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RESUMO 
 

O ensino de Engenharia apresenta característica de desenvolver competências que 
possibilitem ao aluno ser capaz de enfrentar um cenário profissional cada vez mais 
exigente, se relacionando com o todo e com a interdisciplinaridade. Nesse contexto, 
experiências inovadoras podem ser alcançadas a partir de estratégias pedagógicas 
como a Metodologia Ativa, que se baseia no ensino prático, atrelado aos 
fundamentos teóricos discutidos na prática da docência. Essa  metodologia 
apresenta a capacidade de atingir resultados mais efetivos, se comparada ao 
método tradicional (teórico) de ensino. As aulas práticas complementam a formação 
em Engenharia, possibilitando ao aluno aliar os conteúdos trabalhados de maneira 
teórica, em sala de aula, com a execução e aperfeiçoamento dos procedimentos 
práticos. Nesse cenário, o laboratório adquire papel de destaque na estrutura física 
dos cursos de Engenharia. O Laboratório de Tratamento de Minérios do curso de 
Engenharia de Minas do CEFET-MG (LTM) engloba recursos e equipamentos 
fundamentais à execução de aulas práticas, projetos e pesquisas acadêmicas de 
suma importância para a formação dos discentes. Durante o desenvolvimento de 
pesquisas e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) no LTM, busca-se priorizar o 
aperfeiçoamento e adequação dos equipamentos e procedimentos, visando o 
emprego destes em aulas práticas realizadas no curso. O presente trabalho visa 
apresentar a estrutura física do LTM e expor as experiências de adequação da mesa 
oscilatória e do jigue, presentes no laboratório, realizada por alunos da graduação. A 
partir dessas modificações, são expostas as contribuições para a Metodologia Ativa, 
aplicada ao curso. 
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PALAVRAS-CHAVE: ensino prático; laboratório; equipamentos. 
 
ABSTRACT 

 

The teaching of Engineering presents a characteristic of developing competences 
that enable the student to be able to face an increasingly demanding professional 
scenario, relating to the whole and to the interdisciplinarity. In this context, innovative 
experiences can be achieved through pedagogical strategies such as the active 
methodology, which is based on practical teaching, linked to the theoretical 
foundations discussed in teaching practice. This methodology presents the  capacity 
to achieve more effective results when compared to the traditional (theoretical) 
method of teaching. The practical classes complement the training in Engineering, 
enabling the student to ally the contents worked in a theoretical way, in the 
classroom, with the execution and improvement of the practical procedures. In this 
scenario, the laboratory acquires a prominent role in the physical structure of the 
Engineering courses. The Mining Treatment Laboratory of the Minas Gerais 
Engineering Course of the CEFET-MG (LTM) encompasses resources and 
equipment essential to the execution of practical classes, projects and academic 
research of paramount importance for the training of students. During the 
development of research and Conclusion of the Course (TCC) in the LTM, it is  
sought to prioritize the improvement and adequacy of the equipment and procedures, 
aiming the use of these in practical classes performed in the course. The present 
work aims to present the physical structure of the LTM and to expose  the 
experiences of adequacy of the oscillatory table and jigue, present in the laboratory, 
performed by undergraduate students. From these modifications, the contributions to 
the active methodology applied to the course are exposed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos de ensino e aprendizagem envolvem tanto alunos quanto professores. 
No entanto, cada um destes encara o processo sob o seu ponto de vista. Ao aluno 
caba aprender, mas ao professor, ensinar é uma de suas múltiplas 
responsabilidades. Esses processos são multifacetados, devido à influência de 
fatores sociais, técnicos, culturais, políticos e humanos. Logo, é evidente a 
dificuldade de se trabalhar com essa diversidade de elementos, garantindo a 
aprendizagem (Belhot, 1997) 

 

No cenário atual, um dos grandes desafios da docência em Engenharia corresponde 
ao desenvolvimento e formação de profissionais qualificados para o mercado de 
trabalho e suas demandas. Para tal, a educação precisa integrar a visão do todo e a 
interdisciplinaridade (Ribeiro, 2016). 

