o giro do rotor e a direção da alimentação, 

a seleção de abertura de peneiração e a sucção de pressão negativa.  

Segundo Felipe (2019) o moinho de martelo pode ser construído por duas, três 

ou quatro partes móveis denominadas de martelos, os quais são submetidos a um 

movimento giratório dentro de uma câmara de impacto. No processo de moagem com 

moinho de martelos, as partículas em queda livre são atingidas pelos martelos em 

movimento rotativo e são arremessadas contra a câmara de impacto, as partículas 

pequenas passam pela grelha e deixam a câmara, as maiores continuam no 

recebendo os golpes de martelo até que tenham seu tamanho reduzido e passem pela 
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grelha. (FELIPE, 2019). A figura 4 ilustra um moinho de martelo e seu funcionamento: 

 

Figura 4 - Ilustrações de moinhos de martelo: a) Moinho de martelo fabricado pela empresa ZHENG 

CHANG e b) funcionamento do moinho de martelo. 

 
 

a) b) 

Fonte: ZHENG CHANG (2017), COUTO (2012) 

 

 Geralmente, os moinhos possuem um sistema de aspiração de pó para 

melhorar a eficiência do equipamento. Segundo Pivatto (2013) para um sistema 

básico de aspiração, é requerido um alimentador, uma fonte de sucção (ventilador 

centrífugo), um receptor/separador, um selo de ar para descarga dos finos e um duto 

de conexão. “A pressão negativa gerada no interior da câmara de moagem é de 

responsabilidade do ventilador centrífugo, que movimenta as partículas adjacentes às 

telas, diminuindo sua velocidade e facilitando sua penetração nos orifícios das 

peneiras.” (COUTO, 2012).  

As principais vantagens da utilização desse sistema são o aumento do 

rendimento de moagem, redução da pressão no interior dos moinhos, redução da 

quantidade de pó e riscos de explosão, diminuição da temperatura do material 

triturado, entre outros. (COUTO, 2012) 

Além dessas vantagens citadas acima, esse processo reduz perdas de matéria-
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prima, pois o pó coletado é utilizado no processo de mistura. A figura 6 ilustra o sistema 

de aspiração a partir do sistema de ciclone. 

 

Figura 5 - Sistema de aspiração de pó com sistema de ciclone. 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

2.1.2.3 Dosagem 

 O processo de dosagem é a etapa mais relacionada à tecnologia de alimentos 

de toda a linha de produção de ração. Nessa etapa cada ingrediente é dosado na 

proporção exata para ser enviado ao misturador. “As balanças são os equipamentos 

responsáveis pelas pesagens de todos os macro e micro ingredientes especificados 

nas formulações de rações e suplementos.” (COUTO, 2012). 

O processo de dosagem é realizado em bateladas, os silos de dosagem liberam 

matéria-prima para a balança de dosagem que faz a leitura da quantia de produto que 

está sendo preparado para a fabricação, após a balança ler a quantia estipulada em 

projeto, o produto é encaminhado para os processos seguintes, e assim inicia-se outra 

batelada. 

Segundo Klein (1999), existem alguns pontos críticos no processo de dosagem 

que influenciam na eficiência do processo, tais como: 

● Silos de dosagem: os silos devem ser projetados conforme 

características físicas da matéria-prima a ser dosada, como forma, 

tamanho das partículas, umidade, densidade, entre outros. Cuidados 
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com limpeza e desinfecção devem ser considerados, recomenda-se 

varrer pelo menos duas vezes por semana os silos até a altura do 

produto e ter um controle microbiológico do ambiente interno. 

● Elementos de dosagem: para dimensionamento dos elementos de 

dosagem, deve-se considerar o tempo efetivo para dosagem. Em 

fábricas com larga escala de produção é recomendável a utilização de 

válvulas de dosagem. Outra alternativa seria a utilização de roscas 

transportadoras, porém roscas acima de 300mm de diâmetro não 

possuem precisão na hora da dosagem. 

● Balanças de dosagem: as balanças de dosagem preparam a quantia dos 

produtos para encaminhar aos seguintes processos de fabricação. Sua 

exatidão é de extrema importância para garantir a dosagem correta de 

cada ingrediente. 

   

2.1.2.4 Mistura 

 Segundo Couto (2012) o processo de mistura das matérias-primas é uma das 

fases mais importantes do processo de fabricação de ração, tem como objetivo 

combinar com alta homogeneidade todos os ingredientes especificados na formulação 

e garantir o real balanceamento dos nutrientes. “A uniformidade da ração é muito 

importante, particularmente quando nos referimos aos micronutrientes como 

vitaminas, minerais, aminoácidos e medicamentos que se não forem adequadamente 

misturados podem prejudicar a performance dos animais” (BELLAVER; NONES, 

2021) 

“Para seu funcionamento adequado, devem ser observadas as três fases que 

compõem o processo: carregamento, mistura e descarga.” (COUTO, 2012).  

Outro item crucial nesse processo é o tempo de mistura, segundo Couto (2012) 

o tempo de mistura é um fator que depende do tipo do equipamento, tamanho das 

partículas, volume misturado em relação a capacidade máxima do equipamento, 

desgastes nas hélices e roscas transportadoras, velocidade de rotação do motor, entre 

outros. “A forma mais correta de verificar o melhor tempo de mistura é realizar provas 

de laboratório, nas diferentes fórmulas de rações ou pré-misturas, utilizando 

marcadores.” (COUTO, 2012) 

Segundo Bellaver e Nones (2021) a qualidade da mistura também pode ser 
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avaliada através de um elemento traço chamado indicador, o qual pode ser adicionado 

à mistura, por exemplo violeta de metila, micro-tracer, grafite, ou pode-se analisar um 

elemento da própria ração, como manganês ou cromo. 

Existem dois tipos de misturadores mais utilizados, sendo eles os verticais e os 

horizontais. Segundo INFATEC (2016), o misturador vertical possui uma rosca 

rodeada por um silo caçamba, onde o equipamento eleva continuamente o conteúdo 

do fundo do tanque para a superfície. O tempo de mistura para a maioria das rações 

é de 15 minutos ou mais a partir da adição do último ingrediente. Já os misturadores 

horizontais podem ser do tipo hélice ou de palhetas. No tipo hélice, a hélice move os 

ingredientes para um lado do misturador, enquanto uma correia no interior do 

equipamento move os ingredientes para o outro lado, desta forma, realizando uma 

mistura mais rápida. Os misturadores tipo palheta movem os ingredientes para o 

centro e os extremos do equipamento, tendo o tempo de mistura em torno de 4 a 5 

minutos após a adição do último ingrediente. As figuras 6 e 7 mostram os dois tipos 

de misturadores citados, o vertical e o horizontal: 

Figura 6 - Misturador vertical 

 

Fonte: COUTO (2012) 
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Figura 7 - Misturador horizontal de pás 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

2.1.2.5 Peletização 

 Segundo Bellaver e Nones (2021) a peletização pode ser definida como uma 

aglomeração de partículas moídas de um ingrediente ou de uma, por meio de 

processos mecânicos combinados com umidade, pressão e calor. 

A prensa peletizadora é composta por duas peças principais, que 
são a matriz da prensa e o rolo. No interior da prensa peletizadora, 
os defletores direcionam o fluxo da ração para os rolos, que forçam 
a ração farelada pelos orifícios da matriz, dando início a formação 
do pelete. Para que haja a produção de ração na forma de peletes 
a força motriz do rolo precisa ser maior que a resistência oferecida 
pela matriz da prensa contra a passagem de ração. (MURAMATSU, 
2013) 

A figura 8 mostra os principais componentes e equipamentos utilizados no 

processo de peletização: 
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Figura 8 - Principais componentes do processo de peletização 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

Antes do processo de peletização, a ração passa pelo condicionador, onde é 

injetado vapor no produto para melhorar algumas de suas características, como 

durabilidade, palatibilidade, eliminar micro-organismos, entre outros.  A figura 9 a 

seguir mostra o processo de peletização com o condicionador acoplado ao 

equipamento. 
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Figura 9 - Processo de peletização 

 

Fonte: Adaptado de Klein (2009) 

 

 A matriz peletizadora é um anel fabricado com material com alta resistência ao 

desgaste provido com furos que atuam como um canal de compressão, os quais 

forçam a ração a tomar formato de pelete (cilíndrico). (COUTO, 2012) 

 Outro componente importante são os rolos, segundo Couto (2012) são cilindros 

metálicos localizados na parte interior da peletizadora, são responsáveis pela força de 

fricção que comprime a ração quente e úmida contra a matriz peletizadora, permitindo 

a formação dos peletes. Acopladas à matriz peletizadora, existem facas que 

seccionam os peletes na saída dos furos, elas são reguladas de acordo com o 

comprimento desejado dos peletes. (COUTO, 2012). 

 Para garantir a qualidade do pellet, o alimento deve entrar na máquina 

peletizadora corretamente condicionado, o excesso de calor de atrito no molde resulta 

em um pellet duro e quebradiço, diminuindo sua durabilidade. (Kenny e Rollins, 2008) 

 A figura 10 exemplifica o processo de peletização: 
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Figura 10 - Exemplificação do processo de peletização 

 

Fonte: COUTO (2012) 

 

 Entretanto, a peletização pode trazer alguns malefícios a ração, segundo 

Ensminger (1985) apud Netto (2014)  

a peletização também pode destruir vitaminas especialmente se as 
dietas não contiverem adequada quantidade de antioxidante para 
prevenir a oxidação acelerada das vitaminas na presença de alta 
umidade e temperatura, ou se as vitaminas não forem fabricadas 
com proteção encapsulada para peletização. 

2.1.2.6 Extrusão 

 A extrusão é outro processo de fabricação de ração muito utilizado na indústria, 

principalmente na fabricação de rações para cães, gatos, peixes, entre outros. “A 

extrusão é um processo considerado caro devido ao custo do equipamento, mão de 

obra e produção de ração, a principal diferença em relação à peletização é a 

temperatura alcançada.” (MELO et al., 2016) 

Segundo Couto (2012) “a extrusão é o processo em que o alimento, após 

condicionado a alta temperatura e hidratação, é forçado a passar pelo canhão 

extrusor, cujo tempo de permanência varia de acordo com os componentes do eixo 

extrusor e de sua velocidade”. 

 Cheftel (1986) define um extrusor como um reatorcontínuo que processa 

misturas de alimentos a altas temperaturas com tempos de residência relativamente 

curtos, sob altas forças de cisalhamento e baixas quantidades de água (abaixo de 

30%), embora aplicações recentes utilizam de 40% a 80% de umidade. 
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 Couto (2012) ilustra na figura 11 como é o equipamento de extrusão de ração 

e define seus principais componentes: 

Figura 11 - Processo de extrusão de ração 

 

Fonte: (COUTO, 2012) 

 

● Silos de abastecimento: é provido de uma rosca transportadora que alimenta a 

extrusora com ração farelada ou alimento in natura; 

● Rosca extrusora: é composta por um eixo sustentado com vários componentes 

internos do canhão extrusor, acoplado a um motor elétrico que proporciona o 

movimento giratório em alta velocidade; 

● Fusos extrusores: são os acessórios responsáveis pelo transporte da ração ao 

longo do canhão extrusor. Os fusos podem ser de passo simples ou passo duplo. Os 

de passo simples possuem um menor número de helicoides e geram menos atrito, 

são utilizados para ingredientes com baixos teores de gordura e umidade. Já os fusos 

de passo duplo possuem um número maior de helicoides, geram mais atrito e são 

utilizados para ingredientes com altos teores de gordura e umidade; 

● Cones difusores: principais responsáveis pelo atrito no processo, são 

responsáveis pelo aumento da temperatura e pressão, tais propriedades são 

essenciais para a expansão; 

● Anéis distanciadores: são acessórios que preenchem os espaços entre o fuso 

e o cone, podem ser posicionados de forma a aumentar ou diminuir o atrito; 

● Flange frontal: é a parte final do canhão, onde fica alojado o parafuso extrusor; 
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● Parafuso extrusor: responsável por forçar a ração a deixar o canhão por um ou 

mais orifícios do cilindro extrusor; 

● Cilindro extrusor: possui orifícios dos quais a ração é expelida, o aumento ou 

diminuição da aproximação do parafuso com o cilindro influência no aumento ou 

diminuição da pressão, respectivamente; 

● Formatadores: são os acessórios responsáveis por dar forma a ração durante 

a expansão; 

● Cortadores: definem o comprimento do pelete e o fim do processo de extrusão, 

após essa fase, a ração passa por resfriamento e secagem antes de ser embalada. 

