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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO:  RECURSOS NATURAIS
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: TÉCNICO DE
NÍVEL MÉDIO EM MINERAÇÃO
CURSO: FORMA:( ) integrado, (x ) subsequente
COMPONENTE CURRÌCULAR: COMINUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

ANO /
SEMESTRE:
2019.2

SEMESTRE
ou ANO DA
TURMA:
2°

CARGA HORÀRIA:
72 h/a

TURNO: matutino e
noturno TURMA: 20192.2.151.1M e 20192.2.151.1N

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS:Rui Pereira Santana
DIRETOR (A) DE ENSINO: Samuel Dutra
DOCENTE(A): Camila Reis de Souza

EMENTA
Conceitos básicos de tratamento de minérios. Cominuição e fragmentos -
conceitos básicos. Equipamentos de Britagem. Relação de redução.
Equipamentos de Moagem. Ensaios de laboratório. Peneiramento industrial.
Cálculos de eficiência de britagem, moagem e peneiramento. Princípios de
classificação. Tipos de classificadores. Eficiência de classificação.

 
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO
Formar cidadãos histórico-críticos, de modo que, os mesmos sejam
capazes de atuar como agentes transformadores da realidade do meio em
que se inserem, capazes de contribuir com o desenvolvimento
socioeconômico, fortalecendo as relações sociais e culturais da região,
habilitados a atuar como técnicos de nível médio em mineração
comprometidos com a preservação do meio ambiente e o exercício da
cidadania.
OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Apresentar os princípios de cominuição e classificação de minérios
Identificar os métodos de cominuição e classificação
Apresentar os equipamentos de cominuição
Apresentar os equipamentos de classificação
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Apresentar as principais variáveis operacionais da cominuição e da
classificação de minérios
Justificar a implementação do fechamento de circuito de
cominuição. 

METODOLOGIA

Desenvolvimento de aulas teórico-práticas expositivas e
participativas;
Proposição de situação problema;
Estudo de caso;
Realização de atividades individual e em grupo;
Visita Técnica;
Discussão de filmes;
Debates
Práticas em laboratório;
Estudos dirigidos;

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Objetivos da cominuição
2. Tipos de operação de cominuição
3. Circuitos de cominuição
4. Equipamentos utilizados para fechamento de circuitos de cominuição
5. Conceito de carga circulante e seus impactos nos processos de
cominuição
6. Escalpe
7. Grau de redução
8. Mecanismos de fragmentação (impacto, compressão e cisalhamento)
9. Classificação dos equipamentos de cominuição
10. Propriedade dos minerais e seu efeito nos processos de cominuição
11. Britagem primária, secundária e terciária
12. Tipos de britadores
13. Moagem
14. Tipos de moinhos
15. Sobremoagem e submoagem
16. Velocidade crítica de rotação
17. Regimes de operação de moinhos (cascata e catarata)
18. Constituição dos moinhos
19. Fator de enchimento
20. Tipo, Tamanho e formato dos corpos moedores
21. Circuitos de moagem
22. Balanço de massa em circuitos de cominuição
23. Operação de equipamentos de britagem
24. Operação de equipamentos de moagem
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25. Classificação nos processos de moagem
26. Práticas laboratoriais: WI, relação de redução, balanço de massa e
água, densidade de polpa, carga circulante, grau de enchimento, balanço
de energia
 

 
AVALIAÇÃO

Instrumentos a serem usados pelo docente (a):
Serão realizadas avaliações diferentes, ao longo da unidade. Os tipos de
avaliação que poderão ser aplicados são:

Exercícios práticos;
Trabalho em grupo;
Qualitativo;
Avaliação escrita;
Apresentação de seminário;
Apresentação de relatório;
Lista de exercícios;
Visitas Técnicas;
Avaliação via plataformas eletrônicos;
Jogos
Práticas laboratóriais

O período de avaliação será aplicado de forma a garantir a avaliação
processual da aprendizagem. As avaliações escritas serão realizadas após o
finalização de cada blocos de conteúdos, préviamente agendado com os
alunos, contemplando os assuntos pertinentes, considerando que alguns
conteúdos são comulativos.