 

O modelo tradicional de ensino, que apresenta como foco o ensino, com o poder do 
professor sobre o estudante, se mostra cada vez mais obsoleto e incapaz de atender 
aos anseios e necessidades da sociedade moderna. Comprovadamente, o 
desenvolvimento   de   competências   e   experiências   inovadoras,   por   parte dos 
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discentes, se dá a partir de práticas de ensino individuais bem sucedidas. Durante a 
experimentação de situações desse tipo, podem ser alcançados resultados 
satisfatórios na prática pedagógica, possibilitando maior disseminação,  
entendimento e ampliação dos conteúdos abordados. De forma antagônica ao 
método tradicional (teórico) de docência, a experimentação apresenta foco em 
inovação, explorando novas possibilidades e mobilizando processos significativos de 
mudança na docência em Engenharia (Souza & Dourado, 2015). 

 
Durante a prática pedagógica baseada na experimentação, a motivação  
corresponde ao elemento essencial para a aprendizagem, despertando da 
criatividade, o interesse e a curiosidade dos alunos pelos temas estudados. Isso 
porque os alunos trabalham com problemas que irão enfrentar na sua futura 
profissão, o que caracteriza uma aprendizagem significativa. Assim, gera-se 
aprendizagem de qualidade, maior satisfação e profissionais mais preparados para o 
mercado. 

 
Metodologia Ativa de ensino corresponde ao processo pedagógico amplo, visando a 
inserção do aluno como agente principal responsável pela sua própria 
aprendizagem, comprometendo-se fielmente com seu aprendizado. Afinal, “não há 
docência sem discência” (Freire, 2011). Como mérito da técnica, pode ser destacada 
a crescente tendência à busca de métodos inovadores, que permitam uma prática 
pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do 
treinamento puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem 
como um ser que marca a sua história e evolui continuamente. 

 
O método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) se enquadra nesse 
cenário, apresentando-se como um contraponto aos métodos tradicionais de 
docência. No ABP, busca-se valorizar a vivência e criatividade na execução das 
atividades, proorcionando a criação de espaços o trabalho cooperativo, no qual  
todos são protagonistas, colaborando para uma aprendizagem mútua e integral. O 
trabalho em grupo desenvolve e aprimora o processo educativo, possibilitando ao 
aluno apresenta-se como um pesquisador crítico de informações, aprimirando 
competêcias como, competitividade, produtividade, autonomia, dinâmismo e 
participação (BARRETT & MOORE, 2011). 

 

As aulas práticas têm por objetivo complementar o conhecimento obtido em sala de 
aula, utilizando as metodologias utilizadas no laboratório. Portanto, laboratório (do 
Latim, labor = trabalho + oratorium = local de reflexão) refere-se a um local de 
trabalho e concentração, não necessariamente perigoso, desde que sejam tomadas 
certas precauções. 

 

A incorporação de procedimentos práticos de ensino proporciona aproveitamento 
mais efetivo do conteúdo das disciplinas da grade curricular do curso de Engenharia, 
a partir do emprego, de forma correta e eficiente, dessa ferramenta de ensino por 
parte dos docentes. Para tornar possível esse cenário, faz-se necessário o 
aperfeiçoamento e atualização do corpo docente que atende o curso, além de 
infraestrutura básica para a execução da metodologia proposta (Silva et al., 2010). 
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Nesse contexto, o trabalho apresenta a estrutura física do Laboratório  de  
Tratamento de Minérios do CEFET-MG (Unidade Araxá), além de expor as 
experiências de melhoria/adequação da mesa oscilatória e do jigue, presentes no 
laboratório, realizada por alunos da graduação. A partir dessas modificações, são 
expostas as contribuições para a Metodologia Ativa, aplicada ao curso. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi organizado em etapas, sendo estas: apresentação e descrição a 
estrutura do laboratório, adequações realizadas nos equipamentos mesa oscilatória 
e jigue Denver, e exposição da Metodologia Ativa aplicada aos cursos ofertados pelo 
CEFET-MG (Unidade Araxá), na área de mineração (Tratamento de Minérios). 

 
A descrição do LTM foi viabilizada pela visita realizada ao local, guiada pelo técnico 
responsável. Foram levantados pontos da estrutura física, recursos e equipamentos 
presentes no local. 

 
Foi realizado levantamento das falhas e dificuldades de operação dos equipamentos 
mesaoscilatória e jigue Denver, presentes no laboratório. Para tal, foi realizado o 
acompanhamento de ensaios e aulas práticas realizadas nos equipamentos. A partir 
das imperfeições observadas, foram propostas alterações, visando aprimorar a 
operação dos equipamentos. 

