
 

 



 

CAPÍTULO I – DO PROGRAMA 
 

Artigo 1º - O M-SPOT é um programa do Mining Hub customizado para solucionar              

desafios exclusivos das mineradoras e fornecedores associados. No M-SPOT, a          
mineradora ou fornecedor podem lançar desafios específicos e de seu exclusivo           

interesse, de acordo com a necessidade operacional ou estratégica daquela empresa.  

 

Parágrafo primeiro - Todos os benefícios que o Mining Hub oferta para o M-Start serão               

mantidos para o M-SPOT, como: titularidade da Propriedade Intelectual (PI) exclusiva da            
STARTUP e compartilhamento dos resultados alcançados na Prova de Conceito (POC),           

na fase do Demoday.  

 

Parágrafo segundo - O programa acontece por ciclos, sendo que a escolha da             

Mineradora beneficiada definida de forma consensual dentre todas os associados ao           
Mining Hub. As temáticas dos desafios serão definidas de acordo com a realidade de              

cada empresa, portanto podem variar em cada ciclo. 

 

Artigo 2º - O segundo ciclo do M-SPOT será com a MINERADORA VALE e será               

chamado de M-SPOT Ciclo 02. Os desafios serão categorizados a partir das seguintes             
áreas: (1) Cadeia de Valor, (2) Energia, (3) Saúde e Segurança, (4) Gestão de              

Ativos/Mina, (5) Gestão de Ativos/Usina e (6) Geotecnia. 

 
Parágrafo único - O presente Regulamento tem como objetivo definir as regras e             

condições de participação no programa M-SPOT Ciclo 2. 
 

M-SPOT tem como principal objetivo prospectar e selecionar novos projetos e           

empreendimentos ("STARTUPS") e apoiar o desenvolvimento de provas de conceito          



 

(“POC”) destas junto às empresas associadas ao Mining Hub às empresas associadas ao             

Mining Hub. 
Parágrafo primeiro - A participação no programa M-SPOT é direcionada a STARTUPS,            

empresas de base tecnológica com capacidade de desenvolver uma Prova de Conceito            
com potencial de escala. Uma SPIN OFF, empresa derivada de outra organização, que             

possua fim dedicado a inovação, também poderá participar do programa. 

 
 

CAPÍTULO II – DAS ETAPAS DO PROGRAMA 
 

Artigo 4º - As principais etapas do M-SPOT são apresentadas e detalhadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Principais etapas do programa 

Etapa Detalhamento 

Inscrições 

A STARTUP candidata deverá submeter seu projeto por meio do          

formulário online disponível através do site      

www.mininghub.com.br/programas/mspot. 

O formulário de inscrições, bem como as orientações para a          

submissão de propostas, serão divulgados pelas redes sociais do         

MINING HUB. 

Seleção 

A avaliação e seleção das propostas será feita por uma banca           

composta pela MINERADORA VALE, de acordo com as regras         

estabelecidas no presente regulamento.  

Mais informações sobre a etapa de Seleção encontram-se no         

Capítulo V do presente Edital. 

 

Provas de Conceito 

(POC) 

Período de 5 meses no qual a STARTUP assinará o contrato junto            

à MINERADORA VALE e também executará a POC de acordo          

com a proposta de trabalho apresentada e validada na fase de           

imersão realizada durante a etapa de Seleção.  

Ao final da etapa de Provas de Conceito, a STARTUP que tiver            

sua POC validada participará do Demoday, evento de        

encerramento do ciclo do programa no qual as STARTUPS         

apresentam resultados das POCs. 

http://www.mininghub.com.br/programas/m-spot


 

Parágrafo único - O cronograma de atividades das principais etapas do programa            

M-SPOT está disponível para consulta no site www.mininghub.com.br/programas/mspot,        
bem como no ANEXO I do edital. 

 
 

CAPÍTULO III – DOS DESAFIOS DA MINERADORA VALE 
 

Artigo 5º - Do artigo 6º ao 11º do presente edital, descrevemos os desafios propostos               

pela MINERADORA VALE, divididos por áreas. Além disso, para cada desafio, existe um             
desenho que tem como objetivo promover melhor entendimento das informações chaves           

de cada problema. Os desenhos podem ser vistos no Anexo II. 

 
Artigo 6º - Em relação à área “CADEIA DE VALOR”, os desafios priorizados para              

validação das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Cadeia de Valor 

 
 
 
 
 

 DESAFIO 

1.1 ELIMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO MINÉRIO DE FERRO 

1.2 
PREVISÃO DO LIMITE DE UMIDADE PARA TRANSPORTE DO MINÉRIO         
COM DADOS ANTERIORES AO PORTO  

1.3 
GARANTIA DE BAIXA VARIABILIDADE DA QUALIDADE NO PROCESSO        
DE MULTI-BLENDAGEM DE MINÉRIOS  

1.4 
REDUÇÃO DA UMIDADE DO MINÉRIO DE FERRO DURANTE O         
TRANSPORTE FERROVIÁRIO 



 

1.1  ELIMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO MINÉRIO DE FERRO  

 
Descrição do Desafio 

 
Um dos aspectos da qualidade dos produtos da Vale é a presença de materiais              

contaminantes diversos. A última linha de defesa para as contaminações antes do            

embarque no navio são os extratores magnéticos de sucata. Entretanto, a existência do             
extrator de sucata não garante a eliminação das contaminações metálicas, e ainda temos             

o problema das contaminações não metálicas de diversas naturezas. A inexistência de            
uma tecnologia adequada, impede que seja possível a identificação de possíveis           

contaminações no minério que podem acabar causando acidentes com pessoas, rasgos           

de correia e dano à reputação da Vale perante seus clientes. Por essa razão, temos a                
necessidade de implementação de soluções inovadoras na identificação e extração das           

contaminações durante as etapas de manuseio do minério. Na Vale temos um            
comprimento total de correias transportadoras que ultrapassa 1000 Km. Estas correias           

podem ter até mais de 2m de largura e operar em velocidades superiores a 4m/s,               

movimentando mais de 350 milhões de toneladas de minério por ano.  
 



