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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 EM
MINERAÇÃO

CURSO: FORMA:( ) integrado, (x) subsequente

COMPONENTE CURRÌCULAR: Flotação

ANO /
SEMESTRE:2019.2 

SEMESTRE ou
ANO DA
TURMA: 2019.2

 

CARGA HORÀRIA: 72h/a

 

TURNO: Matutino/Noturno TURMA: 20192.4.151.1M/ 20192.4.151.1N

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: RUI PEREIRA SANTANA

DIRETOR (A) DE ENSINO: SAMUEL DUTRA

DOCENTE(A): LADIMILSON PARRA DE ARAUJO

EMENTA

Separação por Flotação: Princípios. Classes de reagentes, Fluxogramas de
Flotação, Flotação simples e diferencial, direta ou reversa, baterias de
flotação, Partículas minerais hidrofóbicas ou hidrofílicas, ângulo de
contato. Condicionadores de polpa mineral (Flotação Convencional e em
Coluna) Fluxogramas Clássicos: Usinas de Beneficiamento de Minérios
(UBM). Cálculos de UBM:

Balanço de Massas e Metalúrgico.
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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
 

Analisar o processo de separação dos minerais possibilitando o aproveitamento
de minérios complexos e também os de baixo teor com baixo custo e
rendimentos satisfatórios, otimizando a recuperação. 
Operacionalização  de  usinas  de  beneficiamento  de  Minérios  para  as 
diversas  espécies  de  massas minerais tratadas;
Controlar  a  qualidade  e  quantidade  desses 

processamentos  através  do  balanço  de  massas  e 

metalúrgico da UBM;
Realizar cálculos de balanço de massas e metalúrgico de toda a usina de
beneficiamento de Minérios, através do seu fluxograma geral e/ou setorial

METODOLOGIA
 
A metodologia a ser utilizada consiste em aulas expositivas, apresentações de
seminários, utilização de vídeos explicatos, estudos dirigidos seguidos de debate em
sala de aula, estudos de caso, resolução de exercícios.  
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Separação por Flotação: Princípios. Classes de reagentes, Fluxogramas de
Flotação, Flotação simples e diferencial, direta ou reversa, baterias de flotação,

2. Partículas minerais hidrofóbicas ou hidrofílicas, ângulo de contato.
3. Condicionadores de polpa mineral (Flotação Convencional e em Coluna)
4. Fluxogramas Clássicos: Usinas de Beneficiamento de Minérios (UBM).
5. Cálculos de UBM: Balanço de Massas e Metalúrgico.
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AVALIAÇÃO

Instrumentos a serem usados pelo docente (a):
 

Para esta disciplina são utilizados os seguintes tipos de avaliação:

1 - Avaliação teórica;

2 - Exercícios de fixação;

3 - Construção ao longo da disciplina de resumos e fichas descritivas dos
principais grupos minerais;

4 - Estudos de caso;
 

O período letivo é constituído de apenas uma unidade. A unidade será
subdividida na disciplina em três partes de acordo com o conteúdo
programático, da seguinte forma:

PARTE I - Prova teórica I (8,0 pontos); ; Participação na aula (1 ponto);
Atividades práticas - Exercícios (1 ponto);

PARTE II: Prova teórica I (8,0 pontos); ; Participação na aula (1 ponto);
Atividades práticas - Exercícios (1 ponto);

PARTE III: Prova Teórica III Prova teórica I (8,0 pontos); ; Participação na
aula (1 pontos); Atividades práticas - Exercícios (1pontos);

Estas avaliações e seus pesos podem ser alterados de a cordo com o
desempenho da turma.

A média final da unidade consistirá na média aritmética simples das notas
das três partes: A1 + A2 + A3/3 => 6,0 

Critérios de avaliação:
 

Serão avaliados os seguintes critérios:

- Participação durante as aulas teóricas e ao longo das atividades em grupo;

- Proatividade e interação nos debates em sala de aula;
- Compreensão e domínio dos conteúdos ministrados;

- Capacidade de realizar as atividades individuais

 

 
RECUPERAÇÃO PARALELA:

Para os estudos de recuperação são disponibilizados horários de
atendimento semanais, onde são proporcionados aos alunos, momentos de
revisão, reflexão e fixação dos conteúdos em que estes apresentaram
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maior dificuldade por meio de leitura de artigos de livros/revistas e
resolução de exercícios. Aqueles alunos que não podem comparecer nos
horários de atendimento, serão assistidos em outros horários a combinar
entre professor e aluno. Poderá ser aplicado prova no momento que o
professor julgar pertinente para avaliação dos estudos de recuperação.
 
Aos alunos que não possam participar dos horarios de atendimento,
comprovando este impedimento, será enviado ao aluno  material didatico
para estudo e/ou questionários.
 

 
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

 
 

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARTHUR, Rotênio Pinto Chaves. Teoria e Pratica do Tratamento de Minérios - Vol. 4
(Flotação). Oficina de

Texto, 2013. 

 

 BALTAR, C.A.M: Flotação no tratamento de minérios,

Recife-PE, 2010. 2 ed. 237p

 

CHAVES, A.P. A Flotação No Brasil: Teoria E Prática Do Tratamento De Minérios 4.
Signet. 2013. 3.ed., 511p.

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARTHUR, Rotênio Pinto Chaves. Teoria e Pratica do

Tratamento de Minérios - Vol. 2 (Desaguamento,

Espessamento e Filtragem). Oficina de Texto, 2013.
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

LUZ, A.B. da, Almeida, S.L.M. Manual de usinas de beneficiamento. Rio de Janeiro,
CETEM/CNPq, 1989. 

 

FERRAN, Axel Paul Noël. A Mineração e a Flotação no

Brasil: Uma Perspectiva Histórica. DNPM, 2007.

 

FINCH, J. A. e Dobby, G, S. - Column Flotation. Pergamon

Press 1ª edição - 1990.

 

THOMPSON, Júnior, José Pedro. Passando a Limpo: a Flotação por Ar Dissolvido
no Tratamento de Efluentes Industriais/. Jundiaí, Paco Editorial: 2015.  
 
BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
 
 

 
OBSERVAÇÃO

 
 

 
 

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

Em 17 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenadora
Pedagógica e de Assistência Estudantil, em 11/10/2019, às 15:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA FERNANDES MATIAS,
COORDENADOR(a) DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO, em
14/10/2019, às 09:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LADIMILSON PARRA DE ARAUJO, Professor(a)
(Nível Superior) , em 18/10/2019, às 11:23, 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 1217501 e o código CRC 0EF67A65.
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