 

A aplicação da Metodologia Ativa nos cursos foi analisada apartir do levantamento 
dos planos didáticos das disciplinas teorico-práticas e práticas, além dos projetos 
desenvolvidos por alunos no laboratório. Com isso, foi possível avaliar o impacto das 
melhorias realizadas nos equipamentos sobre a rotina dos cursos. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Laboratório de Tratamento de Minérios do CEFET-MG (Unidade Araxá) apresenta 

área total de 121m2. Como recursos e equipamentos, contempla peneiras circulares, 
cinco quarteadores do tipo Jones, empilhadeira elétrica, dois peneiradores 
(suspenso e de bancada), britador de mandíbulas (Dodge), moinhos (jarros, barras e 
bolas), dois jigues (Denver), mesa oscilatória, dois hidrociclones, células de flotação 
(Denver e CDC), coluna de flotação, sistema de microflotação (Tubo de Hallimond 
modificado), estufa, mufla, quarteador de polpa, agitador mecânico, filtro a vácuo, 
lupa trinocular e balanças (analítica, semianalítica e digital). Sua estrutura engloba 
sistema de ar comprimido, capela e chuveiro lava-olhos, além de três pias e grelha 
no chão. Possui salas onde são armazenadas amostras (Sala de Amostra), além de 
vidrarias e reagentes (Sala de Pesagem e Preparação de Reagentes). A ventilação 
do ambiente é de forma natural. 

 
No Laboratório são realizadas operações de preparação de amostra, caracterização 
tecnológica (análises granulométricas, ensaios de liberação e identificações 
mineralógicas, entre outras), fragmentação, além de concentração e separação 
sólido-líquido, abrangendo toda a rota típica de Tratamento de Minérios. Durante os 
ensaios executados, são trabalhadas diversas amostras de minérios e solos que 
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possuem tamanhos desde 2” a 0,037mm de diâmetro. São armazenados de forma 
segura: NaOH e HCl, usado na flotação; FeCl2, bromofórmio, acetona pura e 
bálsamo do Canadá, usados na preparação de reagentes. 

 

A concentração gravítica corresponde a uma das operações mais antigas de 
concentração de minérios utilizada pelo homem, permaneceno como um importante 
método de concentração física. O entendimento dos fundamentos da separação 
gravítica não é suficiente para o a execução de um projeto correto do fluxograma de 
processo. Para tal, é necessária a realização de estudos detalhados em escalas de 
laboratório/piloto para determinação dos parâmetros necessários ao 
dimensionamento do circuito industrial. Esses estudos devem ser feitos de forma 
criteriosa, para assegurar o sucesso do projeto e do processo (Sampaio, 2007). 

 
A partir das deficiências encontradas na operação dos equipamentos destacados, 
foram realizadas algumas alterações na mesa oscilatória presente no LTM, a fim de 
adequá-la aos testes de concentração gravítica (Figura 01). São elas, instalação de 
uma chapa de aço na caixa de alimentação da mesa, para evitar a sedimentação do 
material alimentado; instalação de um rotâmetro, para medir com maior eficiência a 
vazão de água da alimentação; produção de dois furos na caixa de alimentação,  
para fixação das mangueiras de água de diluição e lavagem; reparação do inversor 
de frequência da alimentação de sólidos; e fixação da mesa para que o movimento 
de oscilação aconteça em uma única direção. 

 

Figura 1: Mesa oscilatória, com destaque para seus componentes estruturais. 

 

Após as modificações efetuadas na mesa oscilatória, foram observadas melhorias 
como a eliminação do problema de sedimentação do material alimentado com a 
instalação da chapa de aço; a vazão de água da alimentação foi controlada com 
maior precisão e facilidade com a instalação do rotâmetro; facilitou-se a operação da 
mesa com a instalação dos furos na caixa de alimentação para fixação das 
mangueiras de água de diluição e lavagem. Além disso, foi possível controlar a  
vazão de sólidos após o reparo do inversor de frequência e a mesa passou a oscilar 
somente na direção correta após a sua fixação. Com todas essas alterações foi 
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possível operar a mesa da maneira correta, com maior precisão, ergonomia, 
segurança e facilidade. 