 

A pressão é uma das características mais importantes no processo, pois não 

permite que a água entre em ebulição. A rápida liberação de pressão do canhão pelos 

orifícios do cilindro faz com que ocorra a expansão da ração. A rápida perda de 

umidade ocorre devido a diminuição da pressão e a alta temperatura na saída, 

resultando em um resfriamento adiabático da ração e faz com que ela solidifique. 

(COUTO, 2012) 

2.1.2.7 Resfriamento e secagem 

 Após a peletização, a ração úmida passa por um resfriador, o mesmo é 

responsável por retirar o excesso de umidade da ração e diminuir a temperatura. 

Segundo Couto (2012) o sistema de resfriamento é capaz de reduzir a temperatura e 

a umidade do peletizado recém-saído da matriz peletizadora, proporcionando 

estabilidade e durabilidade aos peletes. 

 “O pellet entra quente e úmido no resfriador e, no primeiro terço do mesmo, 

ocorre a evaporação da água de forma mais intensa e, por consequência, 

encontramos, nessa região, a situação ideal para o desenvolvimento dos micro-

organismos.” (KLEIN, 2009) 

 Klein (2009) diz que o controle de temperatura dos pellets na saída do resfriador 

é um dos mais importantes controles no processo de peletização, e complementa que 

a temperatura dos pellets na saída do resfriador não pode ultrapassar 10°C acima da 

temperatura ambiente. 

 Couto (2012) diz que existem basicamente três tipos de resfriadores, sendo 

eles: 

● Resfriadores Verticais: os peletes são introduzidos na parte superior do 
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resfriador, fluem de forma suave e com velocidade constante nos 

compartimentos internos do equipamento. O pelete é exposto a uma 

corrente de ar frio de alta velocidade, gerado por um sistema de refrigeração 

e flui através de um ventilador localizado no centro do equipamento; 

● Resfriadores Horizontais: o abastecimento ocorre em uma das 

extremidades do equipamento, os peletes são conduzidos horizontalmente 

através de uma esteira. O ar frio gerado pelo sistema de refrigeração flui de 

baixo para cima, passando verticalmente pelo produto; 

● Resfriadores de Contrafluxo: são equipamentos mais modernos, nos quais 

a ração recém peletizada entra na câmara de resfriamento através de uma 

válvula rotativa e são distribuídos uniformemente no interior do equipamento 

por um sistema de distribuição. A ração é resfriada por um fluxo de ar que 

entra na parte inferior da câmara e passa pelo peletizado no sentido 

contrário do fluxo de ração. 

 
 

2.1.2.8 Embalamento  

 Essa última etapa caracteriza o fim do processo, após a secagem e 

resfriamento a ração pronta é ensacada e comercializada. 

 Segundo Santos et al. (2021) “as embalagens das rações para alimentação 

animal devem ser em material plástico, seguras e resistentes para garantir a devida 

proteção ao produto, tanto nas rações secas ou úmidas preservando suas 

características e conservação do alimento.” 

   

2.1.3 Condicionador 

 
Como mencionado anteriormente, o condicionador é um dos equipamentos 

mais importantes durante o processo de peletização e extrusão de ração. Netto (2014) 

afirma que “o condicionamento ideal da ração resultará em um pelete mais durável e 

a redução da produção de finos. Além disso, com o aumento do tempo de 

condicionamento e exposição a temperatura, a durabilidade do pelete também 

aumenta.” 

“Condicionamento com vapor é o processo de transferência de calor para a 

massa a ser peletizada, utilizando-se um ingrediente de baixo custo, a água.” 
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(COUTO, 2012). Entretanto, a produção de vapor pode ser um processo caro, pois o 

custo do equipamento, acessórios e o gasto energético para gerar vapor são 

elevados. 

Características como temperatura, umidade, pressão e tempo de 

condicionamento variam dependendo do tipo de ração e do animal que irá consumi-

la. Segundo Klein (2009) deve-se saber com bastante precisão quais são o tempo e a 

temperatura ideal de condicionamento para cada tipo de ração, para assim obter os 

melhores benefícios possíveis. 

O calor e a umidade veiculados pelo vapor são responsáveis pela 
plasticidade da ração farelada, pois hidratam as proteínas e 
gelatinizam o amido. O fornecimento de vapor de alta qualidade e 
quantidade adequada não somente melhora a qualidade dos 
péletes, mas também reduz custos pelo menor gasto de energia 
elétrica sem afetar negativamente o valor nutritivo da ração. Ajustes 
do vapor no condicionador são tão importantes que podem até 
triplicar a vida útil dos péletes. No condicionador, também é possível 
a injeção de outros líquidos (água, melaço, óleo), objetivando 
melhorar a qualidade da peletização. (COUTO, 2012) 

 Para garantir a qualidade do produto final, é necessário que o vapor seja de 

boa qualidade. Para Couto (2012) um vapor de qualidade é aquele capaz de melhorar 

o valor nutricional e reduzir as perdas de nutrientes no processo, aumentar a taxa de 

produção com baixo consumo energético e reduzir a quantidade de finos na ração 

peletizada. 

 Segundo California Pellet Mill CO (2021), os princípios da mistura no 

condicionador são tempo, temperatura e turbulência. 

● Tempo: independentemente do formato ou tamanho da partícula, é 

necessário tempo para umidade e calor penetrar completamente nas 

partículas; 

● Temperatura: muitas reações químicas e físicas aumentam duas vezes 

a cada aumento de 10 ° F. No caso do melaço úmido, a viscosidade 

diminui duas vezes para cada aumento de 10 ° F; 

● Efeito de mistura: ocorre devido a uma força física produzida por um eixo 

de pá girando a uma determinada velocidade para que líquidos e sólidos 

fiquem em contato repetidamente. 
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 Estudos do trinômio tempo x temperatura x umidade 
demonstram que um condicionamento prolongado, em rações com 
altos níveis de cereais, aumenta excessivamente a temperatura e a 
umidade, a ponto de reduzir a gelatinização do amido. Em muitos 
casos, a gelatinização ocorre apenas na superfície dos péletes, 
piorando, assim, sua qualidade. (COUTO, 2012) 

  
 Para California Pellet Mill CO (2021) a gelatinização é definida como a ruptura 

completa do grânulo de amido provocada por uma combinação de umidade, calor e 

pressão e (em alguns casos) um cisalhamento mecânico. “O processo de 

gelatinização cria uma “cola” natural que permite que as partículas da ração se 

comprimam fortemente, aderindo-se umas nas outras quando passam pelo molde do 

peletizador.” (KENNY e ROLLINS, 2008) 

 O processo de condicionamento de ração é exibido na Figura 12. A ração 

farelada entra por uma abertura na parte superior do casco e é movimentada por uma 

rosca transportadora ou por um conjunto de pás, durante o percurso, é injetado vapor 

na parte inferior do casco, atribuindo, dessa forma, as características necessárias para 

a obtenção de um pelete de qualidade. 

Figura 12 - Processo de condicionamento 

 

Fonte: Adaptado de SOFFIONI (2015) 

 
 Para Kenny e Rollins (2008) um condicionador convencional de um único eixo 

e tambor precisa ter um tamanho grande para obter-se um tempo de residência 

adequado de retenção e mistura. Os autores complementam que um condicionador 

de um eixo deve ser abastecido com apenas 50% da sua capacidade volumétrica, 

sendo que o alimento permanece na parte inferior do casco, permitindo que o vapor 

escoe pela mistura pelo trajeto de menor resistência. 

 Os condicionadores de duplo eixo possuem dois eixos que giram em sentidos 

opostos e possuem diâmetros distintos, os eixos equipados com pás posicionadas em 

diferentes ângulos permitem que a ração seja agitada e suspensa dentro da câmara, 
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possibilitando o vapor de permear em todas as partículas da ração. (KENNY e 

ROLLINS, 2008) 

 “O número de pás e os ângulos ou ajustes destas pás são de extrema 

importância. Quanto maior o número de pás, mais agitado será o alimento nos tonéis 

de condicionamento, enquanto que o ângulo das pás afeta o tempo de retenção”. 

(KENNY e ROLLINS, 2008) 

 

2.1.4 Componentes do condicionador 

 

O condicionador é um equipamento com construção simples, basicamente 

composto por uma carcaça de aço inoxidável, um eixo com pás ou uma rosca 

transportadora, um sistema de injeção de vapor, um motor elétrico e elementos 

rolamento, vedação e fixação. A seguir serão detalhados os principais componentes 

de um condicionador. 

2.1.4.1 Carcaça 

 O condicionador é constituído por uma carcaça usualmente fabricada com aço 

inoxidável. Existem regulamentos e normas em diversos países sobre a utilização de 

diferentes tipos de materiais para equipamentos da indústria alimentícia, no Brasil, a 

instituição que regulamentariza a utilização de aços e outros materiais em 

equipamentos, embalagens, utensílios e outros é a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). Segundo a Resolução RDC nº 20 de 22 de março de 2007 

emitido pelo órgão ANVISA, “As embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e 

equipamentos metálicos não poderão ocasionar modificações inaceitáveis na 

composição dos alimentos ou nas características sensoriais dos mesmos”. 

 O regulamento técnico da citado acima permite a utilização de aço e suas ligas 

inoxidáveis (ver figura 13), alumínio tecnicamente puro e suas ligas, ferro fundido ou 

batido, aços revestidos com cromo que possuem sua superfície revestida com 

materiais poliméricos, em louças, vitrificados ou esmaltados, entre outros tipos de 

materiais. Segundo Telles (2003) a eliminação completa da corrosão é essencial 

quando não é tolerado nenhuma contaminação do fluido contido nos equipamentos 

por resíduos de corrosão, como acontece em indústrias alimentícias e farmacêuticas. 
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Figura 13 - Aços inoxidáveis permitidos pela Resolução RDC n° 20 

 

Fonte: ANVISA (2007) 

 A carcaça de um condicionador consiste em um recipiente fechado, com bocais 

para entrada e saída da ração, furos na parte inferior para injeção de vapor e furos 

para acoplamento do eixo.  

 

2.1.4.2 Rosca transportadora 

  

 Os transportadores denominados roscas transportadoras são equipamentos 

para transporte por arraste, tanto horizontal quanto inclinado, sendo que o sentido do 
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transporte depende do sentido de rotação e tipo do helicoide. (MILMAN, 2002) 

 “A função da rosca alimentadora é regular o volume de ração direcionada para 

o condicionador atuando como barreira que evita o fluxo de vapor do condicionador 

para o silo da prensa.” (SCHROEDER, 2018) 

 Segundo Milman (2002) esse tipo de equipamento é constituído por um tubo 

ou calha, no qual se localiza o helicoide, que é montado sobre um eixo apoiado em 

suas extremidades por mancais de rolamento autocompensadores e nas partes 

intermediárias por mancais deslizantes. 

