
Instrutor: Sandro Marino

Formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia (São Caetano do Sul) 
com mestrado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade de Utah nos EUA (Salt Lake 
City). Trabalha na área de moagem desde 2005 como engenheiro de processos e já 
ministrou mais de 30 seminários para mais de 500 profissionais da área.

Conteúdo Programático:
TMO MolyCop Tools  é uma ferramenta de avaliação de circuitos de cominuição desenvolvido 

em planilhas eletrônicas (Excel) utilizada por engenheiros de processo para 
dimensionamento, otimização e simulação de circuitos de britagem, moagem e 
classificação. Neste curso serão abordados os seguintes tópicos: consumo específico de 
energia, carga circulante e eficiência de moagem (teorias de moagem clássicas e 
modernas).

Observação:
TM

Uma versão atualizada do MolyCop Tools  será disponibilizada aos participantes junto 
com o material didático utilizado durante o curso. Os participantes deverão levar notebook 
para execução da parte prática do curso.

4.NOVEMBRO.2019 – SEGUNDA-FEIRA

MINICURSOS

08:30 - 12:00 h – Minicursos

12:00 – 14:00 h – Almoço

14:00 – 18:30 h – Minicursos

Minicurso I - MolyCop-Tools – Auditório “Pão de Queijo“

Instrutor: Claudio Schneider 

Ph.D. em Metalurgia Extrativa pela Universidade de Utah, 1995.  Pesquisador Sênior do 
CETEM desde 2002, é Vice-diretor e Coordenador de Competências Técnicas desde 2012. 
Participou ativamente do desenvolvimento do software Modsim e contribuiu com vários 
modelos nele implementados, tendo trabalhado com o Prof. R. Peter King durante pelo 

Minicurso II – Modsim  - Auditório “Doce de Leite”



menos 12 anos, primeiramente como aluno e, posteriormente, Post Doc e Prof.  
Pesquisador da Universidade de Utah.

Conteúdo Programático:

O Modsim é um simulador de plantas de processamento mineral. O curso busca descrever 
as técnicas de modelamento que são correntemente aplicadas aos processos de 
tratamento de minérios, incluindo britagem, classificação, moagem, separação gravítica, 
separação magnética, flotação e separação sólido-líquido. A abordagem prática destas 
técnicas de modelamento resulta em sistemas de simulação de plantas de processamento 
mineral, baseados em caracterização (modelo do minério) e nos modelos das operações 
unitárias. O simulador de plantas Modsim será utilizado com base para a aplicação prática 
das técnicas estudadas, com exemplos de plantas de britagem e classificação, moagem, 
flotação e separação sólido-líquido, incluindo procedimentos de escalonamento de 
operações unitárias.

Observação:

O curso é dividido em 7 módulos.  Os alunos receberão instruções sobre o conteúdo de 
cada módulo, e como proceder para completar os exercícios contidos em cada módulo.   
Os alunos receberão um Pen Drive com a instalação do software Modsim, e uma licença 
individual para a versão estudantil. Proficiência em Inglês (leitura e compreensão) é um 
requerimento. Apostilas e software só estão disponíveis em Inglês.

Cada aluno deverá levar o seu notebook com sistema operacional Windows, Adobe 
Reader e MicroSoft Office

Instrutor: Marco Aurélio Martins 

Diretor de operações da CEMI Process Optimization e trabalha com simulação de 
processos, balanço de massas, amostragem, controle avançado de processos e projetos 
de engenharia.

Conteúdo Programático:

O curso visa apresentar sistemas de controle de plantas de processamento mineral. Neste 
curso serão abordados os seguintes tópicos: simulação estática e dinâmica de usinas, 
medidores de vazão, medidores de teores em espuma, densidade, umidade, granulometria 
em polpa e em transportadores de correias, Advanced Process Control (APC) e controle de 
usina virtual.

Minicurso III - Sistemas de Controle em Usinas – Auditório “Goiabada”



Instrutor: Guilherme Hanauer

Engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica e de materiais, atualmente atua 
como especialista em aplicações de elementos discretos na ESSS.

Conteúdo Programático:

O Rocky é um simulador de processos que utiliza o método dos elementos discretos para 
descrever sistemas particulados. Neste curso serão abordados os seguintes tópicos: 
Introdução ao Método dos Elementos Discretos (DEM), Por que usar o DEM para 
aperfeiçoar equipamentos de mineração, Equipamentos típicos na indústria de mineração 
e objetivos de design, Recursos do Rocky disponíveis para projetos de equipamentos de 
mineração, Fundamentos do Método dos Elementos Discretos e Benefícios do 
acoplamento Rocky DEM com ANSYS Fluent (CFD) e Mechanical (FEA).

Observação:

O Rocky será instalado nos computadores da UFMG para a realização do curso. Será 
disponibilizado aos participantes o material didático utilizado durante o curso. 

Minicurso IV – Rocky – Sala 4244 DEMIN-UFMG

Instrutor: Gabriel Lopes Sales

Engenheiro Químico formado pela UFMG e atualmente Analista de Processo na ANDRITZ.

Conteúdo Programático:

O IDEAS é um simulador dinâmico de processos da ANDRITZ, tendo como uma de suas 
principais aplicações as plantas de processamento mineral. Neste curso serão abordados 
tópicos como: simulação de processos industriais, funcionalidades básicas do software 
IDEAS, assim como o desenvolvimento de processos dinâmicos relacionados ao 
beneficiamento mineral para exemplificação e trabalho prático dos congressistas.

Observação:

O IDEAS será instalado em computadores da UFMG para a realização do curso. Será 
disponibilizado aos participantes um material preparado para o curso.

Minicurso V – Ideas – Sala 309 CCE
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