 
Adicionalmente, foram realizadas algumas alterações no jigue Denver presente no 
LTM, a fim de adequá-lo aos testes de concentração gravítica (Figura 02). São elas, 
inserção de uma calha de metal para a descarga do material (lateral esquerda); 
inserção de uma chapa de metal, para impedir qualquer vazamento (lateral direita); 
inversão da rotação do motor; elevação do suporte para o crivo, para garantir que o 
material leve conseguisse descarregar sobre a calha; fixação de uma abertura de 
saída, para impedir vazamentos (parte inferior); e instalação de uma garrafa na 
extremidade da mangueira, definindo o volume de controle. 

 

Figura 2: Jigue Denver, com destaque para seus componentes estruturais. 

 
Após as modificações efetuadas no jigue, foram observadas melhorias como a 
facilidade de direcionamento para o ponto de descarga e retirada de material leve  
por cima do crivo; possibilidade de recolhimento do produto pesado na parte inferior 
do equipamento; redução dos vazamentos observados anteriormente; entre outros. 
Vale ressaltar que o equipamento estava inoperante anteriormente, representando 
expressiva contribuição para o laboratório a operacionalização deste, sendo possível 
realizar novos estudos, projetos, além de introduzir a aula prática de jigagem na 
rotina dos cursos. 

 

O curso de Engenharia de Minas do CEFET-MG apresenta caráter teórico-prático, 
apresentando carga horária de 240 horas-aula (ha) de disciplinas teórico-práticas e 
práticas no Eixo de Beneficiamento de Rochas (Tratamento de Minérios), além da 
carga horária prática dos outros eixos presentes no curso. No Eixo em destaque, 
enquadram-se como teórico-práticas as disciplinas Instrumentação e Controle de 
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Processos no Beneficiamento (30ha), Introdução ao Tratamento de Minérios (30ha), 
Concentração (60 ha) e Separação Sólido-líquido (60ha). Como disciplina de caráter 
prático, enquadra-se a Prática Experimental de Tratamento de Minérios (60ha). 

 
Vale ressaltar que a Unidade Araxá do CEFET-MG oferta o curso técnico em 
Mineração nas modalodades Integrado, Concomitante e Subsequente, abrangendo 
disciplinas teórico-práticas na área de Tratamento de Minérios. São elas: Tratamento 
de Minérios (120ha), Tratamento de Minérios I (40ha) e Tratamento de Minérios II 
(80ha). Logo, essa carga horária se apresenta expressivamente maior, ressaltando a 
importância do LTM para a estrutura dos cursos destacados. Além das aulas 
práticas desenvolvidas no LTM, vários projetos de pesquisa, iniciação científica e 
trabalhos práticos de conclusão de curso de graduação são desenvolvidos pelos 
alunos no laboratório (e.g. Alves, 2017; Vieira, 2015). 

 
Diante do exposto fica evidente a importância do LTM para a estrutura física e 
pedagógica dos cursos ofertados pelo CEFET-MG (Unidade Araxá). As atividades 
desenvolvidas no laboratório destacado contribuem para o desenvolvimento de 
pesquisas e produção científica da Instituição e seus integrantes (docentes e 
discentes), além de reforçar o caráter da Metodologia Ativa aplicada aos cursos, 
enfatizando o ensino e aprendizagem via experimentação (e.g. aplicação do ABP). 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
O Laboratório de Tratamento de Minérios do CEFET-MG (Unidade Araxá) apresenta 
estrutura bem consolidada, abrangendo vários equipamentos e recursos que 
possibilitam a execução de aulas práticas e projetos de pesquisa e iniciação 
científica de maneira eficiente e segura. 

 

As melhorias desenvolvidas nos equipamentos jigue e mesa oscilatória, presentes  
no laboratório, proporcionaram facilidades na operação dos mesmos. Para o jigue, 
as melhorias viabilizaram a operação do equipamento, o que antes não era possível, 
introduzindo a prática de jigagem no curso. 

 

Os cursos ofertados pelo CEFET-MG (graduação em Engenharia de Minas e técnico 
em Mineração) apresentam expressiva carga horária prática, além dos projetos 
desenvolvidos pelos discentes, evidenciando a aplicação da Metodologia Ativa na 
rotina destes. Tal cenário contribui para a formação de  profissionais qualificados 
para o mercado de trabalho e suas demandas, desenvolvendo competências 
importantes no corpo discente (e.g. competitividade, produtividade, autonomia, 
dinâmismo e participação). 
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