● Calha ou tubo: é a parte do equipamento que tem como função cercar o 

helicóide e fixar seus extremos em mancais de rolamento; 

● Eixo: são tubos mecânicos cujo diâmetro externo deve coincidir com o 

diâmetro interno do helicoide; 

● Helicóide ou rosca sem fim: os helicoides são feitos de chapas de aço 

perfiladas que são soldadas no eixo, caracterizam-se pelo seu diâmetro 

interno, externo e seu passo; 

● Acionamento: usualmente feito com moto-redutores acoplados 

diretamente ao eixo ou com motores elétricos ligados ao eixo por polias 

e correias. 

 

Figura 14 - Rosca transportadora 

 

Fonte: (MILMAN, 2002)  

 
 2.1.5 Influência do vapor no processo de fabricação de ração 

 

Como citado anteriormente, a injeção de vapor na ração durante o 

condicionamento melhora consideravelmente a qualidade da ração, a eficiência do 

processo, facilita a peletização, aumenta a durabilidade do produto, elimina 
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microrganismos, entre outros. Segundo Couto (2012) a qualidade do vapor no 

condicionamento é muito importante e pode ser medida através das suas 

propriedades termodinâmicas, tais como temperatura, pressão, entalpia e entropia.  

Segundo California Pellet Mill CO (2021) a quantidade de vapor injetada varia 

conforme a formulação da mistura, a temperatura e umidade do vapor. O autor conclui 

que uso do vapor deve ser adequado para fornecer um fluxo constante sem variação 

de pressão. 

O vapor é produzido por uma caldeira e sob uma determinada pressão, após 

produzido, entra na tubulação no estado de vapor saturado. Entretanto, durante o 

percurso até o condicionador, o vapor perde energia e ocorre condensação, essa 

mistura de vapor-líquido, ao chegar no condicionador, não proporciona o aquecimento 

adequado da ração e ultrapassa o limite de umidade previsto, ocasionando desgastes 

na matriz peletizadora e a produção de peletes moles. (COUTO, 2012) 

Klein (2009) recomenda que o vapor seja utilizado no estado levemente 

superaquecido e que haja um bom sistema de remoção e coleta de condensado na 

linha de distribuição de vapor.  

Em sua obra, Klein (2009) afirma que a adição de vapor tem efeito lubrificador 

e aglutinizador, o que aumenta a peletização, diminui o atrito e a força motriz 

necessária na peletização, reduzindo os custos de processamento da ração. 

Segundo California Pellet Mill CO (2021) é possível aumentar as taxas de 

produção da peletizadora aplicando mais vapor no processo, isso também reduz os 

finos na peletização. O nível mais alto de finos é feito sem vapor, isto devido a mistura 

estar seca, mas quando o vapor é adicionado, os materiais se tornam macios e 

flexíveis e grudam uns nos outros 
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3 METODOLOGIA 
 

 Nesta seção do trabalho, será apresentado a metodologia utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, mostrando cada etapa na 

concepção do projeto do condicionador de ração. 

 

3.1 Concepção inicial do projeto 
 

Baseado em equipamentos já existentes no mercado, foi realizado uma breve 

modelagem em software CAD 3D ilustrando a ideia inicial do método construtivo do 

condicionador de ração, como é mostrado nas Figuras 15, 16 e 17. 

 

Figura 15 - Modelamento 3D do condicionador de ração. 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

O equipamento será constituído de uma carcaça cilíndrica com dois bocais para 

entrada e saída da ração, um eixo tubular com helicoide para transportar o produto de 

um extremo ao outro durante o processo de condicionamento, mancais de rolamento 

nas extremidades do eixo e sistema de injeção de vapor acoplado na parte inferior da 

carcaça. Futuramente, será adicionado elementos de fixação e vedação tais como 

parafusos, porcas, anéis retentores, entre outros. 
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Figura 16 - Corte longitudinal do equipamento. 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Figura 17 - Vista lateral do condicionador. 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

3.2 Dimensionamento da rosca transportadora 

 

O dimensionamento do dispositivo de transporte da ração dentro do 

condicionador será feito com base no autor Milman. O autor inicia determinando as 

principais informações necessárias para dimensionamento do helicoide, conforme a 

Figura 18: 
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Figura 18 - Principais informações para dimensionamento da rosca transportadora 

 

Fonte: (MILMAN, 2002) 

 
Para definir as rotações máximas e mínimas recomendadas para helicoides, 

necessitamos de informações como diâmetro externo do helicoide e o tipo do produto 

que será transportado, pois os valores de velocidade variam de acordo com essas 

informações, como mostram as Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 - Rotações máximas do helicoide a partir do peso específico do grão 

Diâmetro externo do helicoide Peso específico do grão 

mm pol 0,4 – 0,6 t/m³ 0,6 – 0,8 t/m³ 

100 4 120 RPM 180 RPM 

150 6 115 RPM 165 RPM 

230 9 110 RPM 150 RPM 

300 12 105 RPM 140 RPM 

350 14 100 RPM 130 RPM 

400 16 95 RPM 120 RPM 

450 18 90 RPM 115 RPM 

Fonte: Adaptado de (MILMAN, 2002) 

Tabela 2 - Rotações máximas e mínimas do helicoide 

Diâmetro da rosca D, mm 150 200 250 300 400 

N, rpm 
Mínimo 23,6 23,6 23,6 19 19 

Máximo 150 150 118 118 95 

Fonte: Adaptado de (SPIVAKOVSKY; DYACHKOV, 1996) 
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 A partir dos dados de diâmetro externo e rotação, é possível calcular a 

capacidade da rosca transportadora com a equação 1: 

 𝑄 = 47 ∗  𝛼 ∗  𝛾 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑁 Equação 1 

Onde:  

 𝑄= capacidade de transporte da rosca em t/h; 

 𝛾= peso específico do grão em t/m³; 

 𝑝= passo do helicóide em metros; 

 𝐷= diâmetro externo do helicoide em metros; 

 𝑁= rotação da rosca em RPM; 

𝛼= coeficiente de enchimento. 

  

O próximo passo é o cálculo da potência absorvida pela rosca, dada pela 

seguinte equação: 

 𝑃 = 0,004 ∗ (𝐴 ∗ 𝑁 + 𝐵 ∗ 𝑄) ∗ 𝐿 Equação 2 

Onde: 

𝑃= potência absorvida pela rosca em cv; 

𝑁= rotação da rosca em RPM; 

𝑄= capacidade da rosca em t/h; 

𝐿= comprimento da rosca em metros; 

𝐴= coeficiente de esforço, ver tabela 3; 

𝐵= coeficiente de esforço, ver tabela 4; 
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Tabela 3 - Coeficiente de esforço A 

Diâmetro externo do 

helicoide (mm) 
Tipos de mancal intermediário 

 Rolamento Metal lubrificado 

100 0,012 0,021 

150 0,018 0,033 

200 0,032 0,054 

250 0,038 0,066 

300 0,055 0,096 

350 0,078 0,135 

400 0,106 0,186 

450 0,14 0,24 

500 0,165 0,285 

600 0,230 0,390 

Fonte: Adaptado de (MILMAN, 2002) 

 

Tabela 4 - Coeficiente de esforço B 

Produto Peso específico t/m³ B 

Arroz em casca 0,56 0,8 
Arroz descascado 0,95 1,2 

Soja 0,75 1,0 
Trigo 0,8 1,1 

Fonte: Adaptado de (MILMAN, 2002) 

 

 Por fim é calculado a potência necessária do motor elétrico, conforme a 

equação 3: 

 𝑃𝑚 =
𝑃 ∗ 𝐺

𝐸
 Equação 3 

Onde: 

 Pm= potência do motor elétrico em cv; 

 P= potência absorvida pela rosca em cv; 

 E= rendimento da transmissão (tabela 5); 

 G= fator que varia com a potência absorvida pela rosca (tabela 6) 
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Tabela 5 - Rendimento da transmissão 

 Acionamento por contramarcha Acionamento com moto redutor 

E 0,85 1,0 

Fonte: Adaptado de (MILMAN, 2002) 

 

Tabela 6 - Fator de acréscimo para transportadores de arraste 

Potência absorvida pela rosca (cv) G 

<1 2,00 
1 a 2 1,50 
2 a 4 1,25 
4 a 5 1,10 
>5 1,00 

Fonte: Adaptado de (MILMAN, 2002) 

 

3.3 Dimensionamento do eixo 
 

O dimensionamento do eixo será baseado em duas obras, Elementos de 

máquinas de Shigley dos autores Budynas e Nisbett (2011) e Projeto de máquinas: 

uma abordagem integrada de Norton (2013). Usualmente, os eixos de transportadores 

horizontais são circulares e tubulares. O eixo árvore será composto por três partes, 

dois eixos maciços, um em cada extremidade do equipamento, e um eixo tubular no 

qual está fixado o helicoide. 

Segundo Milman (2002) “os eixos dos helicoides são dimensionados somente 

à torção, porque, quando em regime de trabalho, o helicoide flutua sobre o grão não 

provocando solicitação de flexão”. Desta forma, será dimensionado três eixos 

considerando apenas esforços de torção. 

 

3.3.1 Dimensionamento por fadiga devido a mudança de seção 

 Segundo Budynas e Nisbett (2011), se um eixo tiver uma seção transversal 

tubular, com raio interno 𝑐𝑖 e raio externo 𝑐𝑜, é possível determinar seu momento polar 

de inércia através da equação 4: 

 𝐽 =
𝜋

2
(𝑐𝑜
4 − 𝑐𝑖

4) 
Equação 4 

 

 Para um eixo maciço de raio externo 𝑐, calcula-se o momento polar de inércia 

a partir da equação 5: 
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 𝐽 =
𝜋

2
𝑐4 

Equação 5 

 

 A torção exercida no eixo pode ser calculada pela equação 6: 

 
𝜏 =

𝑇 ∗ 𝜌

𝐽
 

Equação 6 

Onde: 

 𝜏= torção no eixo; 

 𝑇= torque; 

 𝜌= raio externo do eixo; 

 𝐽= momento polar de inércia. 

 

 Segundo Budynas e Nisbett (2011) a potência pode ser definida como o produto 

entre o torque e a velocidade angular. Conhecendo os valores de velocidade angular 

e potência, o valor para o torque pode ser encontrado rearranjando a equação 7. 

 𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 Equação 7 

Onde: 

 𝑃= potência; 

 𝑇= torque; 

 𝜔= velocidade angular. 

 

 Rearranjando a equação 7, obtem-se: 

 𝑇 =
𝑃

𝜔
 

Equação 8 

  

Segundo Budynas e Nisbett (2011) o limite de resistência a fadiga pode ser 

determinado a partir do limite de resistência a tração do material. Em casos onde o 

limite de resistência a tração 𝑆𝑢𝑡 for menor ou igual a 1400𝑀𝑃𝑎, utiliza-se a equação 

9. Caso 𝑆𝑢𝑡 > 1400𝑀𝑃𝑎, admite-se 𝑆′𝑒 = 700𝑀𝑃𝑎. 

 𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 Equação 9 

Onde: 

 𝑆′𝑒= limite de resistência a fadiga; 

 𝑆𝑢𝑡= limite de resistência a tração. 
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 Segundo Budynas e Nisbett (2011), existem fatores que modificam o limite de 

resistência a fadiga, tais fatores quantificaram os efeitos da condição de superfície, do 

tamanho, do carregamento, da temperatura e de itens variados.  

“Esses e outros fatores estão incorporados dentro de um conjunto de fatores 

de redução da resistência que são, depois, multiplicados pela estimativa teórica para 

se obter a resistência à fadiga corrigida ou o limite de fadiga corrigido para uma 

aplicação em particular.” (NORTON, 2013). 

