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RESUMO
A homogeneização é uma etapa essencial em qualquer indústria, sendo fundamental para
garantir a representatividade da amostra. Assim, buscando criar um dispositivo que permita
a homogeneização de amostras de laboratório e procurando adicionar metodologia de ensino
ativa na disciplina de Caracterização de Minérios, o presente artigo descreve a construção de
um equipamento de homogeneização de bancada que possa substituir a homogeneização
manual em lona por uma operação mecanizada e mais produtiva. O homogeneizador permitiu
aplicar a metodologia ativa de ensino por parte dos alunos e a criação de um engenhoso
dispositivo que contribui com uma amostragem mais eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: Homogeneizador, Amostragem, Metodologia ativa de ensino.
ABSTRACT
Homogenization is an essential step in any industry, being fundamental to guarantee the
representativeness of the sample. Thus, in order to create a device that allows the
homogenization of laboratory samples and seeking to add active teaching methodology in the
subject of Minerals Characterization, the present article carried out the construction of a
bench homogenization equipment that can replace manual homogenization on canvas by a
mechanized and more productive operation. The homogenizer allowed for an active student
performance and the creation of an ingenious device that contributes to a more efficient
sampling.
KEYWORDS: Homogenizer, Sampling, Active teaching methodology.
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1. INTRODUÇÃO
Todos os setores da indústria necessitam garantir a qualidade de suas matérias-primas,
isso cria um desafio de como conhecer certas características de um população de material
sem ter que analisar toda população. Desta forma, se recorre a soluções de amostragem para
obter as propriedades do todo, amostrando apenas algumas partes, alíquotas. Para garantir
que as alíquotas sejam representativas do todo estas devem ser unidas formando uma
amostra primária que tenha as características representativas da população (LUZ; SAMPAIO;
FRANÇA, 2010).
Assim, a amostra primária deve ser submetida a etapa de homogeneização que
assegure a representatividade de qualquer fração extraída dela. A homogeneização da
amostras primárias tem por objetivo obter uma melhor distribuição dos constituintes para um
posterior quarteamento (SAMPAIO; FRANÇA; BRAGA, 2007). Uma homogeneização
inadequada pode acarretar no enviesamento de um experimento ou análise fazendo com que
os resultados obtidos não sejam representativos, isso pode fazer que os dados gerados
induzam a erros de decisões e causem consequências prejudiciais.
Dessa forma, sabendo da importância de uma homogeneização bem feita para a
realidade laboratorial e buscando complementar o ensino teórico das aulas com recursos
didáticos práticos construiu-se um homogeneizador de bancada para laboratório, processo
que será descrito no presente artigo. Esse visou garantir a representatividade da amostras de
forma mecanizada e mais eficiente do que a homogeneização por lona.
A clássica forma de ensino-aprendizagem teórica não contempla todas as necessidades
do aluno deixando brechas que podem ser preenchidas com outros recursos didáticopedagógicos. Assim, é essencial tornar o aluno participante do processo de
aprendizagem(CASTOLDI; POLINARSKI, 2009).
Pensando nisto este trabalho nasceu da necessidade de tornar o aluno sujeito ativo no
seu aprendizado e das soluções dos problema da sua profissão. Seguindo nisto, criou-se o
desafio na disciplina de Caracterização de Minérios de construir uma forma mais produtiva e
prática de homogeneizar materiais a granel do que a homogeneização manual. Daí nasceu a
ideia de um dispositivo misturador, tipo betoneira, prático e acessível para aplicação em aulas
e necessidades laboratoriais.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O princípio de funcionamento do dispositivo é o mesmo empregado nos
homogeneizadores tipo betoneira usados na construção civil. É constituído por um cilindro
rotativo responsável por misturar o material. Esse é fixado a um rolamento que acopla-se a
um eixo fixado na estrutura estática do equipamento. Para o seu acionamento se conta com
um motor instalado na parte fixa do dispositivo que se conecta ao tambor através de um
elemento de transmissão, por correia (Figura 1).
Como materiais para a construção do homogeneizador utilizou-se: placa de
compensado de 20 mm, barra roscada de 8 mm, rolamento, porcas de 8 mm, placa de madeira
maçaranduba de 30 mm de espessura, gominhas de dinheiro, motor de máquina de costura,
potenciômetro, pote de plástico, lixas e cola a base de cianoacrilato. Estes materiais tiveram
um custo total de 178 reais.
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Figura 1. Projeto do homogeneizador.

Como ferramentas foram utilizadas: serra tico-tico, furadeira, broca chata 3/4",
grampos de marceneiro, grossa, compasso, esquadro e lápis de carpinteiro. Estas ferramentas
foram utilizadas na oficina da Universidade Federal do Ceará campus Crateús, com isso não
gerou custo ao projeto. Já a construção do equipamento foi realizada pelos alunos com
supervisão do professor.
No caso do dispositivo desenvolvido pelos autores, o cilindro é formado por quatro
anéis circulares de compensado, de 20 mm de espessura com diâmetro interno de 140 mm e
160 mm de diâmetro externo, que foram cortadas com serra tico-tico (Figura 2).

Figura 2. Corte dos anéis do homogeneizador.

