Anais

03 a 06 de novembro de 2014

Anais

9a Edição, Série 7

São Luís - Maranhão
2014

Reitor:

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Coordenação Geral:

Natilene Mesquita Brito
Ligia Cristina Ferreira Costa
Comissão Científica:

Adriana Barbosa Araújo
Aline Silva Andrade Nunes
Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy
Ana Silvina Ferreira Fonseca
Cleone das Dores Campos Conceição
Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho
Dea Nunes Fernandes
Delineide Pereira Gomes
Flávia Arruda de Sousa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
José Antonio Alves Cutrim Junior
Karla Donato Fook

Kiany Sirley Brandao Cavalcante
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Luzyanne de Jesus Mendonça Pereira
Robson Luis e Silva
Samuel Benison da Costa Campos
Tânia Maria da Silva Lima
Tereza Cristina Silva
Terezinha de Jesus Campos Lima
Thayara Fereira Coimbra
Vilma de Fátima Diniz de Souza
Yrla Nivea Oliveira Pereira

Apoio Técnico:
Comunicação e Cultura:

Andreia de Lima Silva
Cláudio Antônio Amaral Moraes
Diego Deleon Mendonça Macedo
Emanuel de Jesus Ribeiro
Jorge Araújo Martins Filho
José Augusto do Nascimento Filho
Karoline da Silva Oliveira
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Mariela Costa Carvalho
Maycon Rangel Abreu Ferreira
Miguel Ahid Jorge Junior
Nayara Klecia Oliveira Leite
Rondson Pereira Vasconcelos
Valdalia Alves de Andrade
Wanderson Ney Lima Rodrigues
Cerimonial e Hospitalidade:

Aline Silva Andrade Nunes
Fernando Ribeiro Barbosa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
Thaiana de Melo Carreiro
Terezinha de Jesus Campos de Lima

Infraestrutura e Finanças:

Ana Ligia Alves de Araujo
Anselmo Alves Neto
Carlos César Teixeira Ferreira
Edmilson de Jesus Jardim Filho
Gláucia Costa Louseiro
Hildervan Monteiro Nogueira
Juariedson Lobato Belo
Keila da Silva e Silva
Mauro Santos
Priscilla Maria Ferreira Costa
Rildo Silva Gomes

Tecnologia da Informação:

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz
Cláudio Antônio Costa Fernandes
Francisco de Assis Fialho Henriques
José Maria Ramos
Leonardo Brito Rosa
William Corrêa Mendes
Projeto Gráfico e Diagramação:

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Engenharias
Engenharia de Minas

Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Vivemos uma época de grandes e rápidas mudanças
econômicas, o que nos leva a desafios sem precedentes
nas áreas da educação e dos negócios, tornando
essencial o reconhecimento dos melhores recursos de
aprendizado e suas utilizações eficientes. Os jogos de
tabuleiro podem ser utilizados como ferramenta
educativa, bem como uma ferramenta de
democratização da ciência, propiciando um ambiente de
aprendizado coletivo, onde os jogadores solucionam
questionamentos ou resolvem problemas em conjunto.

Dessa forma, alunos do curso Técnico em Mineração do
IFAP, desenvolveram o Amapá Mineral, um protótipo de
jogo de tabuleiro que auxiliará no entendimento da
cadeia produtiva do setor mineral, usando como pano
de fundo do Estado do Amapá.

PALAVRAS‐CHAVE: mineração, jogo de tabuleiro, ensino, IFAP, Amapá Mineral

AMAPA MINERAL – A BOARD GAME ABOUT MINERAL PRODUCTION CHAIN
ABSTRACT
We live in a time of great and fast economic
changes, leading us to unprecedented challenges in
educational and business fields, making essential the
acknowledgment of the best learning resources and
their more efficient uses. The board games could be
used as educative tools, as well tools for science
democratization, propitiating an environment of

collective learning, where players solve questions or
problems together. In this way, mineral technician
students from IFAP, developed the game Amapá
Mineral, a board game prototype that will help
understand the mineral production chain, using the
Amapá State as background.

KEY‐WORDS: mining, board game, teaching, IFAP, Amapá Mineral

AMAPÁ MINERAL – DESENVOLVIMENTO DE JOGO DE TABULEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO
SETOR MINERAL

INTRODUÇÃO
Vivemos uma época de grandes e rápidas mudanças econômicas, o que nos leva a
desafios sem precedentes nas áreas da educação e dos negócios, tornando essencial o
reconhecimento dos melhores recursos de aprendizado e suas utilizações eficientes (TREHER,
2011)
A internet e certas tecnologias tem sido encaradas muitas vezes como solução, e não
como ferramentas de suporte aos métodos de ensino, o que leva a falhas na aplicação
apropriada dos métodos interativos, levando a apatia, desencorajamento e desperdício de
recursos. Abordagens eficientes precisam encorajar, fortalecer e inspirar quando forem utilizadas
como ferramentas de ensino, especialmente quando utilizadas com campos complexos da
educação técnica (TREHER, 2011).
O ensino de ciências vem, ao longo dos últimos anos, ganhando espaço em discussões
acadêmicas, em função da necessidade de utilização de métodos e estratégias mais atrativos
para os alunos (MOREIRA E AXT, 1986; CARVALHO, 2002; OLIVEIRA, 2005).
Segundo Balbino (2005), a experiência profissional tem mostrado que a escola precisa ser
mais prazerosa. O aluno precisa de espaço para vivenciar o conteúdo, viver o imaginário e o
inesperado, descobrir o que existe além dos limites da sala de aula, do quadro de giz, dos livros
didáticos e dos termos científicos propostos pelas monótonas aulas de ciências. Para isso, é
preciso buscar um caminho de movimento, o sentido do próprio ato de ensinar, em que deve
ocorrer construção e reconstrução, troca de experiências e descobertas
Para Kishimoto (1996), o jogo educativo possui duas funções, sendo a primeira delas a
função lúdica, propiciando diversão e o prazer quando escolhido voluntariamente e a segunda
sendo a função educativa, ensinando qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber e
sua compreensão de mundo. Os jogos de tabuleiro propiciam uma característica fundamental
para uso em sala de aula, a fácil interação entre os participantes
Rôças e Brandão (2006) afirmam que a tendência de aliar o lúdico ao ensino das ciências
vem ganhando destaque nas salas de aula, podendo ser observados o uso de jogos pedagógicos.
Zatz (2011) destaca que todos os jogos de tabuleiro podem ser considerados educativos,
pois além de forçar a leitura das regras, necessita que os jogadores as compreendam. Além disso,
os jogos ainda desenvolvem habilidades relacionados a sociabilidade e comportamento,
requisitos imprescindíveis em ambientes corporativos.
Os jogos de tabuleiro tem sido usados em ambientes corporativos a mais de dez anos,
mas ainda não são utilizados em larga escala a despeito de seus benefícios como ferramenta
educativa.
As informações em um jogo devem ser estruturadas de forma concreta, possibilitando