 Portanto, o limite de resistência a fadiga modificado pode ser definido como 

mostra a equação 10: 

 𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑆′𝑒 
Equação 10 

Onde: 

𝑆𝑒= limite de resistência à fadiga no local crítico de uma peça de máquina na 

geometria e condição de uso; 

𝑘𝑎= fator de modificação de condição de superfície; 

 𝑘𝑏= fator de modificação de tamanho; 

 𝑘𝑐= fator de modificação de carga; 

 𝑘𝑑= fator de modificação de temperatura; 

 𝑘𝑒= fator de confiabilidade; 

 𝑘𝑓= fator de modificação por efeitos variados; 

 𝑆′𝑒= limite de resistência à fadiga de corpo de prova de teste da viga rotativa. 

 

 O fator de modificação 𝑘𝑎 define os efeitos da condição da superfície do eixo e 

é definido pela equação 11: 

 𝑘𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑢𝑡
𝑏 Equação 11 

 

 Onde os valores de 𝑎 e 𝑏 podem ser encontrados na tabela 7: 
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Tabela 7 - Parâmetros para definição do fator de modificação de condição de superfície 𝑘𝑎. 

Acabamento superficial Fator 𝑎 Expoente 𝑏 

Retificado 1,58 -0,085 

Usinado ou laminado a frio 4,51 -0,265 

Laminado a quente 57,7 -0,718 

Forjado 272 -0,995 

Fonte: Adaptado de (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

 O fator de modificação 𝑘𝑏 define os efeitos do tamanho do eixo no cálculo da 

fadiga e é definido a partir da equação 12 ou 13, dependendo do diâmetro do eixo: 

 𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑−0,107 para 2,79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚 Equação 12 

 𝑘𝑏 = 1,51 ∗ 𝑑−0,157 para 51 < 𝑑 ≤ 254 Equação 13 

 

 Entretanto, para carregamento axial não há efeitos de tamanho, logo 𝑘𝑏 = 1. 

 O fator de modificação 𝑘𝑐 varia conforme o tipo de carregamento é definido a 

partir da tabela 8: 

Tabela 8 - Fator de modificação de carga 𝑘𝑐. 

Fator 𝑘𝑐 Carregamento 

1 Flexão 

0,85 Axial 

0,59 Torção 

Fonte: Adaptado de (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

 O fator de modificação 𝑘𝑑 define os efeitos da temperatura de operação e pode 

ser encontrado na tabela 9: 
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Tabela 9 - Fator de modificação da temperatura de operação 𝑘𝑑 

Temperatura, ºC Fator 𝑘𝑑 

20 1,000 

50 1,010 

100 1,020 

150 1,025 

200 1,020 

250 1,000 

300 0,975 

350 0,943 

400 0,900 

450 0,843 

500 0,768 

550 0,672 

600 0,549 

Fonte: Adaptado de (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

 O fator de modificação 𝑘𝑒 define fatores de confiabilidade para a vida em fadiga 

do eixo, e pode ser definido diretamente pela tabela 10: 

Tabela 10 - Fator de modificação de confiabilidade 𝑘𝑒. 

Confiabilidade, % Fator de confiabilidade 𝑘𝑒 

50 1,000 

90 0,897 

95 0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 

99,99 0,702 

99,999 0,659 

99,9999 0,620 

Fonte: Adaptado de (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

O fator 𝑘𝑓 é determinado a partir do esforço presente no eixo e o tipo do 

concentrador de tensão, seja ele uma mudança de seção, um furo, um rasgo, entre 
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outros. 

 Como o eixo está sofrendo esforços cisalhantes devido a torção, o fator 𝑘𝑓 é 

nomeado 𝑘𝑓𝑠. Logo, o fator 𝑘𝑓𝑠 devido a mudança de seção é determinado a partir da 

equação 14: 

 𝑘𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑐𝑖𝑠 ∗ (𝑘𝑡𝑠 − 1) Equação 14 

Onde: 

 𝑘𝑓𝑠= fator de concentração de tensão de fadiga; 

 𝑞𝑐𝑖𝑠= fator de sensibilidade ao entalhe para materiais em torção reversa; 

 𝑘𝑡𝑠= fator de concentração de tensão. 

 

 A sensibilidade ao entalhe pode ser encontrada a partir da figura 19 projetando 

o valor do raio 𝑟 presente na mudança de seção na curva coincidente com a 

característica de fabricação do material: 

Figura 19 – Gráfico para definição da sensibilidade ao entalhe 𝑞𝑐𝑖𝑠 para materiais em torção reversa. 

 

Fonte: (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

 Para definir 𝑘𝑡𝑠, utiliza-se o valor do raio de entalhe 𝑟 e do diâmetro menor da 

mudança de seção 𝑑, projetando o mesmo na curva correspondente ao diâmetro 

maior da mudança de seção 𝐷 dividido pelo diâmetro menor 𝑑. Como é mostrado na 

figura 20: 
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Figura 20 – Gráfico para definição do concentrador de tensão 𝑘𝑡𝑠 para eixos redondos sob efeitos de 
torção. 

 

Fonte: (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

  

 Em seguida, define-se o fator de segurança à fadiga. O fator de segurança 

utilizando o critério de DE-Goodman pode ser calculado pela equação 15: 

1

𝑛
=
16

𝜋𝑑3
∗

{
 
 

 
 1

𝑆𝑒
∗ [4 ∗ (𝐾𝑓 ∗ 𝑀𝑎)

2
+ 3 ∗ (𝐾𝑓𝑠 ∗ 𝑇𝑎)

2
]

1
2
+

1

𝑆𝑢𝑡
∗ [4 ∗ (𝐾𝑓 ∗ 𝑀𝑚)

2
+ 3 ∗ (𝐾𝑓𝑠 ∗ 𝑇𝑚)

2
]

1
2

}
 
 

 
 

 

Equação 15 

 

 Entretanto, como neste caso o eixo será dimensionado somente por torção, 

obtem-se 𝑀𝑎 = 𝑀𝑚 = 𝑇𝑎 = 0. Substituindo e rearranjando a equação, temos: 

1

𝑛
=
16

𝜋𝑑3
∗ [

1

𝑆𝑢𝑡
∗ (3 ∗ (𝐾𝑓𝑠 ∗ 𝑇𝑚)

2
)

1
2
] 

Equação 16 

Onde: 

 𝑑= diâmetro; 

 𝑆𝑢𝑡= limite de resistência a tração; 

 𝐾𝑓𝑠= fator de concentração de tensão de fadiga; 

 𝑇𝑚= torque médio. 

 

 Segundo Budynas e Nisbett (2011) a tensão de torção média no eixo pode ser 

definida conforme a equação 17: 

 𝜏𝑚 = 𝑘𝑓𝑠 ∗
16 ∗ 𝑇𝑚
𝜋 ∗ 𝑑3

 Equação 17 
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 Para garantir que o eixo não falhe por escoamento, primeiro calcula-se a tensão 

máxima de von Misses com a equação 18: 

 
𝜎′𝑚𝑎𝑥 = [(𝜎𝑚 + 𝜎𝑎)

2 + 3 ∗ (𝜏𝑚 + 𝜏𝑎)
2]
1
2 Equação 18 

Onde: 

 𝜎′𝑚𝑎𝑥= tensão máxima de von Misses; 

 𝜎𝑚= tensão média de flexão; 

 𝜎𝑎= tensão alternada de flexão; 

 𝜏𝑚= tensão média de torção; 

 𝜏𝑎= tensão alternada de torção. 

 

 Sendo 𝑀𝑎 = 𝑀𝑚 = 𝑇𝑎 = 0, logo 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚 = 𝜏𝑎 = 0. Substituindo valores, obtem-

se a equação 19: 

 
𝜎′𝑚𝑎𝑥 = [3 ∗ (𝜏𝑚)

2]
1
2 Equação 19 

 

 Logo, o fator de segurança de falha por escoamento pode ser definido pela 

equação 20: 

 
𝑛𝑦 =

𝑆𝑦

𝜎′𝑚𝑎𝑥
 

Equação 20 

 

3.3.2 Dimensionamentos dos eixos devido ao furo transversal 
 

Para validar a resistência a fadiga dos eixos devido ao furo, serão utilizadas 

algumas equações apresentadas anteriormente. O eixo maciço pode ser 

dimensionado utilizando as equações apresentadas anteriormente, a única diferença 

será a definição do fator de concentração de tensão 𝑘𝑡𝑠. 

O fator 𝑘𝑓𝑠 é definido a partir da equação 14. Já o fator 𝑘𝑡𝑠, é encontrado na 

figura 21, projetando o valor do diâmetro do furo 𝑑𝑓 dividido pelo diâmetro do eixo 𝐷 

na curva correspondente ao local do esforço máximo, como o eixo sofre torção, o 

maior esforço está localizado no maior raio da peça, logo utiliza-se a curva 𝑘𝑡𝑠, 𝐵: 
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Figura 21 – Gráfico para definição do concentrador de tensão 𝑘𝑡𝑠 para o esforço de torção no eixo com 
furo transversal. 

 

Fonte: (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

Entretanto, o dimensionamento para o eixo tubular possui uma variação na 

equação da Tensão torcional média e uma definição diferente para o fator 𝑘𝑡𝑠. 

A tensão torcional média para eixos tubulares é definida pela equação 21: 

 𝜏𝑚 = 𝑘𝑓𝑠 ∗
𝑇 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝐽𝑛𝑒𝑡
 

Equação 21 

Onde: 

 𝜏𝑚= tensão torcional média; 

 𝑘𝑓𝑠= fator de concentração de tensão de fadiga; 

 𝑇= torque; 

 𝐷= diâmetro externo do tubo; 

 𝐽𝑛𝑒𝑡= momento de inércia para tubos sob torção. 

 

 O valor de 𝐽𝑛𝑒𝑡 pode ser encontrado a partir da equação 22: 

 𝐽𝑛𝑒𝑡 =
𝜋 ∗ 𝐴

32
∗ (𝐷4 − 𝑑4) 

Equação 22 

Onde: 

 𝐴= constante tabelada; 
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 𝐷= diâmetro externo do tubo; 

 𝑑= diâmetro interno do tubo. 

 

 𝑘𝑡𝑠 e 𝐴 são definidos a partir da figura 22, utilizando a relação do diâmetro 

interno do tubo 𝑑 dividido pelo diâmetro externo do tubo 𝐷 e a relação entre o diâmetro 

do furo 𝑎 dividido pelo diâmetro externo 𝐷: 

Figura 22 – Tabela para definição do valor de 𝐴 e 𝑘𝑡𝑠 para um tubo com furo transversal sofrendo 
esforços cisalhantes. 

 

Fonte: (BUDYNAS E NISBETT, 2011) 

 

 Com o valor de 𝑘𝑡𝑠 definido, calcula-se 𝑘𝑓𝑠 a partir da equação 14. Em seguida, 

calcula-se a tensão máxima de von Misses 𝜎′𝑚𝑎𝑥 com a equação 19, e os coeficientes 

de segurança para fadiga e para escoamento com as equações 16 e 20, 

respectivamente. 

 Por fim, para dimensionar o pino de ruptura calcula-se primeiramente qual a 

intensidade da força que atuará no pino para ocasionar sua ruptura. Com a equação 

23, calcula-se o esforço cisalhante no pino: 

 𝐹 =
𝑇

𝑟
 

Equação 23 

Onde: 

 𝐹= força cisalhante; 
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 T= torque no eixo; 

 𝑟= raio de atuação da força cisalhante. 

 

 Como um dos objetivos do pino é romper em caso de algum travamento da 

rosca transportadora, será considerado uma força de rompimento de 20% acima da 

força calculada. 