 

1.2 PREVISÃO DO LIMITE DE UMIDADE PARA TRANSPORTE DO MINÉRIO COM           
DADOS ANTERIORES AO PORTO 

 
Descrição do Desafio 

 

A regra para transporte marítimo de minério é regulamentada pelo código IMSBC            

(International Maritime Solid Bulk Cargoes) e em como parâmetro de medida o TML             
(Limite Umidade Transportável). Essa medida deve ser realizada conforme os critérios           

normatizados. Para determinadas massas de minério, existem variações químicas e          
físicas de acordo com suas origens. A mistura em diferentes proporções dessas origens             

compõem o blend a ser embarcado nos navios. De posse dessas informações, procura-se             

prever qual o valor de TML, com sua incerteza associada, para cada blend formado nas               
operações. Soluções testadas previamente mostram que cálculos ponderados de TML          

medido em cargas de diferentes origens demonstram comportamento não aditivo para o            
parâmetro. Além disso, estudos estatísticos indicam baixas correlações entre parâmetros          

físicos e químicos e o TML. Algumas dificuldades técnicas sobre o tema estão             

relacionadas a restrições logísticas e legais, obtenção de amostras em diferentes origens,            
infraestrutura de TI, mineração de dados, atualização dos modelos ao longo da vida útil              



 

da mina, alterações nos processos produtivos e materiais de origens indeterminadas           

(compras). 
 

1.3 GARANTIA DE BAIXA VARIABILIDADE DA QUALIDADE NO PROCESSO DE          
MULTI-BLENDAGEM DE MINÉRIOS 

 
Descrição do Desafio 

 

A blendagem de múltiplos minérios traz o desafio obter uma variação adequada de             
qualidade, tecnicamente chamada de variabilidade: quanto menor, melhor. Boa         

variabilidade é alcançada através de 2 controles principais: mantendo as proporções           

precisas e constantes dos minérios durante a mistura e garantindo que esses minérios             
serão muito bem misturados, transformando-os em um único material homogêneo. A           

métrica para avaliar a variabilidade é o desvio padrão para um determinado número de              
resultados de qualidade de uma carga. O desafio a ser perseguido é atingir 0,20. A               

principal modalidade de multi-blendagem é a através de silos, nos quais cada minério é              

armazenado separadamente em silos que alimentam uma correia transportadora que leva           
a mistura até o pátio de estocagem. Balanças dosadoras ou alimentadores rotativos            



 

controlam a proporção de mistura. A eficiência da homogeneização depende de aspectos            

como quantos minérios diferentes na mistura, quão diferentes são suas qualidades,           
propriedades (químicas e físicas), teor de umidade, coesividade, etc. Além disso, depende            

de quantos tombos a carga passará antes de ser entregue aos clientes. Os tombos              
promovem a homogeneização e acontecem principalmente em chutes de transferência.          

Quanto maior for o número de chutes, melhor será a homogeneização.  

 
1.4 REDUÇÃO DA UMIDADE DO MINÉRIO DE FERRO DURANTE O TRANSPORTE           
FERROVIÁRIO 
 

 
Descrição do Desafio 
 

O minério de ferro extraído em Carajás (PA) é transportado para o Porto de São Luís                
(MA) através da ferrovia EFC (Estrada de Ferro Carajás), circulando cerca de 1000km             

entre os pontos de carregamento e de descarga. Durante o período chuvoso, que ocorre              

no primeiro semestre de cada ano, a intensa precipitação pluviométrica ao longo da             
ferrovia aumenta a umidade deste minério durante as cerca de 24 horas de transporte,              



 

mesmo com a presença de drenos na caixa do vagão. Este aumento de umidade acaba               

gerando diversos problemas no Porto, que vão desde a dificuldade de descarregar o             
vagão até o impedimento do carregamento deste minério no navio, para exportação.            

Buscamos por uma solução inovadora que, além de ser ambientalmente sustentável, sem            
geração de resíduos, e segura, não impacte no tempo do ciclo do trem, principalmente              

não alterando o tempo de carregamento, que é realizado de forma contínua sob silos,              

com velocidade de até 1,5km/h. Para a solução, também são desejáveis a possibilidade             
de rápida implementação e o mínimo de intervenção nos ativos existentes, valendo aqui             

informar que quase não existe folga lateral entre o vagão e os viradores, equipamentos              
que fazem a descarga do minério no Porto. 

