
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: TRATAMENTO DE MINÉRIOS II 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 3º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0H/R. 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS 

ANDRÉ 

EMENTA 

 Apresentação do tratamento de minérios no contexto da Engenharia 
Mineral os balanços de massa nas usinas de Fragmentação (britagem e 
moagem) e separação por tamanho (peneiramento e classificação) seus 
equipamentos e circuitos e os métodos físicos de concentração: 
gravíticos, magnéticos e eletrostáticos. 

OBJETIVOS 

Geral 

 
 Estimular ao aluno o conhecimento sobre os vários métodos de 

concentração mineral, além de conceitos e procedimentos sobre a 
atuação profissional do técnico no processo da separação e 
concentração de minerais. 

 Desenvolver no corpo discente o entendimento a respeito de 
metodologias de concentração a serem utilizadas adequadamente 
visando racionalizar a exploração dos minerais industriais, aprimorando 
sua qualidade e agregando maior valor aos produtos obtidos. 

Específicos 
 

 Conhecer o conceito de tratamento de minérios no contexto da 
Engenharia Mineral; 

 Elaborar e calcular balanços de massa das usinas de fragmentação, 
classificação e concentração física; 

 Estudar os equipamentos e circuitos de fragmentação (britagem e 
moagem), separação por tamanho (peneiramento e classificação) e 
de concentração física: gravíticos, magnéticos e eletrostáticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



 

 

 Introdução; 
 Condições Básicas e Métodos para a Concentração Mineral; 
 Propriedades Diferenciadoras; 
 Balanço de Massa; 
 Seleção Manual; 
 Concentração Gravítica; 
 Separação Magnética; 
 Separação Eletrostática; 
 Equipamentos e Máquinas de concentração mineral. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Os procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhados os 
conteúdos, visando ao alcance dos objetivo utilizados em sala de aula 
para facilitar a aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los 
em direção aos objetivos da aula ou do conjunto de aulas da disciplina 
serão: aulas, expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos 
audiovisuais e computacionais disponibilizados pelo Instituto; 
atividades propostas aos discentes, leituras e discussões de textos, 
pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, seminários, laboratórios 
de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, lista de 
exercícios; em sala de aula, laboratório ou em campo através de  
visitas técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Os procedimentos para se obter informações qualificadas sobre o nível 
de aproveitamento do alunado, e aquilatação do seu progresso e suas 
dificuldades, em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos 
específicos, serão conduzidos de forma a refletir a metodologia de 
ensino e a adequação dos instrumentos de verificação de 
aprendizagem, de forma flexivel quanto ao conteúdo, à metodologia e 
aos recursos utilizados em face da apreciação qualitativa/diagnóstica 
dos resultados alcançados e dos objetivos. 

 A avaliação do aprendizado será feita de forma continua e seguindo o 
regimento da instituição, podendo ser utilizados os diversos 
mecanismos possíveis: provas, trabalhos, relatórios de práticas, 
pesquisas, seminários, participação em sala de aula. 

  Serão feitas no mínimo 3 avaliações por módulo semestral. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



 

 Serão utilizados os recursos disponibilizados pelo instituto, tais como, salas 
de aula, laboratórios, lousa eletrônica, notebook e periféricos, internet, 
cadernos e canetas adquiridos pelos alunos, docentes,  técnicos de 
laboratório, profissionais da área em atividade nas empresas a serem 
visitadas, docentes de outras instituições a serem convidados para 
apresentar palestras. 
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