 Segundo Norton (2013) o limite de resistência ao cisalhamento de um material 

pode ser encontrado a partir do limite de resistência a tração do material, como pode 

ser visto na equação 24: 

 𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0,8 ∗ 𝑆𝑢𝑡 
Equação 24 

Onde: 

 𝜏𝑎𝑑𝑚= limite de resistência ao cisalhamento; 

 𝑆𝑢𝑡= limite de resistência a tração. 

 

 Por fim, o raio do pino de ruptura pode ser definido pela equação 25: 

 𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Equação 25 

Onde: 

 𝜎= tensão atuante; 

 𝐹= força atuante; 

 𝐴= área da seção transversal. 

  

 A área de uma seção transversal circular pode ser calculada pela equação 26: 

 𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟² Equação 26 

 

Rearranjando a equação 25 e substituindo 𝐴 pela equação 26, é possível 
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calcular o raio necessário do pino para que rompa sob a força dimensionada, como 

mostra a equação 27: 

 𝑟 = √
𝐹

𝜎 ∗ 𝜋

2

 
Equação 27 

 

3.4 Dimensionamento dos mancais de rolamento 
 

A seleção dos mancais de rolamento será realizada com base no autor Norton. 

Segundo Norton (2013) a seleção de um mancal de rolamento depende das 

magnitudes de carga estática aplicada, carga dinâmica e a vida desejada até a falha 

por fadiga. 

As equações para definição da vida em fadiga para mancais de esferas e rolos 

é dada pelas equações 28 e 29, respectivamente. 

 

 𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)3 Equação 28 

 

 
𝐿10 = (

𝐶

𝑃
)
10
3  Equação 29 

Onde: 

 𝐿10= vida em fadiga expressa em milhões de revoluções (106); 

 𝐶= carga dinâmica básica de classificação; 

 𝑃= carga constante aplicada. 

 

 “C é definida como a carga que dará uma vida de 1 milhão de revoluções à 

pista interna.” (NORTON, 2013). 

Para obter a expressão para a vida de um mancal de rolamento para qualquer 

taxa de falha selecionada, utiliza-se as equações 30 e 31 para mancais de esferas e 

rolos, respectivamente: 

 

 

 
𝐿𝑃 = 𝐾𝑅(

𝐶

𝑃
)3 Equação 30 
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𝐿𝑃 = 𝐾𝑅(

𝐶

𝑃
)
10
3  Equação 31 

Onde: 

 𝐿𝑃= vida em fadiga expressa em milhões de revoluções; 

 𝐾𝑅= fator de confiabilidade R (ver tabela 11); 

 

Tabela 11 - Fatores de confiabilidade R para uma distribuição de Weibull correspondente a uma 
probabilidade de falha P. 

P% R% 𝐾𝑅 

50 50 5,0 

10 90 1,0 

5 95 0,62 

4 96 0,53 

3 97 0,44 

2 98 0,33 

1 99 0,21 

Fonte: Adaptado de Norton (2013) 

 
Para finalizar a seleção do mancal de rolamento, deve-se buscar em um 

catálogo de rolamentos um que atenda às condições de projeto, como diâmetros, 

largura, velocidade crítica, cargas axiais e radiais, e vida útil.  

 

3.5 Dimensionamento da produção 
 

O condicionador de ração será projetado para fabricação de rações para 

frangos de corte. Segundo Figueiredo et al. (2007) a ração para frangos de corte tem 

sua composição variável, dependendo da fase da vida do animal. Figueiredo et al. 

(2007) define três fases da vida do frango em que a ração deve ter sua composição 

modificada, sendo elas a fase inicial, definida como os primeiros 28 dias de vida do 

frango, a fase de crescimento, de 29 a 60 dias, e a fase final, de 61 a 91 dias. 

A tabela 12 indica os ingredientes da ração e suas respectivas porcentagens 

na composição total da ração em cada fase da vida do animal.  
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Tabela 12 - Composição da ração para frangos de corte. 

Ingrediente Ração inicial (%) 
Ração crescimento 

(%) 
Ração final (%) 

Milho Grão 54,381 63,051 63,2125 

Farelo de soja 45% 

PB 
30,796 27,216 21,372 

Farelo de trigo 10,000 4,303 12,00 

Calcáreo calcítico 1,299 1,373 1,450 

Fosfato bicálcico 1,738 1,670 1,3285 

Sal comum 0,403 0,411 0,4058 

Dl-metionina 0,117 0,107 0,1211 

Caulim ou areia 

lavada 
1,115 1,740 -- 

Premix mineral 0,050 0,050 0,050 

Premix vitamínico 0,100 0,080 0,060 

Fonte: Adaptado de Figueiredo et al. (2007) 

 

 Estas informações serão utilizadas para determinar algumas propriedades 

físicas da ração, como calor específico da mistura e peso específico da mistura. Será 

feita uma média ponderada considerando as porcentagens dos ingredientes na 

composição da ração em cada uma das três fases da vida do frango. Nos cálculos, 

serão utilizados os maiores valores de calor específico e peso específico, 

independente de ser ração inicial, de crescimento ou final. 

A capacidade de produção será calculada a partir da ideia de projetar um 

equipamento voltado para um produtor médio, com produção máxima de 10 toneladas 

por hora. A partir desse critério inicial, será realizado o dimensionamento da rosca 

transportadora, definindo parâmetros como diâmetro, passo, comprimento e rotações 

máxima e mínima. Com os parâmetros do transportador e percentual de enchimento 

do equipamento definidos, admite-se que a menor rotação da rosca transportadora 

resultará na menor velocidade de produção, consequentemente, poderá ser definido 

a menor capacidade de produção do equipamento. 
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3.6 Dimensionamento da quantidade de vapor e bocais de injeção 
 

A quantidade de vapor necessária para o processo de condicionamento será 

definida com base na obra de Çengel e Ghajar (2012).Para determinar a quantidade 

de vapor necessária para o processo, primeiramente deve-se encontrar qual a taxa 

de transferência de calor necessária para elevar a temperatura da mistura até a 

temperatura normal de trabalho dentro do condicionador. 

 Segundo Çengel e Ghajar (2012) a taxa líquida de calor transferido pode ser 

determinada pela equação 32:  

 𝑄 =  ṁ ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 Equação 32 

Onde: 

 𝑄= taxa líquida de calor transferido; 

 ṁ= vazão mássica; 

 𝐶𝑝= calor específico a pressão constante; 

 ∆𝑇= variação da temperatura. 

 

 Para determinar a vazão de vapor necessária, deve-se utilizar os valores de 

entalpia na fase inicial e final do vapor no processo, sendo elas vapor saturado e 

líquido saturado, respectivamente, como mostra a equação 33: 

 ṁ𝑣 =
𝑄

(ℎ𝑣𝑠 − ℎ𝑙𝑠)
 

Equação 33 

Onde: 

 ṁ𝑣= vazão mássica de vapor necessária; 

 𝑄= taxa líquida de calor transferido; 

 ℎ𝑣𝑠= entalpia do vapor saturado; 

 ℎ𝑙𝑠= entalpia do líquido saturado; 

 

 Para definir os bocais de injeção de vapor, é necessário obter o valor da vazão 

volumétrica do vapor. Com a equação 34, calcula-se a vazão volumétrica de vapor 

necessária no processo: 

 
𝑄𝑣 =

ṁ𝑣

𝜌𝑣
 

Equação 34 
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Onde: 

 𝑄𝑣= vazão volumétrica de vapor necessária; 

 ṁ𝑣= vazão mássica de vapor necessária; 

 𝜌𝑣= massa específica do vapor saturado. 

 

 Sabendo que a vazão pode ser calculada pela equação 35, e que a área de 

uma seção transversal circular pode ser encontrada pela equação 26, é possível 

calcular o diâmetro do tubo necessário para atender tal vazão sob uma velocidade 

constante. 

 𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 Equação 35 

Onde: 

 𝑄= vazão; 

 𝑉= velocidade do escoamento; 

 𝐴= área transversal da seção circular. 

 

 Mesclando e rearranjando a equação 35 com a equação 26, calcula-se o 

diâmetro do tubo. Como mostra a equação 36: 

 𝑑𝑡 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑉

2

 
Equação 36 

Onde: 

 𝑑𝑡= diâmetro do tubo; 

 𝑄= vazão; 

 𝑉= velocidade do escoamento. 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 Produção 

Como citado anteriormente, a produção máxima estabelecida para o 

condicionador foi de 10 t/h. Com a produção máxima estabelecida, foi calculado o 

valor do diâmetro da rosca transportadora. 

A produção mínima foi calculada utilizando a equação 1, porém com o valor do 

diâmetro anteriormente calculado e com a rotação mínima de trabalho do 

equipamento. Sendo assim, a produção mínima do equipamento resultou em 𝑄𝑚𝑖𝑛 =

2,458 𝑡/ℎ. 

A máquina condicionadora de ração foi projetada para fabricação de ração para 

frangos nas três fases da vida do animal, como citado no tópico 3.5. Em cada uma 

dessas fases, a porcentagem de cada ingrediente da ração varia, dessa forma, 

variando os resultados de média ponderada para massa específica e calor específico 

da mistura. 

Para a fase inicial da vida do animal, os resultados podem ser visualizados na 

tabela 16: 

Tabela 13 - Resultados das médias ponderadas da mistura dos ingredientes principais na fase inicial. 

 Valor Unidade de medida Descrição 

𝑐𝑝1 2500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico milho 

𝑐𝑝2 1930 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de soja 

𝑐𝑝3 1500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de trigo 

𝛾1 700 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica milho 

𝛾2 650 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de soja 

𝛾3 752,96 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de trigo 

𝑛𝑚 54,381 % Composição de milho 

𝑛𝑠 30,796 % Composição do farelo de soja 

𝑛𝑡 10 % Composição do farelo de trigo 

𝑐𝑝 2103,88 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico da mistura 

𝛾 656,13 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica da mistura 

Fonte: Autoria própria (2022) 
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 Para a fase de crescimento, os resultados podem ser vistos na Tabela 17: 

Tabela 14 - Resultados das médias ponderadas da mistura dos ingredientes principais na fase de 
crescimento. 

 Valor Unidade de medida Descrição 

𝑐𝑝1 2500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico milho 

𝒄𝒑𝟐 1930 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de soja 

𝑐𝑝3 1500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de trigo 

𝛾1 700 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica milho 

𝛾2 650 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de soja 

𝛾3 752,96 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de trigo 

𝑛𝑚 63,051 % Composição de milho 

𝑛𝑠 27,216 % Composição do farelo de soja 

𝑛𝑡 4,303 % Composição do farelo de trigo 

𝑐𝑝 2166,09 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico da mistura 

𝛾 650,66 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica da mistura 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Por fim, para a fase final, obteve-se os resultados mostrados na Tabela 18: 

Tabela 15 - Resultados das médias ponderadas da mistura dos ingredientes principais na fase final. 

 Valor Unidade de medida Descrição 

𝑐𝑝1 2500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico milho 

𝑐𝑝2 1930 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de soja 

𝑐𝑝3 1500 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico farelo de trigo 

𝛾1 700 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica milho 

𝛾2 650 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de soja 

𝛾3 752,96 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica farelo de trigo 

𝑛𝑚 63,2125 % Composição de milho 

𝑛𝑠 21,372 % Composição do farelo de soja 

𝑛𝑡 12 % Composição do farelo de trigo 

𝑐𝑝 2172,8 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico da mistura 

𝛾 671,76 𝑘𝑔/𝑚³ Massa específica da mistura 

Fonte: Autoria própria (2022) 
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4.2 Rosca transportadora 

Os cálculos para dimensionamento da rosca transportadora foram realizados a 

partir da definição da capacidade máxima de produção do equipamento, que como 

citado no tópico 3.5, foi definido em 10 toneladas por hora. Para iniciar o 

dimensionamento do diâmetro externo utilizando a equação 1, algumas variáveis 

tiveram de ter seus valores pré-determinados para em seguida serem corrigidos 

iterativamente, juntamente com o cálculo do diâmetro. 