 

  
Artigo 7º - Em relação a área “ENERGIA”, os desafios priorizados para validação             
das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Energia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DESAFIO 

2.1 
DESTINAÇÃO SUSTENTÁVEL DE BATERIAS DE EQUIPAMENTOS      
INDUSTRIAIS 

2.2 
INDICAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO OTIMIZADO PARA EFICIÊNCIA        
ENERGÉTICA EM TEMPO REAL 



 

2.1 DESTINAÇÃO SUSTENTÁVEL DE BATERIAS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 
Descrição do Desafio 

 
As baterias embarcadas em equipamentos industriais elétricos apresentam vida finita, e           

sua destinação correta será fundamental nos próximos anos dado a aceleração da            

adoção destes equipamentos, como locomotivas e caminhões. A utilização em aplicações           
de segunda-vida, e reciclagem que maximiza a recuperação de materiais, são opções            

bastante debatidas no setor automobilístico, porém as baterias de equipamentos          
industriais elétricos possuem materiais e formatos distintos, necessidade de rotas          

tecnológicas, ferramentas de tomada de decisão, e até mesmo plano de negócios novos             

e/ou adaptados. Assim, buscamos alternativas para maximizar o valor e minimizar o            
impacto ambiental no descarte de baterias, através da industrialização dos testes, criação            

de ferramentas de tomadas de decisão, e criação de novos processos industriais mais             
flexíveis. Algumas linhas de pesquisa em aberto: é possível executar, de forma escalável             

e industrial, os testes necessários para verificar a “saúde” das baterias para definir a sua               

destinação correta de cada unidade individual; é possível desacoplar o formato das            
baterias e os processos industriais de reaproveitamento dos materiais contidos em           



 

catodos/anodos; a partir da coleta das características individuais de cada baterias após o             

fim do primeiro uso, qual seria a opção de bateria que maximiza o valor, tanto financeiro                
como ambiental; quais são os processos industriais mais adequados para o           

reaproveitamento destes materiais? 
 

2.2 INDICAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO OTIMIZADO PARA EFICIÊNCIA         
ENERGÉTICA EM TEMPO REAL 

 

Descrição do Desafio 
 

Indústrias de todo o mundo tem assumido compromissos públicos relacionados à           

diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Para endereçar este desafio, uma série              
de projetos piloto que visam o aumento da eficiência energética em equipamentos móveis             

têm sido propostos, e podem vir a ser replicados em caso de sucesso. Neste contexto, a                
otimização do modo de operação desses veículos é essencial para que se obtenha uma              

redução no consumo do equipamento durante o trecho percorrido. O desafio proposto            

busca desenvolver uma solução que possa avaliar, em tempo real, as diversas            
informações geradas pelo equipamento durante sua operação, como rotação do motor,           



 

consumo de combustível, origem/destino, payload, inclinação, fator de carga do motor           

etc., para que sejam orientadas as melhores formas de condução. De forma que, durante              
o ciclo de operação seja possível ao operador conduzir o equipamento da forma mais              

econômica e eficiente possível considerando todas as mudanças operacionais que          
ocorrem em um ambiente de mina. 

 

 
Artigo 8º - Em relação à temática “SAÚDE E SEGURANÇA”, os desafios priorizados para              

validação das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 4. 
 

 

Tabela 4 – Saúde e Segurança 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

DESAFIO 

3.1 ACESSO SEGURO A EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE MINERAÇÃO 

3.2 REDUÇÃO DE RUÍDO NAS USINAS DE TRATAMENTO DE MINÉRIO 

3.3 
MITIGAÇÃO DE RISCOS DE ATROPELAMENTO DE PESSOAS EM        
MANUTENÇÃO DE TRENS EM CAMPO 



 

3.1 ACESSO SEGURO A EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE MINERAÇÃO 
 

 
 
Descrição do Desafio 

 

As sondas e demais equipamentos utilizados nas operações de sondagem possuem           
partes que somente devem ser acessadas por profissionais capacitados, habilitados e nos            

momentos apropriados. Seja no momento de ligar, conferir itens de controle ou efetuar             
manutenções preventivas ou corretivas, o acesso por pessoas indevidas ou em           

momentos inoportunos pode ocasionar danos à integridade física dos nossos funcionários           

e terceiros. 
O controle a estes equipamentos ou partes dos equipamentos é feito por chaves,             

cadeados e sinalização. Desta maneira violar os bloqueios ou descumprir as normas é             
facilmente praticável e tem ocorrido com frequência. O objetivo deste desafio é            

desenvolver ou aplicar tecnologias que possam garantir o acesso exclusivo às pessoas            

permitidas e nos momentos corretos.  
 



 

3.2 REDUÇÃO DE RUÍDO NAS USINAS DE TRATAMENTO DE MINÉRIO 

 
 

Descrição do Desafio 
 

A Vale possui aproximadamente 2 mil empregados próprios realizando atividades de           

operação e manutenção nas usinas de tratamento de minério que estão expostos ao ruído              
acima do limite de exposição ocupacional da Vale. A exposição ao ruído acima do limite               

pode causar perda auditiva, que é uma lesão ocupacional irreversível. A Vale fornece os              
EPI – equipamentos de proteção individual adequados que reduzem a exposição a ruído             

a níveis aceitáveis, porém o EPI não é a forma preferencial de proteção dos nossos               

empregados, uma vez que é dependente do empregado e pode gerar incômodo durante a              
execução de suas atividades. A principal causa do alto ruído nas usinas é a operação dos                

britadores e das peneiras, portanto devem ser avaliadas soluções que reduzam o ruído ou              
enclausurem o ruído gerado por esses maquinários sem que haja impacto nos processos             

produtivos ou de manutenção. É possível avaliar ainda o uso de materiais que reduzam a               

reverberação do ruído nas estruturas das usinas ou uso de drones ou robôs para              
execução de atividades atualmente realizadas por empregados, que requerem sua          



 

presença nos ambientes. As soluções deverão reduzir o ruído aos quais esses            

empregados estão expostos para abaixo de 85 dB(A). 
 