analogias e metáforas que direcionam a novas informações.
Quando jogados em grupos, todos os jogadores aprendem juntos em um ambiente que
favorece o pensamento crítico, desenvolve habilidades de comunicação e de relacionamento, à
medida que os participantes trabalham frente a frente para solucionar os questionamentos ou
resolverem os problemas em conjunto, que muitas vezes não poderiam ser resolvidos por apenas
um participante.
Todos percebem o poder da colaboração, o que em ambientes organizacionais tem o
poder de transformar relações.
Além de poder ser utilizada como ferramenta educativa, os jogos de tabuleiro também
podem ser utilizados para democratizar a ciência e tecnologia, aspectos fundamentais e
determinantes para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, com consequências
diretas para o mercado de trabalho e para a demanda pela qualificação profissional.
Não é de hoje que se defende a popularização da ciência. Ozório (1931) defendia que a
sociedade só tem a ganhar com sua vulgarização bem feita.
Com a expansão dos Institutos Federais, mais cursos técnicos e tecnológicos são ofertados
em todo o Brasil, ampliando a oferta de vagas e oportunizando ao jovem, acesso à educação de
qualidade, porém, muitas áreas técnicas carecem de ferramentas didáticas que auxiliem no
processo de ensino aprendizagem, como é o caso de cursos técnicos em mineração, que sofre,
inclusive, com a falta de literatura especializada em português, dentro de determinadas áreas de
estudo.
Baseando‐se no exposto acima, alunos do curso Técnico em Mineração, modalidade
Integrada, do Instituto Federal do Amapá (IFAP) – Campus Macapá, desenvolveram um jogo de
tabuleiro para auxiliar no entendimento do fluxo de produção mineral, englobando diversas
etapas. O protótipo do jogo contempla uma visualização macro do setor produtivo, estando
previstas expansões do jogo que tratam de ambientes mais específicos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Um jogo de tabuleiro denominado “Amapá Mineral” foi desenvolvido com o objetivo de
apresentar aos jogadores, conceitos básicos relacionados a cadeia produtiva de minerais,
utilizando como pano de fundo o Estado do Amapá, destacando elementos de economia mineral
e legislação.
O Amapá Mineral foi inspirado no jogo da tabuleiro Puerto Rico®, do alemão Andreas
Seyfarth, no qual os jogadores assumem os papéis de governadores coloniais na ilha de Puerto
Rico, e cujo objetivo é acumular pontos de vitória ao embarcar bens para a Europa ou pela
construção e edifícios (BOARDGAMEGEEK).
O protótipo do jogo foi desenvolvido com materiais de baixo custo e fácil acesso, como
papel A3 (tabuleiro), pincel, lápis de cor, papel laminado, cola branca e tesoura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O jogo possui suporte para até quatro jogadores e é composto por um tabuleiro e 336
ladrilhos de atividades minerais e construções, além de uma figura representando o Gerente,
personagem que iniciará as ações do turno e que será entregue ao jogador à sua direita após
todos os jogadores terem realizado suas ações naquele turno. A Figura 1 apresenta o protótipo
do tabuleiro, com delimitações para áreas de exploração.

Figura 1 – Protótipo do tabuleiro do jogo Amapá Mineral mostrando as áreas passíveis de
exploração no mapa.
As cartas apresentam informações sobre a aplicabilidade do minério em questão, formas
de extração, etapas de beneficiamento, além de outras informações relacionadas as formas de
escoamento da produção, uma vez que o Estado é uma ilha e toda a produção só sai por meio de
transporte fluvial.

Figura 2 – Carta de minério de ouro (Au) do protótipo Amapá Mineral.
As relações financeiras são uma parte importante do jogo e contribuem para o sucesso
dos jogadores. Para ampliar as suas áreas de atuação, os jogadores podem recorrer a
empréstimos bancários, cobrados no decorrer da partida, alterando o fluxo de caixa, o que
possibilitará que eles adquiram e mantenham operações com diferentes tipos de minérios.
Cada minério possui necessidades específicas de beneficiamento, traduzido como a
necessidade de adquirir construções específicas.
O jogo se desenvolve ao longo de várias rodadas. A cada rodada, cada jogador escolhe
uma das sete diferentes funções e realiza a ação respectiva desta função para todos os
jogadores, sendo que o jogador que escolheu a carta de função, recebe um bônus.
As funções são representadas pela Geologia, Recursos Humanos, Engenharia, Produção,
Comércio, Logística e Financeiro.
Quando o jogador escolher a função Geologia, cada jogador coloca um marcador em uma
área da roleta de mineralizações (ouro, manganês, cromo, caulim e ferro). O jogador que
escolheu a função, recebe como bônus a possibilidade de escolher uma área de pedreira, que
serve para diminuir os custos de construções.
Quando o jogador escolhe a função Recursos Humanos, cada jogador recebe um operário
da sala de treinamento. O jogador que escolheu a função recebe um segundo operário. Os
operários devem ser alocados nas áreas das minas e nas construções para que estas possam
produzir.
Quando o jogador escolher a função Engenharia, cada jogador pode erguer uma
construção, sendo que o jogador que escolheu a função, pagará menos por esta construção.