Na definição da rotação do helicoide, foi atribuído um valor de 120 RPM como 

rotação máxima de trabalho, correspondendo a uma rotação 20% menor em relação 

a rotação máxima exibida nas tabelas 1 e 2. O objetivo de dimensionar a rosca 

transportadora com para esse valor de rotação é prevenir que o equipamento trabalhe 

constantemente em sua rotação máxima. 

Outra variável importante no cálculo é o passo da rosca, foi atribuído um valor 

inicial para o passo de 𝑃 = 100𝑚𝑚, tal valor foi refinado iterativamente para ficar igual 

ou com um valor aproximado ao diâmetro externo da rosca. 

O valor do peso específico do grão a ser transportado foi calculado a partir de 

uma média ponderada entre os três principais ingredientes da ração, o grão de milho, 

farelo de soja e farelo de trigo. A mistura desses três ingredientes representa 95% da 

composição total da ração, o que resulta em um valor aproximado do real para a 

massa específica da mistura completa. A média ponderada foi realizada com o 

somatório da massa específica de cada um dos três ingredientes principais 

multiplicadas pela sua porcentagem de composição. 

Segundo Kenny e Rollins (2008), um condicionador de um eixo normalmente é 

abastecido com 50% de sua capacidade. Entretanto, a empresa ANDRITZ, fabricante 

de condicionadores, recomenda o preenchimento de 60% do condicionador com 

ração. Sendo assim, o valor do coeficiente de enchimento foi definido como a média 

entre 50% e 60%, resultando em 55%. Os resultados do dimensionamento do 

diâmetro externo do helicoide podem ser visualizados na tabela 13: 
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Tabela 16 – Resultados do dimensionamento da rosca transportadora 

 Valor Unidade de medida 

𝑄 10 𝑡/ℎ 

𝑝 0,1685 𝑚 

𝑁 120 𝑅𝑃𝑀 

𝛼 0,55  

𝛾 0,671 𝑡/𝑚³ 

𝐷 0,1688 𝑚 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 Em seguida, utilizaremos a equação 2 para calcular a potência absorvida pela 

rosca transportadora. Algumas das informações necessárias já foram definidas ou 

calculadas, são elas a rotação da rosca transportadora 𝑁 e a capacidade de produção 

𝑄, já outras informações podem ser encontradas em tabelas, como o coeficiente de 

esforço A e o coeficiente de esforço B, encontrados respectivamente nas tabelas 4 e 

5. A única variável que estava pendente era o comprimento da rosca transportadora, 

que foi definida em 1,5m. 

 Na tabela 14, é possível ver os resultados do cálculo da potência absorvida 

pela rosca 𝑃: 

Tabela 17 – Resultados do cálculo da potência absorvida pela rosca transportadora 

 Valor Unidade de medida 

𝑁 120 𝑅𝑃𝑀 

𝑄 10 𝑡/ℎ 

𝐿 1,5 𝑚 

𝐴 0,023253  

𝐵 1  

𝑃 0,0767 𝑐𝑣 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 O valor de 𝐴 foi calculado por interpolação, utilizando os valores mais próximos 

do diâmetro real projetado, sendo 𝑑 igual a 150mm e 200mm, presentes na tabela 4. 

Por fim, calcula-se a potência necessária do motor elétrico. Com o valor de 

potência absorvida já calculado, resta apenas coletar os valores de rendimento da 
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transmissão e do fator de acréscimo para transportadores de arraste nas tabelas 5 e 

6, respectivamente.  O resultado pode ser visualizado na tabela 15: 

Tabela 18 – Resultados do cálculo da potência necessária do motor elétrico 

 Valor Unidade de medida 

𝑃 0,0767 𝑐𝑣 

𝐸 1  

𝐺 2  

𝑃𝑚 0,1534 𝑐𝑣 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

4.3 Eixo 

O dimensionamento do eixo da máquina iniciou com a definição de sua 

geometria. Segundo Milman (2002) “os eixos das roscas são tubos mecânicos com 

diâmetro externo compatível com o diâmetro interno do helicoide”. Desta forma, o eixo 

será composto por duas partes principais, um eixo tubular no qual o helicoide será 

fixado e um eixo maciço ligado ao tubular, o qual será acoplado no motor. 

Os dois eixos serão conectados por um pino de ruptura. O pino terá a função 

de unir os eixos e também ser um dispositivo de segurança para que, caso ocorra 

algum tipo de travamento do helicoide, a pino rompa e não danifique o motor e o 

redutor. 

 Tanto os eixos quanto o pino de ruptura serão de aço inoxidável AISI 304, 

cumprindo a Resolução RDC nº 20 de 22 de março de 2007 da ANVISA, pois estarão 

dentro do equipamento e em contato direto com a ração. 

 

4.3.1 Pino de ruptura 

Iniciando o dimensionamento do pino, a força atuante sob na região de 

cisalhamento do pino é dada pela equação 23. O torque no eixo é calculado utilizando 

a equação 7, sabendo que a potência do motor elétrico será de 𝑃 = 1cv = 735,5W e 

que a menor rotação resultará no maior torque, será utilizado a rotação mínima crítica 

para definição do torque, o qual resultou em 𝑇 = 297,60 𝑁.𝑚. Com a equação 23, foi 

calculado a força na região de cisalhamento de 𝑟 = 26,25𝑚𝑚 e obteve-se 𝐹 =

11337,38𝑁. Considerando a força de rompimento do pino como 20% acima da força 

𝐹 calculada anteriormente, obtém-se o valor de 𝐹20% = 13604,85𝑁. 
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 Segundo Budynas e Nisbett (2011) o limite de resistência a tração para o aço 

inoxidável AISI 304 é 𝑆𝑢𝑡 = 568 𝑀𝑃𝑎 e o limite de resistência ao escoamento é 𝑆𝑦 =

276 𝑀𝑃𝑎, desta forma, com a equação 24 foi definido o valor do limite de resistência 

ao cisalhamento, obtendo 𝜏𝑎𝑑𝑚 = 454,40𝑀𝑃𝑎. 

 Por fim, utilizando a equação 27, o raio do pino de ruptura foi definido como 

𝑟 = 3,08𝑚𝑚. Esses resultados podem ser visualizados na Tabela 19: 

Tabela 19 - Resultados dimensionamento do pino de ruptura 

 Valor Unidade de medida 

𝑃 735,5 𝑊 

𝑇 297,60 𝑁.𝑚 

𝐹 11337,38 𝑁 

𝐹20% 13604,85 𝑁 

𝜏𝑎𝑑𝑚 454,40 𝑀𝑝𝑎 

𝑟 3,08 𝑚𝑚 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 A figura 23 demonstra a atuação do pino de ruptura na união do eixo maciço 

ao eixo tubular. 

Figura 23 - Aplicação do pino de ruptura na união dos eixos 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

4.3.2 Eixo tubular 

 O eixo tubular foi dimensionado por fadiga a partir do furo transversal para 
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acoplamento do pino de ruptura. O eixo foi definido como um tubo Schedule 40 2” de 

aço inoxidável AISI 304, com diâmetro externo de 60,32 mm e diâmetro interno de 

52,5mm. Entretanto, o diâmetro externo será considerado 60mm com o intuito da 

realização de uma usinagem superficial, para remoção de impurezas e diminuir a 

rugosidade superficial. 

Figura 24 - Eixo tubular com helicoide 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 O dimensionamento por fadiga inicia-se com a determinação do limite de 

resistência a fadiga 𝑆′𝑒, dado pela equação 9. A partir da 𝑆𝑢𝑡, obtém-se 𝑆′𝑒 = 284 𝑀𝑃𝑎. 

 Para calcular o limite de resistência a fadiga modificada 𝑆𝑒, foi calculado e 

definido cada um dos fatores de modificação 𝑘. Primeiramente o fator 𝑘𝑎 foi definido 

com a equação 11 e a tabela 7, considerando uma superfície usinada, o fator resulta 

em 𝑘𝑎 = 0,84. 

 Devido ao eixo ter diâmetro externo igual a 60𝑚𝑚, o fator 𝑘𝑏 foi calculado a 

partir da equação 13, resultando em 𝑘𝑏 = 0,81. 

 Como citado anteriormente, o eixo terá apenas carregamento por torção, logo 

o fator 𝑘𝑐 foi definido pela tabela 8 e resulta em 𝑘𝑐 = 0,59. 

 A temperatura de trabalho foi definida em 95ºC, pois esta é a temperatura que 

a ração para aves deve estar antes de ser peletizada, entretanto, será utilizado o valor 

de 100ºC na definição do fator 𝑘𝑑. Conforme a tabela 9, 𝑘𝑑 = 1,020. 

 O fator de confiabilidade não é muito relevante para esta aplicação, logo com 
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a tabela 10, 𝑘𝑒 = 1. 

 Com os fatores de modificação definidos, o limite de resistência a fadiga 

modificada 𝑆𝑒 é calculado utilizando a equação 10, resultando em 𝑆𝑒 = 116,4𝑀𝑃𝑎. 

Esses resultados são mostrados na Tabela 20: 

 

Tabela 20 - Resultados do cálculo do limite de resistência a fadiga modificada para o furo transversal 
do eixo tubular 

 Valor Unidade de medida 

𝑆′𝑒 284 𝑀𝑃𝑎 

𝑘𝑎 0,84  

𝑘𝑏 0,81  

𝑘𝑐 0,59  

𝑘𝑑 1,020  

𝑘𝑒 1  

𝑆𝑒 116,4 𝑀𝑃𝑎 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Para calcular a tensão máxima de von Misses, é necessário ter o valor da 

tensão de torção média 𝜏𝑚, o qual pode ser calculado pela equação 21. Contudo, é 

necessário calcular o valor de 𝑘𝑓𝑠 primeiro. 

 A partir do raio do pino de ruptura, o diâmetro do furo resulta em 𝑎 = 6,17𝑚𝑚. 

Logo, com a relação 𝑎/𝐷 e 𝑑/𝐷, define-se 𝐾𝑡𝑠 = 1,76 e 𝐴 = 0,94. O valor da 

sensibilidade ao entalhe 𝑞𝑐𝑖𝑠 foi obtido considerando o raio de entalhe igual ao raio do 

furo, projetando tal valor na curva para aços recozidos, obtém-se 𝑞𝑐𝑖𝑠 = 0,95. Com os 

valores de 𝐾𝑡𝑠 e 𝑞𝑐𝑖𝑠 definidos, com a equação 14 obtém-se 𝐾𝑓𝑠 = 1,722. 

 Outro valor importante no cálculo de 𝜏𝑚 é o 𝐽𝑛𝑒𝑡, definido pela equação 22 e 

resultando em 𝐽𝑛𝑒𝑡 = 4,95𝑥10−7𝑚4. 

 Sendo assim, com a equação 21 obtém-se a tensão de torção média igual a 

𝜏𝑚 = 31,06𝑀𝑃𝑎. 

 Sabendo que existe apenas uma tensão de torção média no eixo, calcula-se a 

tensão máxima de von Misses com a equação 19, resultando em 𝜎′𝑚𝑎𝑥 = 53,8 𝑀𝑃𝑎. 