3.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS DE ATROPELAMENTO DE PESSOAS EM         
MANUTENÇÃO DE TRENS EM CAMPO 

 
 
Descrição do Desafio 

 
O trem em viagem ou em manobra no pátio poderá sofrer uma parada indesejada devido               

defeito inesperado que precisa da interferência de uma pessoa para sanar o defeito,             

expondo o empregado ao risco de acidente pessoal. A autorização para execução do             
serviço é feita para o maquinista através de comunicação via rádio. Os procedimentos de              

segurança do trem são realizados pelo próprio maquinista. O empregado faz a            
manutenção no trem e libera através da comunicação via rádio. A situação se torna              

vulnerável para o executante do serviço de manutenção quando o maquinista vir a             

movimentar o trem sem a permissão do executante. Os motivos pelos quais fazem com              
que o risco exista são basicamente dois: conflito de comunicação via rádio e/ou pela              



 

substituição do maquinista quando ao término da sua jornada de trabalho. A distância             

entre o maquinista e o executante do serviço de manutenção pode chegar a 3.500 metros               
dependendo do tamanho do trem. Isso posto, para que o homem possa atuar no trem,               

foram criados procedimentos de segurança como: desligar o campo gerador, retirar a            
alavanca reversora, colocar a chave isoladora para vazio e fazer a aplicação do freio              

automático. Esse procedimento é para que o trem não mova caso o maquinista use o               

acelerador por qualquer descuido ou entendimento de orientação por comunicação          
errada; seja ela através de sinalização de campo, ATC (Sinal de Cabine) , visual ou via                

rádio. Algo que ainda não é seguro. 
 

Artigo 9º - Em relação à temática “GESTÃO DE ATIVOS / MINA”, os desafios priorizados               

para validação das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 5. 
 

Tabela 5 - Gestão de Ativos / Mina 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 DESAFIO 

 4.1 
DIMENSIONAMENTO E PRODUTIVIDADE DO EFETIVO ALINHADO À 
MELHOR ESTRATÉGIA 

4.2 CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM TEMPO REAL 



 

4.1 DIMENSIONAMENTO E PRODUTIVIDADE DO EFETIVO ALINHADO À MELHOR         
ESTRATÉGIA 

 
Descrição do Desafio 

 

O plano de manutenção das instalações e ativos da empresa visa principalmente garantir             

a confiabilidade e evitar acidentes. Anualmente é realizado em todos os sites o orçamento              
de efetivo para essas áreas, esse orçamento é realizado de forma não padronizada             

dentro da empresa o que pode gerar efeitos colaterais como, por exemplo, desperdício de              
recursos humanos em alguns locais e falta de recursos em outros além do aumento do               

passivo de manutenção o que aumenta riscos e compromete o programa de produção.             

Mesmo que o quantitativo do recurso humano seja estimado corretamente não existirá            
garantia que o resultado ((produção X disponibilidade física X tempo médio entre falhas             

X segurança X meio ambiente x comunidade) será atingido. Portanto, a base do problema              
é: determinar o recurso humano necessário baseado na demanda de manutenções           

preventivas/condicionais/corretivas de um determinado site/gerência e garantir       

acompanhamento da utilização desse recurso checando produtividade do efetivo e          
resultado. A solução deve ser implantada em até 5 meses após a definição do conceito e                



 

deve envolver no mínimo 2 gerências de Mina contemplando PCM (Planejamento e            

Controle da Manutenção), inspeção, confiabilidade, inspeção e execução. 
 

 
4.2 CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM TEMPO REAL 
 

 
 
Descrição do Desafio 

 

As manutenções são fatores fundamentais para confiabilidade e saúde das empresas, a            

ponto de determinar o sucesso ou fracasso de uma operação dependendo de como esta              
técnica é aplicada. Após a equipe de engenharia determinar a frequência e as tarefas a               

serem realizadas, as atividades são planejadas/programadas e as equipes de          
manutenção se dividem em frentes de trabalho, onde cada time saí para realizar seu              

atendimento. Como a distância entre as atividades é grande, o líder destas equipes e os               

controladores do PCM (Planejamento e Controle da Manutenção) ficam sem visibilidade           
do que está ocorrendo. Muitas das vezes, o PCM e a liderança ficarão informados do               



 

atraso ao final do dia, ou final previsto da atividade. Esta falta de possibilidade de               

acompanhamento em tempo real impede a atuação das cadeias de ajuda para correção             
das rotas e cumprimento das atividades programadas. Estes desvios acarretam em riscos            

aos executantes, atrasos na retomada da produção e consequentemente prejuízos para a            
empresa.  

Informação relevante: Caso necessário, os dispositivos Vale possuem acesso à internet           

wi-fi e 4G. 
 

 
Artigo 10º - Em relação à temática “GESTÃO DE ATIVOS / USINA”, os desafios              

priorizados para validação das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 6. 