Previsão para realização das avaliações:

1ª Avaliação  escrita I (3,0)

Período: 21 a 25/10/2019

2ª  Práticas laboratoriais I (2,0)

Período: 18 ou 29/11/2019

3ª  Avaliação escrita II (4,0)

Período: 09 a 13/12/2019

4ª  Práticas laboratoriais II (2,0)

Período: 09 a 20/12/2019

5ª Avaliação escrita III (3,0)

Período: 16 a 20/03/2020

6ª  Práticas laboratoriais III (2,0)

Período: 23/03 a 03/04/2020

7ª Relatório final de prpaticas laboratóriais (4,0)
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Período: ultima semana de aula

Critérios de avaliação:

As avaliações escritas terão como ênfase o domínio do conteúdo teórico
prático ministrado em sala. Se os conteúdos abordados foram absorvidos.

A soma das avaliações aplicadas valerá 20 pontos. Logo a média final será
o somatório dos pontos obtidos em todas as atividades dividido por 2. 50%
PRÁTICO E 50% TEÓRICO.

Para avaliação de seminários será considerado, entendimento e domínio do
conteúdo apresentado, profundidade do conteúdo, objetividade,
organização, clareza, inovação, criatividade e domínio do tempo.

Para avaliação de qualitativo será considerado, participação nas
aulas, contribuições com os conteúdos, interesse e proatividade.

Nas práticas laboratóriais será avaliado, proatividade,
participação, profundidade do conteúdo, objetividade e organização.

 
RECUPERAÇÃO PARALELA:

Os estudos de recuperação de aprendizagem serão realizados durante o
atendimento ao aluno, por meio de estudos dirigidos e estudos de caso,
quando identificado a dificuldade do aluno no conteúdo abordado ou o não
atingimento dos 60% das atividades avaliativas, conforme § 3º , Art 53 da
Organização didática, que segue transcrito a baixo.

No caso em que o aluno comprovar a indisponibilidade de comparecimento
ao horário de atendimento, serão disponibilizadas estudos de recuperação
de aprendizagem por meio de plataforma digital, em período a ser
combinado com os alunos

Os horários de atendimento serão flexibilizados para atendimento as
necessidades dos alunos que solicitarem a flexibilização. 

A atividade de avaliação de recuperação de aprendizagem será realizada
por meio de plataforma digital, em horário a ser combinado com os alunos,
e será realizada ao final da unidade letiva, módulo, Considerando: 

que as notas posseuem pesos diferentes durante o semestre, tendo
assim o discente a possibilidade de atingir os 60% da média final,
sem se submeter a mais uma atividade avaliativa para recuperação
durante o período, o que gera sobre carga no discente e se torna anti
pedagógico o acumulo/excesso de atividades avaliativas.
a necessidade de finalizar o período letivo para contabilizar as faltas
dos discentes faltosos a fim de cumprir o disposto no § 4º  do Art 53
da organização Didática. 

A atividade valendo 10,0 será agendada mediante aviso prévio as turmas,
para aqueles alunos que não atingiram  média final igual a 6,0. E abordará
os conteúdos ministrados durante todo o módulo da disciplinas pois os
mesmos são cumulativos. Os horários para realização da atividade atenderá
aos turnos de curso, dando possibilidade do aluno de realizar fora de seu
turno de matrícula.
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Art 53. O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do
valor das atividades avaliativas terá direito à recuperação da
aprendizagem correspondente ao(s) componente(s) curricular(es)
avaliado(s), durante o processo de aprendizagem.

§ 1º Para registro das recuperações da aprendizagem o professor deverá
realizar, no mínimo, uma avaliação até o fechamento da unidade.

§ 2º Para a definição da nota do estudante na unidade didática deverá
prevalecer a maior nota obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s)
avaliação(ões) da recuperação da aprendizagem.

§ 3º Os estudos de recuperação da aprendizagem serão realizados durante
o processo pedagógico, incluindo o horário de atendimento ao estudante
definido no horário do professor.