 Por fim, foram determinados os coeficientes de segurança para fadiga 𝑛𝑓 e o 

coeficiente de segurança de escoamento 𝑛𝑦, utilizando os critérios de DE-Goodman 

e Langer, respectivamente. O fator de segurança por fadiga resultou em 𝑛𝑓 = 10,56 e 
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o de escoamento 𝑛𝑦 = 5,13. Portanto, conclui-se que é mais provável o eixo tubular 

falhar por escoamento do que fadiga. Esses e outros resultados são mostrados na 

Tabela 21: 

Tabela 21 - Resultados do cálculo dos coeficientes de segurança para o furo transversal do eixo tubular 

 Valor Unidade de medida 

𝑎  6,17 𝑚𝑚 

𝑎/𝐷 0,1176  

𝑑/𝐷 0,875  

𝑘𝑡𝑠 1,76  

𝐴 0,94  

𝑞𝑐𝑖𝑠  0,95  

𝑘𝑓𝑠 1,722  

𝐽𝑛𝑒𝑡  4,95𝑥10−7 𝑚4 

𝜏𝑚 31,06 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′𝑚𝑎𝑥 53,8 𝑀𝑃𝑎 

𝑛𝑓 10,56  

𝑛𝑦 5,13  

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

4.3.3 Eixo maciço 

O dimensionamento do eixo maciço foi realizado para dois fatores críticos em 

sua geometria, a mudança e seção e o furo para o pino de ruptura. 

A mudança de seção no eixo maciço é um dos pontos considerados para o 

cálculo da resistência a fadiga. Primeiramente, foi calculado o momento polar de 

inércia 𝐽 utilizando a equação 5, a partir do menor raio externo do eixo 𝑟 = 26,25𝑚𝑚, 

obteve-se 𝐽 = 7,45 𝑚4. 

Assim como o eixo tubular, o eixo maciço é de aço inoxidável AISI 304, obtendo 

assim o mesmo valor para 𝑆𝑢𝑡, 𝑆𝑦 e 𝑆′𝑒. Entretanto, para o cálculo da resistência a 

fadiga modificada, serão utilizados os mesmos valores calculados e presentes na 

tabela 20 para 𝑘𝑎, 𝑘𝑏, 𝑘𝑐, 𝑘𝑑 e 𝑘𝑒, exceto 𝑘𝑓𝑠 que terá seu valor diferente devido a 

condição do dimensionamento por fadiga ser mudança de seção. 
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Figura 25 - Eixo maciço 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Desta forma, para definir 𝑘𝑓𝑠 é necessário os encontrar os valores de 𝑘𝑡𝑠 e 𝑞𝑐𝑖𝑠 

para mudança de seção. O valor de 𝑞𝑐𝑖𝑠 para materiais em torção reversa é definido 

pela Figura 19, considerando o raio de entalhe na mudança de seção igual a 𝑟𝑓 = 3𝑚𝑚 

e o material um aço recozido, obtém-se 𝑞𝑐𝑖𝑠 = 0,95. Já 𝑘𝑡𝑠 pode ser encontrado na 

Figura 20, com 𝐷/𝑑 = 1,14 e 𝑟/𝑑 = 0,057, 𝑘𝑡𝑠 = 1,4. Sendo assim, o valor final para o 

fator de concentração de tensão de fadiga é 𝑘𝑓𝑠 = 1,38. 

Com todos os fatores de modificação definidos, com a equação 10 calcula-se 

o limite de resistência a fadiga modificado 𝑆𝑒 = 116,4 𝑀𝑃𝑎. 

Em seguida, calcula-se o valor da tensão de torção média 𝜏𝑚. Com a equação 

17, obtém-se 𝜏𝑚 = 14,45𝑀𝑃𝑎. Utilizando a equação 19, o valor para a tensão máxima 

de von Misses é 𝜎′𝑚𝑎𝑥 = 25,03 𝑀𝑃𝑎. 

Por fim, o valor para fator de segurança de fadiga pelo critério DE-Goodman é 

determinado pela equação 16 e resulta em 𝑛𝑓 = 22,69 e o fator de segurança para 

escoamento resulta em 𝑛𝑦 = 11,02 a partir da equação 20.  

Na Tabela 22 é possível visualizar os resultados dos cálculos: 
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Tabela 22 - Resultados do cálculo dos fatores de segurança para a mudança de seção do eixo maciço 

 Valor Unidade de medida 

𝐽  7,45 𝑚4 

𝑟𝑓 3 𝑚𝑚 

𝑞𝑐𝑖𝑠 0,95  

𝐷/𝑑 1,14  

𝑟/𝐷 0,057  

𝑘𝑡𝑠 1,4  

𝑘𝑓𝑠 1,38  

𝑆𝑒 116,4 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚 14,45 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′𝑚𝑎𝑥 25,03 𝑀𝑃𝑎 

𝑛𝑓 22,69  

𝑛𝑦 11,02  

Fonte: Autoria própria (2022) 

Iniciando os cálculos de fadiga devido ao furo transversal, os valores de 𝑆𝑢𝑡, 𝑆𝑦, 

𝑘𝑎, 𝑘𝑏, 𝑘𝑐, 𝑘𝑑, 𝑘𝑒, 𝑆′𝑒 e 𝑆𝑒 serão os mesmos calculados anteriormente. Para calcular o 

valor de 𝑘𝑓𝑠, define-se pela Figura 21 𝑘𝑡𝑠 = 2,9 e pela Figura 19 𝑞𝑐𝑖𝑠 = 0,95, logo 𝑘𝑓𝑠 =

2,805. 

 A tensão torcional média, calculada pela equação 17, resulta em 𝜏𝑚 =

29,38 𝑀𝑃𝑎. Para a tensão máxima de von Misses, com a equação 19 obteve-se 

𝜎′𝑚𝑎𝑥 = 50,89𝑀𝑃𝑎. 

 

Assim, os valores de fator de segurança para fadiga por DE-Goodman e o fator 

de segurança de escoamento resultaram em, 𝑛𝑓 = 11,16 e 𝑛𝑦 = 9,39, 

respectivamente. Desta forma, conclui-se que o eixo maciço pode falhar mais 

facilmente por escoamento do que por fadiga em ambos os casos que podem gerar a 

falha. 

Na Tabela 23 são apresentados os resultados e os valores utilizados nos 

cálculos: 
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Tabela 23 - Resultados do cálculo dos fatores de segurança para o furo transversal do eixo maciço 

 Valor Unidade de medida 

𝑑/𝐷 0,1176  

𝑘𝑡𝑠 2,9   

𝑞𝑐𝑖𝑠 0,95  

𝑘𝑓𝑠 2,805  

𝜏𝑚 29,38 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′𝑚𝑎𝑥 50,89 𝑀𝑃𝑎 

𝑛𝑓 11,16  

𝑛𝑦 9,39  

Fonte: Autoria própria (2022) 

 
4.4 Vapor 

Segundo Lara (2010), é recomendado a utilização do vapor a uma pressão de 

1 a 1,5 bar para condicionamento de ração para aves, com a temperatura do produto 

na saída do condicionador variando de 85ºC a 95ºC. Desta forma, foram definidos os 

seguintes parâmetros para dimensionamento da quantidade de vapor necessária para 

o condicionamento, como é mostrado na tabela 24: 

Tabela 24 - Dados para cálculo da quantidade de vapor 

 Valor Unidade de medida 

𝑐𝑝 2172,8 𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 

𝑃 1,5 𝑏𝑎𝑟 

𝑇𝑖 20 °𝐶 

𝑇𝑓 95 °𝐶 

ṁ 10000 𝑘𝑔/ℎ 

ṁ 2,778 𝑘𝑔/𝑠 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Dos dados acima, foi considerado o valor mais alto de 𝑐𝑝 calculado no tópico 

4.2, correspondendo a ração da fase final da vida do frango, com o intuito de que o 

maior valor de 𝑐𝑝 resultará em uma quantidade maior de vapor necessária. 

 O valor de ṁ corresponde a vazão mássica de ração no equipamento, definido 
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anteriormente como a capacidade máxima de produção do condicionador. Os valores 

de pressão 𝑃 e temperatura de saída do produto 𝑇𝑓 foram definidos conforme Lara 

(2010). Por fim, a temperatura de entrada do produto 𝑇𝑖 foi definido como se a mistura 

entrasse no equipamento a temperatura ambiente, supondo uma temperatura média 

de 20°C. 

 Com alguns parâmetros importantes definidos, a taxa de transferência de calor 

𝑄 pode ser definida pela equação 32. Com o valor de 𝑄 calculado, utiliza-se a equação 

33 com os valores de entalpias de vapor saturado ℎ𝑣𝑠 e líquido saturado ℎ𝑙𝑠 sob uma 

pressão 𝑃 = 1,5 𝑏𝑎𝑟  e temperatura 𝑇𝑣 = 111,37 °𝐶 para calcular a vazão mássica de 

vapor 𝑚𝑣 necessária. Os resultados são mostrados na tabela 25: 

Tabela 25 - Resultados do cálculo da quantidade de vapor necessária no processo 

 Valor Unidade de medida 

𝑄 4,527𝑥105 𝑊 

ℎ𝑣𝑠 2693,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ𝑙𝑠 467,29 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑇𝑣 111,37 °𝐶 

𝑚𝑣 0,203 𝑘𝑔/𝑠 

𝑚𝑣 732,135 𝑘𝑔/ℎ 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 A injeção do vapor será realizada através de tubos flangeados soldados na 

carcaça do equipamento. A ideia inicial de utilizar bocais injetores de vapor teve de 

ser descartada devido aos bocais não suprirem a vazão de vapor necessária, surgindo 

a necessidade da utilização de mais de 70 bocais de injeção de vapor no equipamento. 

Para iniciar o dimensionamento dos tubos, foi calculado a vazão volumétrica 

de vapor através da equação 34, resultando em 𝑄𝑣 = 848,75 𝑚
3/ℎ ou  𝑄𝑣 =

0,235765 𝑚3/𝑠. Segundo Teles (1999) para escoamentos de vapor saturado até 2 bar 

de pressão, recomenda-se a velocidades de 20 a 40 m/s para o escoamento. Portanto, 

foi estipulado uma velocidade de escoamento do vapor para  𝑣 = 35 𝑚/𝑠 . Por fim, a 

injeção de vapor foi idealizada como dois tubos de aço inoxidável AISI 304 soldados 

na carcaça e próximos do bocal de entrada, para garantir uma boa eficiência do uso 

do vapor durante o processo, como mostram as Figuras 26 e 27. 
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 A tabela 26 exibe os resultados do dimensionamento dos tubos de injeção. 

Tabela 26 - Resultados do dimensionamento dos tubos de injeção de vapor 

 Valor Unidade de medida 

Qv 0,235765 𝑚3/𝑠 

𝑣 35 𝑚/𝑠 

𝑑𝑡 0,04630 𝑚 

𝑑𝑡 46,30 𝑚𝑚 

Fonte: Autoria própria (2022) 

Figura 26 – Tubo flangeado para injeção de vapor 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

Figura 27 - Posição dos tubos injetores de vapor 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 
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 Concluindo, serão dois tubos de injeção de vapor tipo Schedule 80 2” de aço 

inoxidável AISI 304, ambos os tubos flangeados para facilitar a conexão com o sistema 

de geração e controle de vapor. 

4.5 Mancais de rolamento 

O mancal de rolamento a ser utilizado nesse projeto foi selecionado a partir do 

catálogo da fabricante SKF. A partir da dimensão do eixo, o diâmetro interno 𝑑 do 

rolamento foi definido em 𝑑 = 60𝑚𝑚. Conforme o catálogo, foi selecionado um 

rolamento rígido de esferas de modelo 61812, com diâmetro interno 𝑑 = 60𝑚𝑚, 

diâmetro externo 𝐷 = 78𝑚𝑚 e largura 𝐵 = 10𝑚𝑚. 