 

 

6 - Gestão de Ativos / Usina 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 DESAFIO 

5.1 MONITORAMENTO DE DESGASTE DE CORREIAS TRANSPORTADORAS 

5.2 
DETECÇÃO PREVENTIVA DE MATERIAL NÃO-BRITÁVEL DURANTE O       
TRANSPORTE DE MINÉRIO 



 

5.1 MONITORAMENTO DE DESGASTE DE CORREIAS TRANSPORTADORAS 
 

 
Descrição do Desafio 

 

O processo de monitoramento do desgaste da cobertura da correia precisa ser mais             

confiável e com menor exposição aos riscos de saúde e segurança. O limite técnico para               
as trocas das correias varia de 2mm a 3mm de espessura. Espera-se obter dados              

confiáveis da espessura da correia em mm, com análise precisa dos resultados, visando             
acompanhar em tempo real a taxa de desgaste da cobertura, com maior previsibilidade             

das próximas trocas e redução dos custos, cumprindo o limite técnico e com interface              

junto ao SAP. A exposição aos riscos de saúde e segurança muito altos durante essa               
inspeção, precisa ser reduzida para baixo, através de um monitoramento on line do             

processo e utilizando as análises de riscos. Com isso, o inspetor não precisará mais subir               
nos transportadores se expondo a riscos (ergonômicos, queda de nível diferente, contato            

com equipamentos rotativos, prensamento de mãos e dedos, batida contra estrutura). Na            

solução atual, utiliza-se ultrassom com aparelho específico, e os dados são inseridos em             
planilha de controle, sem interface com o SAP. Com isso, ocorrem falhas no lançamento              



 

dos dados, gerando baixa confiabilidade no processo. A dificuldade para a solução            

proposta poderá ser de custo elevado, devido à grande quantidade de transportadores no             
parque instalado. 

 
5.2 DETECÇÃO PREVENTIVA DE MATERIAL NÃO-BRITÁVEL DURANTE O        
TRANSPORTE DE MINÉRIO 
 

 
 
Descrição do Desafio 

 

Na maioria das vezes em que ocorre a queda de um não-britável no britador primário, a                
corrente do motor eleva e o sistema de segurança para o britador imediatamente. A              

parada repentina não impede que o caminhão que está no meio do basculamento             
interrompa o descarregamento, pois tudo acontece muito rápido. Então, o material não            

britável fica por baixo de várias toneladas de minério, o que dificulta sua remoção. A               

tarefa se torna mais demorada e a exposição das equipes de manutenção e operação ao               
risco de acidentes se torna mais significativa. Esperamos: eliminar acidentes mantendo a            



 

meta de zero acidente para este desafio, pois, quando ocorre pode ser fatal. Alimentar os               

britadores com material (minério) em granulometria equivalente à capacidade do          
equipamento de forma a evitar o entupimento do silo de alimentação do britador por              

matacões que tenham dimensional acima de 50 polegadas. Aumentar a vida útil do             
britador por diminuição de danos. Evitar que materiais não-britáveis possam ser           

transportados da mina e descarregados no silo de carga do britador (ex: dentes de              

escavadeira, troncos de árvores, borrachas, partes de tubulações desativadas e sucatas           
diversas). Diminuir o tempo de parada do equipamento para manutenção. Aumentar a            

produtividade do equipamento por receber o material puro e de granulometria compatível            
com a capacidade de abertura da câmara de britagem. 

Qualquer dispositivo a ser instalado para esta finalidade deverá ter as características de             

suportar as condições do ambiente de mineração onde a poeira, barro, umidade e             
mudanças de temperatura são inerentes ao processo e também apresentar meios           

possíveis de detecção de materiais diversos como madeira, borracha, e aço em meio ao              
minério. 

 

 
Artigo 11º - Em relação à temática “GEOTECNIA”, os desafios priorizados para validação             

das POCs das STARTUPS são apresentados na Tabela 7. 
 

 

Tabela 7 - Geotecnia 

 

 DESAFIO 

6.1 
FORMAÇÃO DE PESSOAS PARA TOMADAS DE DECISÕES EM        
MOMENTOS DE EMERGÊNCIA GEOTÉCNICA 

6.2 
IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS E ANÁLISE PREDITIVA DE LEITURAS        
GEOTÉCNICAS 

6.3 
GESTÃO INTEGRADA DE DADOS E CONTROLE PARA PILHAS DE         
REJEITO FILTRADO 



 

6.1 FORMAÇÃO DE PESSOAS PARA TOMADAS DE DECISÕES EM MOMENTOS DE           
EMERGÊNCIA GEOTÉCNICA 

 
Descrição do Desafio 

 

Os Centros de Monitoramento Geotécnico (CMG) são responsáveis por monitorar          

estruturas geotécnicas e executar as ações cabíveis, previamente estabelecidas, para          
emergências nas mesmas. No momento atual, a VALE está implantando um processo de             

acionamento automático de sirenes por meio de dispositivos instalados em campo,           
interligados às sirenes. Caso um acionamento automático esteja na iminência de           

acontecer, um alerta é enviado ao centro de monitoramento e o operador local, que              

possui ações pré-estabelecidas, precisa tomar a decisão correta de forma rápida e            
assertiva. Desta forma, nosso grande desafio é ter a equipe preparada técnica e             

emocionalmente para as atividades do procedimento de acionamento automático de          
sirenes, tendo um ambiente em que possam simular, de forma controlada, as etapas             

desse processo para criar a habilidade e confiança de execução desta atividade de tal              

importância e responsabilidade. Como capacitar as pessoas, sem oferecer riscos, com           
treinamentos práticos, desenvolvendo as habilidades necessárias para a execução das          



 

tarefas do processo de acionamento de sirene com mais segurança, qualidade e            

produtividade? Acreditamos em formas de aprendizado visual, auditiva e sinestésica para           
o desenvolvimento individual das pessoas, e desejamos uma solução que possa medir a             

assertividade e velocidade da execução de cada etapa do processo. 
 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS E ANÁLISE PREDITIVA DE LEITURAS         
GEOTÉCNICAS  

 
Descrição do Desafio 

 

O monitoramento de barragens é realizado através de diversos tipos de instrumentos            

geotécnicos, a definição de limites para as leituras desses instrumentos é fundamental            
para identificar de forma ágil e eficaz, desvios na performance da estrutura. Possibilitando             

antecipar anomalias, mitigar desvios e em último caso interditar estruturas. Em geral            
esses limites são definidos por métodos determinístico, através de modelamentos          

matemáticos que simulam situações críticas e a partir daí obtém-se os limites de             

referência para o monitoramento. Porém, este método possui algumas limitações que           
dificultam sua escalabilidade e em alguns casos pode ser tecnicamente incompleto.           