A função Produção, ao ser escolhida, permite que todos os jogadores produzam, de
acordo com as suas atividades mineiras, posicionando‐as nos pátios de estocagem. O jogador que
escolheu a função recebe uma mercadoria a mais, a sua escolha.
A função Comércio permite que todos os jogadores comercializem uma de suas
mercadorias no Mercado de Commodities. A fase termina assim que cada jogador tenha tido a
oportunidade de negociar ou quando o Mercado de Commodities estiver cheio. O jogador que
escolheu a função ganha mais pela venda de sua mercadoria.
A função Logística, ao ser escolhida, permite que os minérios sejam embarcados e
enviados ao mercado consumidor. O jogador que escolheu a função começa o embarque em um
dos navios disponíveis. Apenas uma mercadoria pode ser embarcada por vez, seguida pelos
outros jogadores até que todos os navios estejam cheios e/ou os jogadores não possam
embarcar.
Cada navio só pode receber um único tipo de minério por vez e os jogadores recebem um
ponto de vitória para cada mercadoria embarcada, sendo o privilégio do jogador que escolheu a
função, receber um ponto de vitória extra pelo seu primeiro envio.
Quando finalizar a fase de embarcação dos minérios, deve‐se verificar se os jogadores
possuem construções de manter seus minérios estocados (através de construções). Caso não
consigam, eles só podem ficar com um marcador de minério, uma vez que quase toda a sua
produção se perde devido a condições adversas.
Quando o jogador escolher a função Financeiro, ele ganha um valor em dinheiro. Os
outros jogadores não ganham este valor.
Funções que não foram escolhidas naquele turno, recebem um marcador de dinheiro, de
forma que, quando um jogador a escolher no próximo turno, podem, além de executar a função,
receber um bônus em dinheiro.
Após a finalização do protótipo, serão realizados playtests com alunos do curso Técnico
em Mineração do IFAP, assim como alunos de outros cursos e em seguida serão aplicados
questionários para verificar o que os jogadores/alunos conseguiram fixar com o auxílio do jogo.
CONCLUSÃO
O jogo de tabuleiro Amapá Mineral tem grande potencial em funcionar como uma
ferramenta lúdica para demonstrar etapas da produção e comercialização de minérios, atuando
como um instrumento facilitador e ao mesmo tempo divertido de aprendizado, aguçando no
processo o raciocínio lógico e fortalecendo a relação dos participantes.
A área de mineração ganha uma ferramenta de divulgação de alguns de seus temas, que
podem ser desenvolvidos, explorando outros aspectos da produção mineral e dos conhecimentos
de geologia.
Além do trabalho já desenvolvido, estão sendo feitas modificações/adequações das regras
e melhoria do tabuleiro e ladrilhos utilizados no mesmo, com a finalidade de conceder‐lhe mais

durabilidade, além da confecção de um questionário para medir o grau de fixação de
informações relacionados a área da mineração abordadas no jogo pelos jogadores.
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RESUMO
A mineração desempenha um importante papel no
processo de desenvolvimento do Estado, sendo uma das
principais atividades econômicas do Amapá. Estudos
realizados nos últimos anos voltados para a geologia
confirmam a riqueza do solo amapaense, atraindo vários
olhares para a exploração. Dessa forma esse trabalho
tem por objetivo abordar a questão da mineração em
áreas indígenas e unidades de conservação do Estado do
Amapá, com a intenção de realizar um estudo preliminar

sob perspectiva do um desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, mostra‐se que a explotação de recursos
minerais em terras indígenas não envolve apenas
aspectos econômicos, mas também valores sociais e
ambientais que se relacionam com o caso específico e
com o desenvolvimento que procuramos alcançar,
minimizando os impactos ambientais e conflitos
causados
nestas
terras.

PALAVRAS‐CHAVE: Terras Indígenas, Mineração, Garimpagem, Impacto Ambiental.

PRELIMINARY STUDY ON MINING IN INDIGENOUS LANDS AMAPÁ
ABSTRACT
Mining plays an important role in the development
process of the state, one of the main economic activities
of Amapá. Studies conducted in recent years focused on
the geology confirms the richness of the soil Amapá,
attracting several looks for exploration. Thus this work
aims to address the issue of mining in indigenous lands
and conservation units of the State of Amapá, with the
intent to conduct a preliminary study from the

perspective of sustainable development. Thus, it is
shown that the exploitation of mineral resources in
indigenous lands involves not only economic, but also
social and environmental values that relate to the
specific case and with the development we seek to
reach, minimizing environmental impacts and conflicts
caused
these
lands.

KEY‐WORDS: Indigenous Lands, mining, gold‐digging, Environmental Impact.

ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS NO ÁMAPA
INTRODUÇÃO
A história de criação de UCs no mundo iniciou‐se com a criação do Parque Nacional de
Yellowstone, nos Estados Unidos da América, em 1872. No Brasil teve inicio à política de criação
de áreas naturais protegidas em 1937, com a criação do Parque Nacional de Itatiaia, situado nos
limites entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. (CAMPOS, 2004)
O Estado do Amapá esta localizado à margem esquerda do rio Amazonas, possui um território
tropical (equatorial). O Amapá foi elevado à condição de Estado em 1988, por decisão inscrita
nas Disposições Transitórias da Constituição. Após formação do Estado, a EMBRAPA (1990), o
IBGE e a SUDAM (1989) apresentaram propostas sobre o potencial de utilização de diferentes
porções do território brasileiro. O governo do Estado do Amapá assumiu uma visão parecida às
decisões tomadas. (DRUMONND, 2008)
O Estado do Amapá merece atenção especial no contexto regional, nacional e internacional já
que 62% do seu território está sob modalidades especiais de proteção. São 19 unidades de
conservação, totalizando 8.798.040,31 hectares, 12 das quais federais, 5 estaduais e 2
municipais. São 8 unidades de proteção integral e 11 de uso sustentável, as primeiras ocupando
quase 60% do total da área protegida. Em relação às terras indígenas localizadas no Amapá,
abrange uma área total de 1.183.498,31 hectares, igual a 8,29% da superfície do Estado (figura
1). (DRUMONND, 2008)
As principais atividades produtivas desenvolvidas no Amapá são: a mineração, a agropecuária e o
extrativismo vegetal. Além dos ambientes propícios a exploração de bens minerais,
consideravelmente de grande valor econômico, há também uma grande diversidade de fauna e
flora. Uma vez que as unidades de mineralização se instalam onde ocorre a jazida mineral,
podem ser impedidas de exploração devido localização das áreas de conservação e terras
indígenas, pois, além das Unidades de Conservação ambiental o território amapaense possui
terras indígenas. (OLIVEIRA, 2010). A mineração foi vedada em terras indigenas, devido a matéria
não ter sido regulamentada, ou seja, a mineração em TI’s só pode ser efetivado com a
autorização do Congresso Nacional.
A mineração industrial e garimpagem são atividades que fazem parte da história de ocupação no
contexto regional amazônico, exemplificada no Estado do Amapá, em que a mineração, como
atividade econômica, elevou os ganhos de capital e reorganizaram as formações sociais da
região. A implantação dos projetos de exploração de manganês, ouro, caulim, cromo e, também
a garimpagem foram responsáveis pela entrada, povoamento e desenvolvimento de diversas
áreas no Estado do Amapá entre os anos de 1957 e 1997. (OLIVEIRA, 2010)
A atividade garimpeira foi o marco da exploração de bens minerais no Estado do Amapá, onde
estrangeiros de vários lugares vieram em busca das riquesas do subsolo amapanse, mais
especificamente o ouro. No final do século XIX, nas regiões de Lourenço e Cassiporé se deu o
auge da atividade garimpeira que houve declínio no estado apartir de um mosaico criado que
protegem muitas dessas áreas que eram exploradas intensivamente ainda no século passado.
(LIEBGOTT, 2013)