Com o modelo de rolamento selecionado, iniciou-se o cálculo da vida em fadiga 

do componente. Como o rolamento foi definido como rígido de esferas, utilizou-se a 

equação 30 para calcular a vida em fadiga do equipamento. A tabela 27 exibe os 

valores tabelados do fabricante para a classificação de carga dinâmica básica 𝐶, 

classificação de carga estática básica 𝐶𝑜, e o fator de Weibull 𝑘𝑟. 

 

Tabela 27 - Dados para cálculo da vida em fadiga do mancal de rolamento 

 Valor Unidade de medida 

𝐶 11,9 𝑘𝑁 

𝐶𝑜 11,4 𝑘𝑁 

𝑘𝑟 0,015  

Fonte: Adaptado de www.skf.com 

 

 O valor P da carga constante aplicada foi obtido a partir da soma do peso de 

ração 𝑃𝑟 contido no condicionador com o peso do eixo com o helicoide 𝑃𝑒. Com 𝑃𝑟 =

138,22𝑁 e 𝑃𝑒 = 270,32𝑁, o peso total 𝑃 resultou em 𝑃 = 408,54𝑁. Com os valores de 

𝐶, 𝐶𝑜, 𝑘𝑟 e 𝑃 definidos, utilizando a equação 30, foi calculado a vida em fadiga do 

rolamento. Os resultados podem ser visualizados na tabela 28: 
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Tabela 28 - Resultados do cálculo da vida em fadiga do rolamento 

 Valor Unidade de medida 

Pe 11,9 𝑘𝑁 

Pr 11,4 𝑘𝑁 

𝑃 408,54 𝑁 

𝐿10 370,690𝑥106 𝑟𝑒𝑣 

𝐿10 51484,717 ℎ 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

4.6 Projeto da máquina 

 
4.6.1 Modelamento 3D 

Com a rosca transportadora, eixo, mancal de rolamento e tubos injetores de 

vapor definidos, foi realizado o modelamento final do equipamento em software CAD 

3D. A tabela 29 mostra as principais dimensões definidas e calculadas que foram 

utilizadas no modelamento. 

Tabela 29 - Principais dimensões do equipamento utilizadas no modelamento 3D 

 Valor Unidade de medida Descrição 

𝐿 1,5 𝑚 Comprimento da carcaça 

𝐷 168,8 𝑚𝑚 Diâmetro externo do helicoide 

𝐷𝑖𝑐 174,8 𝑚𝑚 Diâmetro interno da carcaça 

𝐷𝑒𝑐 184,3 𝑚𝑚 Diâmetro externo da carcaça 

𝑃 168,5 𝑚𝑚 Passo da rosca transportadora 

𝑓 3 𝑚𝑚 Folga radial entre helicoide e carcaça 

𝑑𝑒 60 𝑚𝑚 Diâmetro externo dos eixos 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 O equipamento consiste basicamente na carcaça como sendo uma chapa de 

aço inoxidável AISI 304 calandrada e soldada, com furos nas laterais onde estão 

acoplados os tubos flangeados do sistema de injeção de vapor. Nas extremidades da 

carcaça existem duas tampas principais também de aço inoxidável AISI 304, 

responsáveis pelo fechamento do recipiente. Soldadas nessas tampas, há dois 

flanges também em aço inoxidável AISI 304, que tem como função fixar as tampas 

menores, nas quais estão presentes os anéis oring, bucha deslizante e o mancal de 
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rolamento. 

 Como citado no capítulo 4.3, os eixos são fabricados de aço inoxidável AISI 

304, assim como o helicoide. Na extremidade da saída da ração de dentro do 

condicionador está presente a bucha deslizante, já no lado da entrada, está presente 

o mancal de rolamento e todo o acionamento da máquina, que consiste basicamente 

em um motor elétrico e um redutor. 

 O detalhamento da montagem geral da máquina pode ser visualizado no Anexo 

A. O detalhamento dos eixos com o pino de ruptura pode ser visualizado no anexo B. 

O detalhamento da carcaça do equipamento está presente no Anexo C. E por fim, o 

detalhamento das tampas está presente no Anexo D. 

4.6.2 Elementos de vedação e fixação 

Os elementos de fixação utilizados são basicamente porcas, parafusos e um 

anel de retenção. Todos esses componentes e suas aplicações podem ser 

visualizados com detalhes no detalhamento da montagem geral do equipamento, 

presente no Anexo A. 

O anel de retenção utilizado tem como função manter o rolamento fixo. No eixo 

maciço, foi executado um rebaixo para alojamento desse anel. No lado oposto ao 

rolamento, está presente a bucha deslizante, que tem como função reduzir o atrito 

durante a rotação e ser um ponto de apoio do eixo. Ver Anexo A e Anexo B 

A vedação do equipamento consiste em dois anéis oring posicionados nas 

extremidades dos eixos, impedindo vazamentos do produto entre o eixo e as tampas 

da carcaça. Os elementos citados acima podem ser visualizados nas figuras 28 e 29: 

Figura 28 - Posição do anel de retenção, rolamento e anel oring 

 

Fonte: Autoria própria (2022)  
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Figura 29 - Posição do anel oring e da bucha deslizante 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 
 A lista dos elementos utilizados pode ser visualizada na tabela 30: 

Tabela 30 - Lista de elementos de fixação e vedação presentes no equipamento 

Componente Quantidade 

Parafuso Sextavado M10x35 24 

Parafuso Allen M6x35 8 

Parafuso Allen M6x25 8 

Parafuso Allen M4x6 4 

Porca sextavada M10 24 

Anel oring Vedabrás Øi 60, espessura 3mm, n°11.778 2 

Anel de retenção para eixos DIN 471 Ø60mm 1 

Bucha DU 6030 1 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 Na extremidade de saída, existe uma grade fixada na Tampa 04, que tem como 

objetivo isolar o eixo rotativo, evitando possíveis acidentes. No modelamento e 

detalhamento, essa grade que isola o eixo rotativo é apenas ilustrativa, está descrita 

como Tampa 05 e pode ser visualizada no Anexo A e Anexo D. 

 

4.6.3 Motor e redutor 

Para gerar rotação no eixo do condicionador, foi selecionado um motor WEG 

W22 Wash IR3 Premium 1 cv 8P L90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D. Este 

é um motor trifásico de 8 pólos e 1cv de potência, sua rotação nominal é de 845 RPM. 



82 
 

 

Com o intuito de variar a rotação da rosca transportadora de acordo com a 

necessidade de produção, foi pensado na utilização de um redutor 1:10 acoplado no 

motor e um Inversor de frequência. O redutor terá a função de reduzir a rotação 

nominal do motor em uma escala de 1:10, aproximando a rotação para 84,5 RPM. 

Com o Inversor de frequência, será feito a variação da rotação a partir destes 84,5 

RPM, podendo ajustar a rotação dentro dos limites do equipamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho foi realizado o projeto e o dimensionamento de um 

condicionador de ração para fabricação de ração destinada a frangos de corte. Foram 

realizados cálculos para definição da rosca transportadora, a quantidade de vapor 

necessária para a produção estipulada, dimensionamento dos eixos, pino de ruptura 

e tubos de injeção de vapor. 

 Os objetivos do trabalho eram dimensionar os principais componentes 

mecânicos do equipamento, definir alguns elementos de máquina como vedações, 

rolamento, bucha deslizante, motor, redutor e realizar o modelamento em software 

CAD 3D. Sendo assim, foram obtidas algumas conclusões acerca dos resultados: 

 

 O método construtivo da máquina foi pouco modificado em relação a 

idealização inicial do condicionador. A principal mudança do início para a definição 

final foram os tubos injetores de vapor, tal alteração foi necessária pois os injetores 

de vapor previamente idealizados não cumpriam com a vazão volumétrica de vapor 

necessária para a produção de 10 toneladas por hora de ração; 

 

 A produção do condicionador foi inicialmente estipulada em 10 toneladas por 

hora, considerando um coeficiente de enchimento correspondente a 55% da 

capacidade volumétrica do equipamento e uma rotação de trabalho de 120RPM; 

 

 A definição da rosca transportadora foi realizada com base nos dados citados 

acima, através dos cálculos de dimensionamento, obteve-se um diâmetro externo 

da rosca de 168,8mm e o passo de 168,5mm. Para esses valores de diâmetro e 

passo, foi calculada a menor produção possível com o mesmo coeficiente de 

enchimento, porém com a rotação mínima permitida para o equipamento, 

correspondente a 29,5RPM. A menor produção resultou em 2,458 toneladas por 

hora; 

 

 Em relação aos eixos, o eixo tubular foi definido como um tubo Schedule 40 2”, 

com diâmetro externo usinado correspondente a 60mm e diâmetro interno igual a 

52,5mm, o eixo maciço foi definido com 60mm de diâmetro. Para verificação da 

definição dos eixos, foram realizados cálculos considerando fadiga e escoamento. 

Para ambos os casos, os coeficientes de segurança obtidos confirmaram a 
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confiabilidade dos componentes; 

 

 O mancal de rolamento foi selecionado a partir do catálogo da fabricante SKF, 

considerando o diâmetro externo do eixo maciço, e foi definido como um rolamento 

rígido de esferas de modelo 61812. Com os dados de classificação de carga 

dinâmica, classificação de carga estática e fator de Weibull, foi calculado uma vida 

em fadiga do rolamento correspondente a 370,689 milhões de ciclos; 

 

 A injeção de vapor na máquina foi definida a partir da quantidade de vapor 

necessária para o processo de aquecimento da mistura durante o condicionamento, 

que resultou em 732,13 kg/h. Com esse dado, foi dimensionado o tubo de injeção, 

considerando uma velocidade de 35m/s, obtendo um diâmetro interno de 46,3mm. 

Desta forma, foi selecionado um tubo Schedule 80 2”, com diâmetro interno de 

49,24mm, o qual supre a necessidade de vazão de vapor; 

 

 Os elementos de máquina utilizados foram dois anéis oring de 60mm de 

diâmetro interno, uma bucha DU 6030, parafusos Allen M6x25, M6x35 e M4x6 e 

parafusos sextavados M10x35, porcas sextavadas M10 e um anel de retenção DIN 

471 para eixos com 60mm de diâmetro; 

 

 Quanto aos componentes que constituem o corpo do equipamento, a carcaça 

e suas tampas de fechamento foram definidas como chapas de aço AISI 304, e as 

tampas dos eixos como barras redondas de aço SAE 1020. 

 

 O equipamento foi modelado em software CAD 3D e foram gerados desenhos 

de detalhamento para o eixo da máquina, carcaça, tampas e a montagem geral do 

condicionador, especificando o material de cada componente e a descrição de cada 

elemento de máquina utilizado. Todos os desenhos estão presentes nos anexos. 
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 6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

A partir das conclusões obtidas neste trabalho, sugere-se para futuros trabalhos 

as seguintes ideias: 

 

 Projetar e definir o sistema de geração de vapor para o condicionador; 

 

 Realizar a construção do equipamento para testes de validação da capacidade 

de produção; 

 

 Fazer um estudo de otimização do equipamento; 
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 ANEXO A – Detalhamento geral do condicionador 

Anexo 1 
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 ANEXO B – Detalhamento do eixo da máquina 

 

Anexo 2 
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 ANEXO C – Detalhamento da carcaça 

Anexo 3 
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 ANEXO D – Detalhamento das tampas 

 

Anexo 4 


	b6897c0544a3e2b7ffd8c03bd6c011dfebabe2e453c332fec24a6f1ff27095ad.pdf
	b6897c0544a3e2b7ffd8c03bd6c011dfebabe2e453c332fec24a6f1ff27095ad.pdf
	b6897c0544a3e2b7ffd8c03bd6c011dfebabe2e453c332fec24a6f1ff27095ad.pdf