 

Assim, o objetivo deste projeto é estabelecer um método para reconhecer padrões,            

identificar e notificar desvios, e definir limites de monitoramento. A partir de correlações             
dinâmicas entre os instrumentos e análises preditivas. O método de análise dos dados             

deve ser ágil, seguro e escalável, uma vez que será aplicado em grandes volumes e               
variedades de dados, que são gerados a uma velocidade exponencial. A apresentação            

dos resultados deve ser instintiva, destacando para os usuários os problemas           

identificados. 
 

 
6.3 GESTÃO INTEGRADA DE DADOS E CONTROLE PARA PILHAS DE REJEITO           
FILTRADO 

 
Descrição do Desafio 

 
A PDER (Pilha de estéril e Rejeitos) Cianita é projetada para receber rejeitos até 2032, o                

modelo integrado de gestão de dados e controle tecnológico tem o objetivo de executar a               

gestão de um ativo de empilhamento. Uma operação sem controle de pilhas de rejeito              



 

pode culminar na perda de capacidade de operação ou até mesmo na paralisação total              

das operações a seco.  
Para o caso da PDER Cianita podemos chegar a uma perda associada a paralisação das               

operações de até 30,00 Mt, impacto esse estimado com base nas estimativas de             
operações na mina do Pico, por tanto esperamos alcançar com esse modelo uma gestão              

e controle preventivo da pilha. A Geotecnia Operacional já possui sistemas online que             

contribuem para o gerenciamento da informação das estruturas geotécnicas do complexo.           
No entanto, por se tratar de uma estrutura que está em implantação e concomitantemente              

em operação, seu gerenciamento se torna extraordinário no que diz respeito a agilidade e              
dinamismo das informações, o que torna de certa forma as plataformas (Gestão de Riscos              

Geotécnicos) e GED (Gestão eletrônica de documentos de Engenharia) ineficientes,          

devido a sua morosidade nos fluxos de documentação e indicadores. A maior dificuldade             
que possivelmente teremos será a integração dos dados e raízes do BIM (Building             

Information Modeling) com plataformas 3D. 
 

Artigo 12º - O recurso disponível pela MINERADORA VALE para validação das POCs             

das STARTUPS serão acordados por meio de contrato a ser firmado entre as partes ao               
início da etapa de Provas de Conceito. 

 
Parágrafo primeiro – As despesas relacionadas à participação no programa M-SPOT           

Ciclo 02, incluindo transporte, hospedagem e alimentação,poderão ter o reembolso          

acordado no contrato.. 
 

Parágrafo segundo – O plano de desembolso dos recursos para a POC e reembolso de               
despesas será desenvolvido pelas STARTUPS e validado com a MINERADORA VALE           

durante a fase de Imersão na etapa de Seleção. 

 
Parágrafo terceiro – Caso a MINERADORA VALE não tenha recurso disponível para            

realização da POC e, ainda assim, a STARTUP opte por trabalhar com esta empresa, não               
será possível a reivindicação futura de nenhum tipo de reembolso ou pagamento pela             

STARTUP à MINERADORA VALE. 



 

 

Parágrafo quarto – Cada área da MINERADORA VALE, que está apadrinhando desafios            
do M-SPOT Ciclo 02 , tem um orçamento que poderá ser utilizado em sua totalidade ou                

não, em um ou mais desafios, de acordo com as definições na etapa de Imersão,               
conforme descrito neste presente Artigo 12º. O valor total previsto para a realização das              

POCs no M-SPOT Ciclo 02 é de R$2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais),              

com um ticket médio previsto (mediante negociação) de R$150.000,00 (cento e cinquenta            
mil reais), por desafio. 

 
Artigo 13º - O local de desenvolvimento da POC será definido pela MINERADORA VALE,              

e pode sofrer alterações a critério da organização do programa. 

 
 

CAPÍTULO IV – DA CANDIDATURA  
 

Artigo 14º - O processo de candidatura de uma STARTUP é gratuito e inicia-se com o                

preenchimento e envio do formulário disponível através do site do MINING HUB            
www.mininghub.com.br/programas/mspot. 

 
Artigo 15º - O proponente, ao preencher o formulário de submissão, deverá sempre             

indicar, em campo específico, a respectiva área e desafio com a qual deseja executar a               

POC. 
 

Parágrafo primeiro - O proponente que possuir solução dentro de uma das 6 (seis) áreas               
do programa, no entanto, se não enquadrar-se aos desafios priorizados neste ciclo ou             

possuam propostas não aderentes a uma das 6 (seis) áreas, mas que têm aplicabilidade              

inovadora para o setor de mineração, poderá se cadastrar no M-CONNECT para futuras             
oportunidades. 