A região amazônica é uma área de elevada exploração, muitas vezes de ocorrência ilegal. Em
Rondônia, por exemplo, terras indígenas continuam sendo arrasadas pela exploração ilegal de
madeira e pelo garimpo. A explotação de recursos minerais, em terras indígenas (TI’s) traz uma
série de reflexões devido ao novo conceito que se tem deste bem ambiental de natureza difusa.
Direito das presentes e futuras gerações, e principalmente dos povos indígenas devido às
riquezas naturais existentes em suas terras. Bens tão valiosos e ao mesmo tempo, finitos não
renováveis onde surge, toda uma preocupação com a sua preservação e ao mesmo tempo, com
sua exploração de modo a não degradar o meio ambiente. (BÔAS, 2001)
O artigo 231 protege as terras indígenas de garimpagem, mas ainda ocorrem conflitos entre
garimpeiros e índios. Isso ainda ocorre devido a não efetivação da Lei n° 7.805/8 que prevê a
punição para quem pratica, sendo este não índio, e da falta de fiscalização (BATISTA, 2006).
Os impactos causados pelo garimpo são vistos como altamente degradante, isso ocorre devido os
seus meios utilizados, a falta de informações geológicas e técnicas, e ainda por falta de capital
necessário, trazendo a atividade ao insucesso. Primeiro porque é algo ilegal e segundo porque a
atividade garimpeira traz grandes impactos ao meio ambiente e a quem se encontra em volta do
local onde se está lavrando, levando a jazida ao fim e fazendo busca por outros lugares.
A atividade extrativa mineral no Amapá, e no Brasil, é cercada de impactos negativos sobre a
natureza e o homem. Grande parte desses impactos causados principalmente pelas empresas
que não compensam o desgaste e não reservam fundos para a população. Assim o resultado é o
mesmo em toda parte: populações empobrecidas ou migrando e grandes buracos. (CAMPOS,
2004) degradando sucessivamente o meio físico e natural. (BÔAS, 2001)
A exploração dos recursos minerais em terras indígenas não devem trazer malefícios para os
exploradores e, principalmente, para os índios, mantendo seus costumes culturais. Dessa forma,
o presente trabalho aborda a temática de exploração de recursos minerais no Estado do Amapá
em áreas preservação permanente e áreas indígenas, sob a perspectiva de um desenvolvimento
sustentável.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo preliminar constitui‐se de revisão da literatura, onde buscou estudar e compreender os
principais parâmetros e se propôs levantar dados da produção científica existente em artigos
periódicos, para verificar a situação da atividade mineral no estado do Amapá em áreas de
preservação permanentes e principais ocorrências em terras indígenas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO


A Mineração em Áreas de Preservação no Estado do Amapá

A extração e a utilização dos recursos minerais intensificaram‐se a partir da Revolução industrial
(séculos XVIII e XIX), onde ocorreu a exploração desenfreada dos recursos minerais, causando a

escassez dos recursos naturais. (BÔAS, 2001). O avanço tecnológico é o critério chave do
desenvolvimento e da preservação dos recursos naturais.
Em 1958, no rio Tapajós surgi os primeiros garimpos da Amazônia, onde nos deixa claro que a
mineração não é uma novidade dos últimos anos para a região. Todos os estados da Amazônia
exceto o Acre são rodeados de garimpos legais e ilegais. Houveram tragédias entre índios e
garimpeiros, impactos que refletem o caráter degradante e perigoso da atividade, o que torna a
história do garimpeiro na Amazônia repleta de conflitos. (MALERBA, 2010)
O regime de permissão de lavra garimpeira é regulamentado pela Lei n. 7.805, de 18.07.1989.
Porém a garimpagem não se aplica às terras indígenas, uma vez que esta, em realidade, acarreta
consequências gravíssimas à sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, sendo, portanto,
legal a sua radical proibição por parte de não índios. em virtude do disposto no artigo 231,
parágrafo 7º, da CF/88 e artigo 23, “a”, da Lei n. 7.805/89. (BÔAS, 2001).
O Estado do Amapá tem seu percentual de áreas protegidas com o percentual superior a 70%, o
que o torna o estado mais preservado da Amazônia. Este título de estado mais preservado vem
sendo mantido devido a política ambiental nacional, grande parte de seus ecossistema se deve à
criação de UC’s (Unidades de Conservação) e ainda há as terras indígenas em seu território
(Figura 1). (OLIVEIRA, 2010)

Figura 1 ‐ Mapa das áreas protegidas no Amapá – UC’s e TI’s. Fonte: IEPA, 2011).

O mapa acima mostra que o estado do Amapá possui 7 unidades de conservação de uso integral
e de maneira sustentável. Além das UC’s podemos encontrar 5 tribos indígenas conhecidas como:
Tumucumaque localizada na região de Laranjal do Jarí, Uaçá, Juminã e Galibe localizadas no
Oiapoque e Waiãpi localizada entre os municípios de Laranjal do Jarí e Pedra Branca do Amaparí.
Além dos ambientes propícios a exploração de bens minerais, consideravelmente de grande valor
econômico, há também uma grande diversidade de fauna e flora. Uma vez que as unidades de
mineralização se instalam onde ocorre a jazida mineral, podem ser impedidas de exploração
devido localização das áreas de conservação e terras indígenas, pois, além das Unidades de
Conservação ambiental o território amapaense possui terras indígenas. (OLIVEIRA, 2010). A
mineração foi vedada em terras indigenas, devido a matéria não ter sido regulamentada, ou seja,
a mineração em TI’s só pode ser efetivado com a autorização do Congresso Nacional.
A mineração em terras indígenas tem sido tema de debates e colocado em pauta em congressos
na área mineral e ambiental, nacionais e internacionais desde que começou a tramitar no
Congresso Nacional há mais de 15 anos, o projeto de lei 1610/96, que permite a lavra de recursos
minerais em terras indígenas. (IBRAM, 2012).
As terras indígenas representam no País cerca de 15% do território nacional, dessa forma a
extração ilegal cresce nessas regiões devido a falta de normas. A mineração pode ser
desenvolvida nessas áreas e se configura como uma oportunidade emprego e renda, de forma
sustentável com tecnologias para minimizar os impactos no ambiente e recuperar ao máximo as
áreas mineradas.
A região amazônica é vista de elevada exploração mineral, muitas vezes de ocorrência ilegal, a
garimpagem. As terras indígenas podem ser arrasadas devido a exploração ilegal dos minerais,
devido a falta de conhecimento na área e capacitação de pessoas especializadas na área. A
atividade garimpeira denomina‐se como atividade desordenada e que comparada às industriais
causas grandes impactos. Uma das regiões que já foi cenário de garimpagem, desde 1893, é a
região de Lourenço/Jarí que ocorre a extração artesanal e tem se mantido até o presente no
Estado do Amapá, consolidando‐se como um grande polo garimpeiro por cooperativas. Vila
Nova, outro conhecido garimpo, está localizado nos municípios de Calçoene e Mazagão
respectivamente. Esta atividade produz atualmente em torno de 5 toneladas/ano (RODRIGUES,
2012).
Como a atividade garimpeira presente no estado do Amapá não apresenta reabilitação
adequada, dados obtidos admitem que a área degradada não ultrapassa o,oo6% da área do
estado (OLIVEIRA,2010).
Devido a expansão desses garimpos podem ocorrer conflitos entre garimpeiros e índios, como já
ocorreu no Parque Nacional de Tumucaque, na região de Laranjal do Jari, que abriga o maior pólo
garimpeiro, conhecido como Garimpo do Lourenço. Os caciques reivindicam a Funai a retirada de
garimpeiros que invadiram suas terras gerando insegurança. (LIEBGOTT, 2013).
No mapa a seguir podemos fazer mostra a localização das terras indigenas e garimpos ativos e
inativos no território amapaense (Figura 2). É possivel observar que nas proximidades das Terras
Indigenas há presença de garimpos que se encontram ativos.