§ 4º Não terá direito à avaliação de recuperação da aprendizagem o
estudante que não realizou as atividades avaliativas, de que trata o caput
deste artigo, ou que tenha frequência inferior a 75% no período em que os
conteúdos avaliados forem trabalhados.

 

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  (x )Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Planejamento da realização das atividades não presenciais

A avaliação para registro de recuperação de aprendizagem será realizada
por meio de plataforma digital,  em data e horário a ser determinado
e comunicado pela docente via e-mail para os alunos que não atingirem o
pré-requisito estabelecido no Art. 53 da OE (60% do valor das atividades).

O link para acesso a avaliação de aprendizagem será disponibilizado por e-
mail e ela poderá ser desenvolvida fora da instituição, com prazo para
execução e entrega.

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LUZ, Adão Benvindo; SAMPAIO, João Alves; FRANÇA, Silvia
Cristina Alves. Tratamento de Minérios. 5ª Edição. Rio de Janeiro -
CETEM – Centro de Tecnologia Mineral. CNPq/MCT, 2010.
CHAVES, Arthur Pinto; PERES, Antônio Eduardo Clark. Teoria e
Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 03 - Britagem, Peneiramento
e Moagem. 5ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.
FOUST, ALAN S. Princípios das Operações Unitárias, Tradução por
Horácio Macedo, Rio de Janeiro, LTC, 2012.
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SAMPAIO, C.H e TAVARES, L.M.M. Beneficiamento Gravimétrico.
Uma introdução aos processos de concentração mineral e reciclagem
de materiais por densidade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
BERALDO, J.L. Moagem de Minérios em Moinhos Tubulares. São
Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1987.
VALADÃO, George Eduardo Sales; ARAÚJO, Armando Correa de.
Introdução ao Tratamento de Minérios. Belo Horizonte: Editora
UFMG. 2007
Manual de britagem Metso. 6 edição. 2005.
GUPTA, A.; YAN, D.; Mineral processing design and operation: an
introduction. Elsevier, 2006. 693 p.

BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
 

 
OBSERVAÇÃO

Realização de atividades interdisciplinares:

Visita técnica - é uma atividade interdisciplinar que tem
característica integradora entre a realidade prática e a teoria, se
baseia a partir de uma visita a uma empresa mineradora e está
prevista no PPC do curso técnico em mineração  A visita técnica
dialoga de forma transdisciplinar entre as disciplinas abordadas no
curso, tais como: cominuição e classificação, carregamento e
transporte, concentração mineral, métodos de lavra, hidrometalurgia,
depósitos minerais, pesquisa mineral, geologia geral, mineração e
legislação ambiental, organização normas e qualidade.
Cine debate - a partir da discussão de filmes e documentários
relacionados a área de estudo. Serão exibidos filmes/documentários
relacionados a situações comportamental e com temáticas
relacionadas a área mineral, após o filme serão realizados debates
sobre cenas e situações retratadas. Esta atividade dialoga de forma
multidisciplinar entre as disciplinas: cominuição e classificação,
carregamento e transporte, concentração mineral, métodos de lavra,
hidrometalurgia, depósitos minerais, pesquisa mineral, geologia
geral, mineração e legislação ambiental, organização normas e
qualidade.
Estudo de caso – serão trazidos casos reais para serem discutidos em
sala de aula. Esta atividade dialoga de forma multidisciplinar entre as
disciplinas: cominuição e classificação, carregamento e transporte,
concentração mineral, métodos de lavra, hidrometalurgia, depósitos
minerais, pesquisa mineral, geologia geral, mineração e legislação
ambiental, organização normas e qualidade.

 
 

 
 

Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.
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Em 17 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenadora
Pedagógica e de Assistência Estudantil, em 27/09/2019, às 08:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA FERNANDES MATIAS,
COORDENADOR(a) DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO, em
27/09/2019, às 09:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA REIS DE SOUZA, Professor Efetivo, em
03/10/2019, às 17:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1217909 e o código CRC 6D7E4C97.