 
Parágrafo segundo – A validação da POC para um determinado desafio, ao longo do              

programa, ocorrerá entre uma STARTUP e a área específica da MINERADORA VALE,            

http://www.mininghub.com.br/programas/m-spot
https://gust.com/programs/m-connect-2


 

sendo que no final do ciclo de execução o case gerado será compartilhado com todas as                

outras áreas. 
 

Parágrafo terceiro – As STARTUPS estão autorizadas a participar de somente um            
desafio por ciclo, mesmo que sejam selecionadas para mais de um dos desafios             

lançados. Se for este o caso, a STARTUP deverá optar por qual desafio / área seguirá no                 

Ciclo em questão. 
 

Artigo 16º - O período de inscrição dos projetos para o M-SPOT Ciclo 02 está disponível                
para consulta no site www.mininghub.com.br/programas/m-spot/ ou através de outros         

canais de comunicação oficiais do Mining Hub e da MINERADORA VALE . 

 
 

CAPÍTULO V – DA SELEÇÃO 
 

Artigo 17º - Serão selecionadas STARTUPS que se proponham a desenvolver soluções            

para os desafios apresentados pela MINERADORA VALE com capacidade de validar a            
proposta de POC ao longo da etapa de Provas de Conceito.  

. 
Parágrafo Único - A seleção das STARTUPS participantes do programa será realizada            

pelos organizadores conforme os critérios descritos artigos 18º ao 22º. Cabe ainda aos             

organizadores o direito de não selecionar STARTUP para a etapa de Prova de Conceito,              
caso julguem não existirem propostas adequadas.  

 
Artigo 18º - O processo de análise das candidaturas das STARTUPS é composto das              

seguintes fases: 

 
(i) Enquadramento das STARTUPS, considerando os “Critérios Eliminatórios, conforme         

descrito no Artigo 20º; 
 



 

(ii) Triagem Técnica das propostas das STARTUPS junto à MINERADORA VALE. Nessa            

etapa será feita a primeira avaliação técnica das propostas, com base no formulário de              
inscrição preenchido pelas STARTUPS e de acordo com os critérios eliminatórios           

conforme descrito no artigo 20º. 
 

(iii) Entrevistas presenciais e/ou online, no formato PITCH de 5 minutos de duração, na              

qual a STARTUP deverá apresentar sua proposta para a MINERADORA VALE . Até três              
(3) STARTUPS poderão ser selecionadas para a fase de Imersão. Os critérios de             

eliminação estão descritos no artigo 20º. 
 

(iv) Imersão presencial e/ou online, na qual o objetivo é proporcionar às STARTUPS             

acesso à MINERADORA VALE e à equipe Mining Hub para compreender detalhes dos             
desafios e refinar a proposta de POC, em conjunto. No período de 1 semana, a               

MINERADORA VALE irá acompanhar as STARTUPS pré-selecionadas na fase de          
entrevistas, fornecendo dados e esclarecendo dúvidas para que cada uma delas possa            

refinar o escopo da proposta de solução do(s) desafio(s) o(s) qual(is) se candidatou. Ao              

final, até 01 (uma) STARTUP poderá ser selecionada pela MINERADORA VALE para            
seguir na para etapa de Prova de Conceito. Os critérios de eliminação estão descritos no               

Artigo 20º. 
 

Parágrafo único - O número de STARTUPS selecionadas para a etapa de Provas de              

Conceito do M-SPOT Ciclo 02 será decidido exclusivamente pelos organizadores de           
acordo com os critérios de seleção.  

 
Artigo 19º - O resultado da seleção das STARTUPS será divulgado através dos canais de               

comunicação do Mining Hub, como o site www.mininghub.com.br/programas/mspot, o         

Instagram hubdamineração e por e-mail até o dia 28 de Maio de 2021. A data poderá ser                 
alterada por decisão e necessidade do MINING HUB. 

 
Parágrafo primeiro - As STARTUPS inscritas que não forem selecionadas para o            

M-SPOT Ciclo 02 poderão ser convidadas para fazer uma apresentação no MINING HUB,             

https://d.docs.live.net/74dfcb26bccc011d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/www.mininghub.com.br/programas/m-spot


 

a exclusivo critério dos organizadores. As STARTUPS poderão ainda se cadastrar no            

programa M-CONNECT. 
 

Parágrafo segundo – As STARTUPS não selecionadas nas etapas de triagem técnica,            
entrevistas e de imersão receberão um feedback, exclusivamente por escrito, através do            

e-mail mspot2@mininghub.com.br, em até 10 dias úteis após o fim da etapa de Seleção. 

 
Quaisquer dúvidas e/ou solicitações de esclarecimento quanto ao feedback enviado,          

deverão ser feitos pelas STARTUPS em até 10 dias úteis após a divulgação dos              
resultados, pelo e-mail mspot2@mininghub.com.br, e serão respondidas exclusivamente        

via e-mail em até 10 dias úteis após o recebimento do referido e-mail. 