(A)

(B)

Figura 2 – Mapa com a comparação de areas das Terras índigenas (A) e dos garimpos ativos (B)
do Estado do Amapá. Fonte: Diagnóstico do setor mineral do Estado do Amapá, 2010).
A figura 2B, mostra os garimpos ativos no Estado do Amapá. Segundo Oliveira (2010), de 32
garimpos visitados apenas 8 estão ativos, nas regiões de Lourenço, Vila Nova e Araguari. A tabela
1 a seguir, mostra o principal minério explorados nos 8 garimpos em atividade no Amapá.
Tabela 1: Relação dos Principais minerais extraídos nos garimpos e localização.
Garimpos

Principal Minério Explorado

Localização

Uc’s

Garimpo do Lourenço

Ouro

Jari, Oiapoque, Araguarí

Garimpo de Capivara

Veios de Quartzo Mineralizado e
Ouro

Município de Pracuúba,
Ferreira Gomes e Amapá

Garimpo do Oiapoque

Ouro

Oiapoque

Garimpo do Amaparí

Ouro

Pedra Branca do Amaparí

Cupixi

Ouro

Mazagão

Cassiporé

Ouro

Cassiporé

Parque Nacional
Montanhas do
Tumucumaque
Reserva particular do
patrimônio natural
aldeia ekinox
Parque Nacional
Montanhas do
Tumucumaque
Parque Nacional
Montanhas do
Tumucumaque
Reserva De
Desenvolvimento
Sustentável Do Rio
Iratapuru
Parque Nacional Do
Cabo Orange

Observa‐se que o ouro é principal minério explorado nesses garimpos devido ao alto valor
econômico. Os garimpeiros não possuem capacitação devido a falta de investimento o que torna
a mineralização não sustentável e sem o aproveitamento total do bem mineral. A extração ocorre
de forma artesanal e a atividade é organizada através de cooperativas de garimpeiros tais como:
GOOGAL (Cooperativas de Garimpeiros do Lourenço) e COOPGAVIN (Cooperativa de Garimpeiros
de Villa Nova).

CONCLUSÃO
A mineração em terras indígenas é tema relevante tendo em vista a grande existência de
depósitos minerais incidentes sobre estas terras. Observa‐se a enorme demanda de recursos
localizados em terras indígenas, assim, evitando‐se um simples agregar de demandas de
natureza, o trabalho propôs buscar conhecimentos que possam abranger e agregar a informação
efetiva da mineração em terras indígenas no estado do Amapá.
Concluímos que ao contrário de recursos para grandes empreendimentos, o que falta são
investimentos por parte do governo, de investir na solução para esses problemas. Dessa forma a
mineração pode ser desenvolvida nessas áreas de forma sustentável e se configura como uma
oportunidade de emprego e renda, e desenvolvimento, com tecnologias para minimizar os
impactos no ambiente e recuperar ao máximo as áreas mineradas.
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RESUMO
O presente trabalho mostra análises realizadas sobre o
desempenho do protótipo de um britador giratório em
relação ao processo de britagem da amostra de
pegmatito intemperizado com minério de tantalita‐
columbita, feito por alunos do ensino técnico em
mineração do Instituto Federal do Amapá ‐ IFAP. A
amostra foi coletada no município de Porto Grande – AP
na cabeceira da margem de uma drenagem e numa
profundidade de 70 cm, onde constituiu a primeira
amostra. Já a segunda amostra foi obtida após a
britagem no protótipo de britador giratório.
A
metodologia utilizada para a realização dos estudos
envolveu a execução de cominuição da amostra “in
natura” e realizadas análises granulométricas do
material “in natura” e do material britado. Os resultados

observados com a cominuição do material pelo
protótipo do britador mostraram um desempenho
satisfatório, pois facilitou a desaglomeração inicial das
partículas de caulim existentes em grande parte no
material “in natura”. Os materiais analisados na
distribuição granulométrica mostram um percentual
passante acumulado maior para a amostra britada com
91,34% e de 69,26% para amostra “in natura” na
peneira de 8# (2380 µm), o que mostrou o % de retido
acumulado mais elevado. Os minerais com uma dureza
mais elevada, como o quartzo, geraram problemas
operacionais. O trabalho obteve êxito nos ensaios de
cominuição, mostrando os cuidados que se deve ter ao
utilizar o equipamento.

PALAVRAS‐CHAVE: Desempenho do protótipo, britagem, amostras, análise granulométrica.

THE STUDY OF PERFORMANCE OF PROTOTYPE OF A GYRATORY CRUSHER
ABSTRACT
This work presents analysis of the performance of the
prototype of a gyratory crusher in relation to the
process of crushing the sample weathered pegmatite
with columbite ‐ tantalite ore made by students of
technical education in mining the Federal Institute of
Amapá ‐ IFAP. The sample was collected in the
municipality of Porto Grande ‐ AP at the edge of the
head of a drainage chanal and at depth of 70 cm, which
from where the first sample was taken. The second
sample was obtained after crushing in the prototype
gyratory crusher. The methodology used for the studies
involved the crushing erushhg of the sample “in natura”
and performed sieve analyzes of the material “in
natura” and crushed material. The results observed with

the crushing of the material through the crusher
prototype showed satisfactory performance because it
facilitated the initial separation of particles of kaolin
existing largely in the material "in nature”. The materials
analyzed in the particle size distribution show a higher
cumulative percentage passing for the crushed sample
with 91.34 % and 69.26 % and for sample “in natura” in
sieve # 8 (2380 µm), which shows the % of
accumulated retained higher. The harder minerals,
such as quartz, created operating problems. The work
was successful in crushing tests, showing the care that
must be taken when using the equipment.

