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1 - Descrição do grupo de trabalho: 

O laboratório de Tecnologia Mineral (https://www.ltmcoppe.com/) está situado na Universidade 
Federal de Rio de Janeiro. O laboratório da suporte tecnológico a empresas de mineração e 
metalurgia através de métodos de pesquisa. Os principais focos da pesquisa do laboratório são: 

 Modelagem de sistemas de britagem e moagem. 
 Modelagem dos mecanismos de fratura em materiais particulados 
 Simulação e optimização de processos de mineração e classificação. 

 

2 - Descrição do projeto: 

O manuseio de minérios secos na indústria de mineração produz degradação nos materiais sendo 
transportados, sendo a degradação por atrito ou quebra do material. Como consequência partículas 
finas criadas pela degradação, ou já existentes no material, apresentam uma potencial fonte de 
partículas finas que poderiam ser arrastradas pelo ar e tornar-se pó atmosférico. O objetivo do projeto 
é o estudo dos mecanismos de emissão de pó que acontecem em processos de manuseio na 
indústria de mineração. Equipamentos experimentais serão desenvolvidos para o estudo das 
emissões a escala laboratório. A metodologia da fluidodinâmica computacional (CFD) e dos 
elementos discretos (DEM) serão utilizadas para criar réplicas virtuais dos fenômenos para logo 
simular processos a nível industrial. Modelos matemáticos serão desenvolvidos, fornecidos pelos 
dados obtidos experimentalmente e pelo conhecimento dos fenômeno que tem sido ganho com as 
simulações. Finalmente a simulação da emissão de pó em processos a nível industrial será simulada 
e validada com dados fornecidos por sistemas de monitoramento online. 

3 - Tarefas: 

 Desenvolver, construir e utilizar equipamentos experimentais a escala laboratório. 
 Calibrar as metodologias CFD e DEM para reproduzir dados experimentais. 
 Desenvolver, programar e validar modelo matemáticos para a previsão da emissão. 
 Simular processos a nível industrial e validar os modelos matemáticos desenvolvidos. 
 Obter o título de Mestrado no programa Metalmat (UFRJ-COPPE) 

4 - Qualificações: 

 Grau de engenheiro ou licenciado em física (Excludente) 
 Conhecimentos básicos de fluidodinâmica e manuseio de minérios (Não Excludente). 
 Conhecimentos básicos de programação (Python, Matlab, etc) (Não Excludente). 
 Conhecimentos básicos de idiomas: Inglês, Espanhol e Português (Não Excludente). 

5 – Para aplicar á vaga, enviar um e-mail ao endereço ltm@metalmat.ufrj.br com a seguinte 
documentação: 

 Um CV (Obrigatório) 
 Uma nota de motivação (Obrigatório) 
 Artigos e publicações (se tiver) (Não Obrigatório) 
 Uma carta de recomendação (Não Obrigatório) 

 

  