Além dos quatro anéis também foi cortado um círculo de compensado de 160 mm que
serviu de fundo para o cilindro (Figura 3). Com o cilindro pronto utilizou-se a furadeira com
broca chata 3/4" para fazer um furo central que recebe-se o rolamento. Este rolamento foi
encaixado em um eixo feito de uma barra roscada de 8 mm e para fixa o tambor/rolamento
no eixo se utilizou-se porcas de 8 mm (Figura 4).
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Figura 3. Estrutura do cilindro. Figura 4. Estrutura de sustentação do cilindro.

Posteriormente se cortou um pedaço de prancha de maçaranduba (300 mm x 300 mm)
para formar a base do equipamento. Utilizou-se a prancha de maçaranduba devido a alta
densidade da madeira, desta maneira forneceria peso suficiente para estabilizar as vibrações
do equipamento.
Posteriormente, fixou o eixo do cilindro em uma coluna de suporte (Figura 5) e para
tornar o equipamento prático para troca de amostra adicionou-se um pote com tampa de
diâmetro de mesma medida que o anel interno do cilindro (140 mm). O cilindro foi fixado com
uma inclinação de 15 graus com a horizontal.
Para realizar a rotação do tambor e do pote com a amostra adquiriu-se um motor de
máquina de costura. E para sua instalação fez-se um corte lateral na prancha de maçaranduba
para permitir que o motor fique paralelo ao cilindro (Figura 6).

Figura 5. Fixação do cilindro na base. Figura 6. Acoplamento do motor a base.
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Como acoplamento do eixo do motor ao cilindro foi utilizado gominhas de dinheiro
para transmitir força e fornecer a elasticidade necessária. E para controlar a velocidade de
giro foi utilizado o pedal da máquina de costura (Figura 7).

Figura 7. Sistema de transmissão e controle de velocidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado obteve-se um homogeneizador de bancada (Figura 8) prático e barato,
custo total de 178 reais. Que tem utilidade estratégica na homogeneização de grande
quantidade de amostras para a preparação de seções polidas, amostras para análises
granulométricas e química.

Figura 8. Homogeneizador finalizado.
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Inicialmente utilizou-se o pedal da máquina de costura para controlar a velocidade de
giro, porém este variou muito a velocidade, desta forma trocou-se por um potenciômetro
(dimmerde 400 W) e assim se teve um ajuste adequado.
O uso do pote como porta amostra se mostrou muito vantajoso, pois permite que
materiais diferentes sejam homogeneizados em recipientes distintos sem contaminação.
Também possibilitou a fácil remoção do pote deixando o equipamento disponível para outra
homogeneização sem perda de tempo. E evita a movimentação do equipamento para sua
limpeza e manuseio da amostra.
Inicialmente, com a inclinação de 15 graus, o pote tinha sua tampa muito pressionada
pelo material e com o tempo esse se abria e o material derramava. Para corrigir isto mudouse o ângulo do cilindro para 30 graus fazendo que o material não caia mesmo com o pote
aberto, evitando a perda e garantindo uma mistura adequada.
O equipamento se mostrou adequado para amostras até 700 gramas e granulometria
de 2,5 mm. As variáveis importantes para a homogeneização são velocidade de giro e tempo.
Se a velocidade de giro atingir a velocidade crítica o material se pega as paredes e não haverá
movimento relativos entre as partícula, com isto não há mistura. Além disso, o equipamento
começa a vibrar. Se o tempo for muito pequeno não a possibilidade das partículas de mesma
natureza se afastarem o máximo possível.
Nota-se que mesmo sem o uso de aletas para quebrar o fluxo o material se mistura
adequadamente, porém necessita de um tempo maior.
Foram realizados testes com pedriscos (Figura 9), 700 gramas, que foram pintados de
cores diferentes e segregados. Em seguida estes foram adicionados ao homogeneizador e
deixado por 1 minuto e o material obteve homogeneização satisfatória (Figura 10 e 11).

Figura 9. Teste de homogeneização.

Através da construção e dos testes foi possível notar o envolvimento e criatividade dos
alunos na construção do equipamento. Os alunos tiveram que pensar formas de construção e
criar alternativas que viabiliza-se o projeto, isto fez com que eles buscassem conhecimento
teórico amplo e que desenvolvessem habilidades práticas. Além disso, estes tiveram que usar
sua capacidade crítica para ajustar o equipamento e perceber suas falhas, sendo esta
capacidade fundamental para o resultado obtido.
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Figura 10. Antes do teste no homogeneizador

Figura 11. Depois do teste no homogeneizador

4. CONCLUSÕES
Conclui-se que é viável a construção do homogeneizador de bancada de forma simples
e barata, custo de 178 reais. Este tem aplicação imediata na homogeneização de amostras
para o quarteamento de seções polidas, análise granulométricas e químicas. E ainda cria uma
alternativa prática e rápida para a homogeneização em lona . Mais além, a construção do
dispositivo permitiu colocar em prática a metodologia ativa de ensino onde os alunos criaram
soluções e de forma engenhosa e acessível as tornaram realidade. Contribuindo com a
melhoria do laboratório, ensino e tendo melhor aproveitamento do conhecimento teórico.
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