KEY‐WORDS: Performance of prototype, crushing, samples, particle size analysis.

O ESTUDO DO DESEMPENHO DO PROTÓTIPO DE UM BRITADOR GIRATÓRIO
INTRODUÇÃO
Cominuição é o conjunto de operações de redução de tamanhos de partículas minerais,
executado de maneira controlada e de modo a cumprir um objetivo pré‐determinado. Isto inclui
as exigências de controlar o tamanho máximo dos produtos e de evitar a geração de quantidades
excessivas de finos (CHAVES, 2009). A operação utilizada para o desenvolvimento deste trabalho
foi a Britagem.
Genericamente, britagem pode ser definida como conjunto de operações que objetiva a
fragmentação de blocos de minérios vindos da mina, levando‐os a granulometria compatíveis
para utilização direta ou para posterior processamento. No processamento de minérios a
britagem é um estágio, que utiliza em consecutivas etapas equipamentos para a redução de
tamanhos favoráveis, ou para a liberação de minerais valiosos de sua ganga (FIGUEIRA et al,
2004).
Segundo Xuanshi (2010) e Luz et al. (2004) os britadores também são conhecidos como
trituradores, os principais tipos utilizados são: britadores de rolos, mandíbulas, giratórios,
impacto, cônico e de martelo.
Nos britadores Giratórios, o cone é longo e a câmara é aberta para cima. Isto possibilita receber
fragmentos de grandes dimensões e efetuar a britagem primária. Eventualmente podem ser
utilizados em britagem secundária quando o britador primário é muito grande. Estes britadores
têm um elemento móvel, que é o cone, e um elemento fixo, que é o manto (também referido
como côncavo). O cone tem um movimento excêntrico‐ isto é, ele gira em torno de um eixo que
não é o eixo do cone. Desta forma, ele se aproxima e se afasta das paredes internas do manto
num movimento recessivo circular. Neste movimento, uma parte do cone se aproxima do manto,
ao passo que a parte às suas costas se afasta. A parte que se aproxima esmaga as partículas entre
o manto e o cone. Atrás, no afastamento, as partículas encontram espaço para caírem até serem
contidas e então, no movimento de aproximação, serem esmagadas (CHAVES, 2009).
Com a finalidade de complementar a formação das atividades laboratoriais dos alunos da turma
subsequente Técnico em Mineração do Instituto Federal do Amapá, foi proposta a produção de
um protótipo de equipamento de britagem na componente de “Classificação e Cominuição”. Tal
proposta traz não somente a prática de determinadas componentes, mas também visa o
desenvolvimento e a vivência das possibilidades reais que venham a surgir durante a execução do
projeto bem como na vida profissional. Para a produção do protótipo, buscou‐se utilizar
materiais passiveis de reciclagem e de fácil aquisição. Com relação ao seu modo de realizar a
operação o protótipo se apresentou de maneira bem similar se comparado aos equipamentos de
britagem reais, o que veio a satisfazer a expectativa da comunidade estudantil, para a qual foi
feita demonstração (MEIRA, 2013).
Para seleção de equipamentos de cominuição é necessário analisar alguns critérios como,
características mineralógicas dos minerais, as características químicas e físicas. A figura 1 mostra
as partes principais internas do equipamento industrial a qual o protótipo segue os mesmos
fundamentos de estrutura e funcionamento.

Figura 2‐ Britador Giratório (CHAVES, 2009)
A partir de práticas de laboratório na componente de “Cominuição e Classificação”, os alunos do
3º ano integrado do curso técnico em mineração do IFAP, verificaram o desempenho do
protótipo de um britador giratório com amostra de pegmatitos intemperizados. Dessa forma, é
possível identificar as possibilidades e dificuldades de funcionamento para determinados
minerais.
METODOLOGIA
Para realizar os testes de britagem foram utilizados amostras de pegmatitos intemperizados. As
amostras foram coletadas na região de Porto Grande‐AP na margem da cabeceira de uma
drenagem, em uma profundidade de 70 cm. O material coletado de forma pontual foi submetido
a homogeneização e quarteamento para se obter uma distribuição mais uniforme dos
constituintes pelo método da pilha cônica, realizado no Laboratório de mineração do IFAP. Após
essa etapa, foram utilizadas 1,261 kg da amostra 1 (“in natura”) e a amostra 2 de 0,945 kg foi
obtida após ser cominuida em um protótipo de britador.
O protótipo tem sua estrutura final de chapas de metal galvanizadas, no cone foi utilizada chapa
com bitola 20, já no manto e na cobertura do restante da estrutura empregou‐ se a chapa de
bitola 22, o comando é acionado por botoeiras LD, o motor utilizado é de um ventilador
residencial alimentado com tensão 110 V. Por estes motivos, foi necessário estudar
minerais/minérios que possam ser cominuídos no equipamento fabricado pelos alunos do IFAP,
mostrado na figura 2.

Figura 2‐ Protótipo Britador Giratório (Meira, 2013)
A figura 3 mostra o fluxograma com as etapas realizadas neste trabalho.

Figura 3‐ Fluxograma com os passos realizados.


Análise Granulométrica

Após separadas as alíquotas das amostras 1 e 2, foi realizado o peneiramento via úmido. As
amostras foram passadas em um conjunto de peneiras da série Tyler, com abertura de 2380 µm,
1190 µm, 295 µm, 250 µm, 177 µm, 149 µm, 104 µm, 74 µm e 44 µm. Depois foram removidas
todas as frações retidas nas peneiras e, em um recipiente apropriado, secados em estufa na
temperatura de 110°C, por 24 horas. Em seguida foi realizada pesagem de cada fração para o

cálculo da distribuição granulométrica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A amostra analisada também foi estudada por Meira (2013), e apresentam como resultados da
análise mineralógica (DRX) os minerais de quartzo, caulinita, muscovita e anortita mostrados na
figura 4.

Figura 4‐ Difratograma de raios‐X da amostra
“in natura” (MEIRA, 2013).
O quartzo tem sua dureza 7, e uma das suas fontes naturais são os pegmatitos. Em sua forma
nobre de cristalização, tal qual o cristal hialino de uso óptico ou eletrônico (cristal de rocha), o
quartzo é encontrado apenas em depósito de pegmatitos e veios com condições geológicas raras
e peculiares, mesmo assim, em reduzida proporção com relação ao todo da jazida. Entretanto, os
pegmatitos, contêm comumente quartzo leitoso, associado a feldspato, micas e outros minerais
(VIDAL, 2005).
Segundo Luz (et al, 1993) e Farias (2009), na região Amazônica os depósitos de caulim são do tipo
secundários do grupo sedimentar, onde se encontra alta porcentagem de caulinita, diferente do
centro‐sul do Brasil, que se encontra o caulim primário. As grandes jazidas de caulim na
Amazônia estão localizadas nos Estados do Amazonas, Pará e Amapá e tem diversas aplicações
industriais, sendo a principal para o revestimento de papel.
Segundo Schumann (2008), a Muscovita é do grupo das micas, da família dos filos silicatos, ela é
resistente a ácidos e à erosão, assim, podendo ser encontrada em areias, os minerais associados
a ela são a biotita, os feldspatos, o quartzo e o topázio. Sua dureza varia entre 2 a 3. A anortita é
um plagioclásio da família dos tectossilicatos do grupo dos Feldspatos, com dureza de 6 a 6,5 e
alguns dos minerais associados são a mica, o quartzo e a granada.
Com diferentes minerais na amostra e devido a dureza elevada do quartzo presente, observou‐se
que o equipamento não suporta elevados tamanhos de partículas e dureza, pois acarreta

problemas operacionais, os mesmos que ocorrem em equipamentos de escala industrial, tais
como, o entupimento. O entupimento, em escala industrial, ocorre com a presença de blocos
grandes, maiores que o tamanho máximo admitido pelo britador podem entrar nele.
Acontecendo isto, o britador não os pode quebrar e eles ficam entalados, numa posição tal que
impedem o movimento do equipamento. Esta situação é muito frequente em britadores
primários que não têm grelha de proteção e é necessário parar toda a operação até retirar o
bloco. (CHAVES, 2009).
Dessa forma, é necessário realizar um peneiramento prévio para remoção de partículas acima de
8# (2380 µm) da amostra analisada, para que não prejudique o desempenho do equipamento e
não danifique as peças, já que foram feitas com materiais reciclados e não muito resistentes.


Distribuição Granulométrica

A distribuição granulométrica por meio da percentagem do passante acumulado em relação à
abertura das peneiras utilizadas em micrometros, das amostras 1 (in natura) e 2 (britada), é
apresentada, na Figura 5. Foram usadas as mesmas aberturas de peneira para as duas amostras,
mas, pode ser notado que os valores são discordantes devido ao processo sofrido pela amostra
britada, o que ocasionou diferentes tamanhos de partículas, em comparação a amostra “in
natura”.
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Figura 5 ‐ Distribuição granulométrica das amostras (1) “in natura” e amostra (2) britada.
A amostra (1) apresentou 69,26% de massa passante em 8# (2380 µm), assim, 30, 74% ficou
retido na peneira, enquanto a passante da amostra (2) foi de 91, 34%, ficando retida apenas
8,66%. Então, observa‐se a presença de maior quantidade passante para amostra 2 em todas as
aberturas de peneiras, o que mostra uma redução de tamanho com o uso do protótipo de
britador giratório.

CONCLUSÃO
O estudo mostrou resultados satisfatórios do desempenho do protótipo de britador giratório. Os
materiais analisados na distribuição granulométrica mostram um percentual passante acumulado
maior para a amostra britada com 91,34% e de 69,26% para amostra “in natura” na peneira de
8# (2380 µm), o que mostrou a presença mais elevada do retido nesta peneira. Os minerais com
uma dureza mais elevada, como o quartzo, geraram problemas operacionais, como o
entupimento.
O equipamento também facilitou a desaglomeração inicial das partículas de caulim da amostra
de pegmatitos intemperizados com tantalita‐columbita existentes em grande parte no material
“in natura”. O trabalho obteve êxito nos ensaios de cominuição, mostrando os cuidados que se
deve ter ao utilizar o equipamento durante as práticas no laboratório de mineração do IFAP.
Como trabalho futuro será analisado outros minerais com diferentes durezas, assim abrindo
caminhos para novas discussões e gerando novos resultados, além de incentivar a prática
laboratorial para os alunos dos cursos técnicos em mineração do IFAP.
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RESUMO
Tendo em vista a singular importância da
matemática, presente em todas as situações
ocorrentes em nosso entorno, a mesma oferece uma
compreensão das complexidades inerentes a
situações aparentemente muito simples. Como
alunas do curso Técnico Subsequente em Mineração,
do Instituto Federal do Amapá ‐ IFAP, o objetivo do
projeto será demostrar o quanto a planta de
lavagem, que é um equipamento que realiza a

concentração gravítica, necessita de conhecimentos
matemáticos para que a sua faixa ótima de
beneficiamento do mineral‐minério seja obtida. Para
isso, construímos uma planta, no qual cálculos
matemáticos, voltados para a trigonometria e
estatística tiveram suma importância para
determinação dos parâmetros de uso do
equipamento.

PALAVRAS‐CHAVE: Matemática, Planta de lavagem, Funcionamento, Gravimetria.

WASHING PLANT: CALCULATIONS AND OPERATION
ABSTRACT
Given the singular importance of mathematics, pre‐
sent in all situations occurring in our surroundings,
the same provides an understanding of the complex‐
ities inherent in seemingly simple situations. As stu‐
dents of the Technical Course Subsequent Mining,
Federal Institute of Amapá ‐ IFAP, the project objec‐
tive is to demonstrate how the washing plant,

which is a device that performs the gravitational con‐
centration, requires mathematical knowledge for the
beneficiation optimal of the mineral‐ore is obtained.
For this, we constructed a plant in which mathemati‐
cal calculations, facing trigonometry and statistics
had great importance for determining the parame‐
ters of use of equipment.

KEY‐WORDS: Mathematics, Washing plant, Operation, Gravimetry.

PLANTA DE LAVAGEM: CÁLCULOS E FUNCIONAMENTO
INTRODUÇÃO
O processo de separação por concentração gravítica resulta do movimento relativo de
partículas em fluidos, onde os materiais são separados de acordo com sua densidade, tamanho
e forma à medida que atravessam o equipamento sendo lavado com água corrente.
A planta de lavagem (Figura 1) é um dos equipamentos utilizados na separação por
concentração gravítica. Seu funcionamento é influenciado pelo seu ângulo de inclinação, que
varia de acordo com o material de interesse (minério) e tem a função de separá‐lo dos rejeitos.
Com o objetivo de trazer a interdisciplinaridade entre a matemática e o processo de
beneficiamento gravimétrico, aplicaram‐se cálculos matemáticos aos parâmetros de
funcionamento da planta de lavagem de minérios, visando maior precisão na operação da
máquina e maior aproveitamento da mesma para obtenção do mineral‐minério.
A variação angular de inclinação da planta, o comprimento, a largura e o tipo de rifles são
variáveis de projeto e operação que influenciam diretamente no desempenho da ferramenta e
no rendimento obtido (LINS,2004).
Assim, fica claro que para cada tipo de minério existem padrões diferentes de planta de
lavagem.

Figura 1 ‐ Seção transversal de uma planta de lavagem e esquema de rifle.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do projeto (Figura 2), realizamos a construção da planta de
lavagem em madeira, obedecendo aos padrões observados na literatura e de acordo com o
material de interesse ‐ o cascalho de quartzo.

0,2 m

O, 4
m

Figura 2 – Ilustração do projeto da planta de lavagem com as medidas.

Na construção da planta (Figura 3 e 4) foram utilizados instrumentos de medições,
ferramentas de corte, desbaste e beneficiamento da madeira.
A planta foi produzida manualmente, obedecendo à risca todas as medidas pré‐
estabelecidas em projeto e na literatura.

Figura 3‐ Imagem lateral da planta de lavagem.

Figura 4‐ Imagem frontal da planta de lavagem.
O principal objetivo do trabalho foi encontrar o ângulo ótimo que proporcione maior
rendimento, ou seja, maior concentração do minério de interesse nos rifles. O método utilizado
para buscar resultados foi o método de tentativa e erro, onde, de maneira aleatória, foi feita a
variação angular observando‐se a concentração de minério nos rifles para cada um dos ângulos.
Para os processos experimentais, foram utilizados materiais para homogeneização e
quarteamento da amostra (areia): pá e lona. Esta homogeneização e quarteamento foram
feitas para toda a amostra utilizada no processo de concentração gravítica.
Homogeneizada, a amostra foi misturada ao cascalho de quartzo na proporção 2 kg para
100 g de cascalho que, misturados com água, formou uma massa heterogênea a qual
submeteu‐se ao teste de separação na planta de lavagem.
O processo de separação por concentração gravítica iniciou‐se a partir da deposição da
polpa (areia, cascalho de quartzo e água) na planta para que os minérios escoassem pelo
equipamento e fossem lavados com agua corrente que, gerando turbulência, acarretou na
deposição do minério mais denso (cascalho de quartzo) nos rifles e a passagem do mineral
menos denso (areia) por cima dos rifles.
A partir desse ponto, foi posto em prática o método de tentativa e erro na variação do
ângulo de inclinação da planta, de forma que pudesse se observar para qual dos ângulos
testados obteve‐se maior quantidade de material retido nos rifles.
Para calcular o ângulo de inclinação da planta (Figura 5) após cada tentativa que
apresentasse resultados, utilizou‐se a lei dos senos (Equação 1) devido à relação da planta de
lavagem com o triângulo retângulo:

Figura 5 – Variações de inclinação da planta;

Equação (1)
Onde: CO = Cateto Oposto; H = Hipotenusa; α = Ângulo de inclinação da planta.
Para cada altura (C) obteve‐se um resultado diferente, isto é, diferentes rendimentos em
cada um dos três ângulos escolhidos. Cada um dos ângulos foi testado cinco vezes para que
houvesse maior credibilidade no resultado e menor desvio padrão.
Vale ressaltar que nos testes experimentais realizados, somente um dos ângulos
alcançou maior rendimento, ou seja, o ângulo que concentrou a maior quantidade do minério
de interesse (cascalho de quartzo) nos rifles.
Esse rendimento foi obtido a partir da submissão da massa heterogênea contendo areia
e quartzo à lavagem através de água corrente na superfície da planta (Figura 6) durante
precisos dez (10) minutos. Esse método se repetiu para todos os ângulos testados.

Figura 6‐ Alimentador de água corrente.
Para calcular a massa do minério de interesse retido nos rifles após o processo de
concentração, o minério foi recolhido e pesado em uma balança eletrônica, e a partir do peso
aferido foi feita a comparação percentual da quantidade de quartzo misturado na polpa com a
quantidade de quartzo recolhida nos rifles após a lavagem. Esse processo se repetiu para todos
os ângulos testados.
O ângulo que concentrou maior quantidade de minério foi determinado como ângulo
ótimo. Dos demais testados, outros dois ângulos foram escolhidos para fazer a comparação de
resultados.

RESULTADOS
Determinada a altura que, através do método de tentativa e erro, concentrou maior
quantidade de minério nos rifles (Figura 7), utilizamos a lei dos senos para calcular (Equação 2)
o ângulo ótimo:
0,255
0,255.60
15,3˚

Equação (2)

Figura 7‐ Minérios concentrados com o ângulo de 15,3˚.
Do mesmo modo, a lei dos senos foi aplicada para outros dois ângulos que, comparados ao
ângulo ótimo, não gerou o resultado esperado – concentração considerável do minério nos
rifles. Estes resultados postos em comparação (Tabela 1) demostram a relação trigonométrica
existente intrinsecamente a estrutura da planta de lavagem.

Tabela 1‐ Ângulos obtidos a partir das alturas experimentadas.
ALTURA

ÂNGULO

0,34 m

10,2˚

0,51 m

15,3˚

0,68 m

20,4˚

Cada um dos ângulos gerou resultado diferente. E para cada um dos três ângulos
comparados foram feitas as lavagens de cinco amostras para um mesmo ângulo. Dessas cinco
amostras de cada ângulo foi retirada a média aritmética (Tabela 2) transformada em percentual
de rendimento por variação de ângulo.
Tabela 2‐ Relação ângulo‐rendimento.
ANGULOS

RENDIMENTO(%)

MÉDIA (%)

10,2˚

15,3˚

20,4˚

40

62

55

38

60

49

45

59

45

35

65

58

39

64

53

39,4

62

52

DISCUSSÕES
Como ficou claro na Tabela 2, o ângulo de 15,3˚ foi o que trouxe maior rendimento na
concentração do cascalho de quartzo, o minério de interesse. Logo concluímos que o ângulo de
inclinação da planta é o principal dos fatores que contribuem para maior concentração gravítica
do minério de interesse nos rifles.
Porém, vale lembrar que a planta de lavagem atua de maneira diferente para cada tipo de
material. Então se entende que é necessária a realização de outros testes com materiais de
maior ou menor densidade que os minérios utilizados neste experimento (areia e cascalho de
quartzo) para entender como esta ferramenta pode apresentar resultados diferentes ou até
mesmo não se adequar às características físicas de outros minérios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. FERNANDES, V; SILVA, J; MABELINI, O. Matemática: para o ensino médio. São Paulo: IBEP,

2005.
2. MARCONI , M.A ; LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Cientifica. São Paulo:

Atlas,2010.
3. MELLO, J. Matemática: construção e significado. São Paulo: Moderna, 2005.
4. SAMPAIO, C; TAVARES, L. Beneficiamento Gravimétrico. Porto Alegre: Editora da UFRGS,

2005.