 
 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
 

Artigo 20º - As STARTUPS serão avaliadas de acordo com os seguintes Critérios             
Eliminatórios: 

 
(i) Registro Jurídico e Conta Bancária – A STARTUP ou a SPIN OFF deverá possuir o               

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em caso de nacionalidade brasileira ou            

regulamentação jurídica correlata à sua respectiva nacionalidade, como por exemplo,          
Número de Identificação Fiscal (NIF), caso de Portugal, bem como conta corrente em             

nome da empresa para a assinatura dos contratos; 
 

(ii) Inovação – A solução apresentada pela STARTUP deverá possuir um carácter           

inovador, que demande ser testado em Prova de Conceito. STARTUPS que apresentem            
soluções comercializadas rotineiramente e que não possuem nenhum caráter inovador          

serão automaticamente eliminadas do programa (por exemplo: será eliminada a          
STARTUP que submeter uma solução já conhecida, já comercializada em escala e já             

testada no setor de mineração); 

https://gust.com/programs/m-connect-2
http://contato@mininghub.com.br/
https://d.docs.live.net/74dfcb26bccc011d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/contato@mininghub.com.br


 

(iii) Temáticas e Desafios Propostos - Será eliminada a solução que não atender aos             

desafios propostos pelas MINERADORA VALE, conforme mencionados no Capítulo III; 
 

(iv) Entrega de Documentos – Será eliminada a STARTUP que não apresentar todos            
os documentos solicitados para cadastro de novos “fornecedores”, demandados pela          

MINERADORA VALE do desafio e dentro dos prazos estabelecidos durante a Imersão; 

 
(v) Enquadramento no programa - Consideramos como STARTUP uma empresa de          

base tecnológica capaz de trazer uma solução para um desafio do setor de mineração e               
criar soluções com potencial de escala. 

 

Nos ciclos anteriores as STARTUPS participantes do programa possuíam, em média, um            
faturamento menor que R$ 4,8 milhões. Uma SPIN OFF, empresa derivada de outra             

organização, que possua fim dedicado a inovação, também poderá participar do           
programa.  

 

Artigo 21º - As STARTUPS serão avaliadas pela MINERADORA VALE, durante as fases             
de Triagem das Propostas e Entrevistas Online e/ou Presenciais, de acordo com os             

“Critérios Classificatórios” apresentados na Tabela 8 abaixo. 
 

Tabela 8 -Critérios classificatórios. 

CRITÉRIO OBJETIVO 

Equipe Avaliar a capacidade da equipe em desenvolver a solução e 
alavancar o negócio. 

Potencial 
tecnológico 

Avaliar a efetividade das tecnologias utilizadas na solução e 
seus graus de maturidade. 

Solução proposta Avaliar se a solução atende à(s) demanda(s) das mineradoras 

Escalabilidade Avaliar se a solução permite a escalabilidade para as empresas          
associadas ao Mining Hub. 

Impacto potencial Avaliar o impacto potencial da solução nas mineradoras 
(financeiro, social, ambiental, etc.) 



 

Parágrafo único - As soluções serão avaliadas com notas de 1 a 5 em cada um dos                 

critérios descritos na Tabela 8. A nota final da STARTUP será dada pela média das notas                
em cada critério. 

 
Artigo 22º - Durante a fase de Imersão será solicitada às STARTUPS participantes a              

elaboração de documentações adicionais relativas a execução da POC proposta          

(Cronogramas físico e financeiro do projeto, proposta comercial e outras documentações).           
A seleção da STARTUP para a etapa de Provas de Conceito será realizada com base na                

documentação apresentada. 
 

CAPÍTULO VII - DA DURAÇÃO DO PROGRAMA M-SPOT 
 

Artigo 23º - O cronograma com os principais marcos do programa M-SPOT está             

disponível no site do MINING HUB www.mininghub.com.br/programas/mspot ) bem como          
no Anexo I. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

Artigo 24º- São obrigações das STARTUPS: 
 

(i). Cumprir todas as disposições presentes neste Regulamento; 

 
(ii). Participar das ações previstas em cada fase do M-SPOT, bem como fornecer todas as               

informações e documentos necessários exigidos pela MINERADORA VALE e ou pela           
equipe do Mining Hub; 

 

(iii). Participar, obrigatoriamente, dos eventos e atividades do M-SPOT Ciclo 02, com, no             
mínimo, 01 (um) representante da STARTUP; 

 
(iv) A STARTUP, ao se inscrever neste programa, declara não utilizar e não possuir             

em toda a sua cadeia produtiva, direta ou indiretamente, trabalho escravo, em condições             

https://d.docs.live.net/74dfcb26bccc011d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/www.mininghub.com.br/programas/m-spot


 

degradantes, trabalhadores submetidos ou forçados a condições ilegais de domínio do           

empregador, trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de            
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme estabelecido no artigo 7º, inciso XXXIII              

da Constituição Federal, bem como não permitir qualquer tipo de discriminação e            
respeitar a liberdade de associação, sob pena de ser imediatamente eliminada pelo            

MINING HUB, sem que haja necessidade de envio de notificação prévia, submetendo-se            

a STARTUP, em caso de infração desta cláusula, ao ressarcimento das perdas e danos              
causados e às penalidades previstas em lei. 

 
(v) A STARTUP ao se inscrever neste programa, declara, observar plenamente a Lei            

nº. 12.846/2013 (“Lei Brasileira de Anticorrupção”) e declara que tem conhecimento de            

todos os termos e definições dispostos na Lei Brasileira Anticorrupção, as quais definem             
como ato lesivo prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a             

agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada, dentre outros. Em caso de infração               
da referida Lei, será responsável por quaisquer perdas, danos ou responsabilidades           

causadas, além das penalidades previstas em lei. 

 
 

CAPÍTULO IX - DO TÉRMINO DA RELAÇÃO ENTRE STARTUPS E A MINERADORA 
VALE NO M-SPOT CICLO 02 

 
 

Artigo 25º - A relação do programa M-SPOT com as STARTUPS será considerada             

terminada mediante prévia notificação, nas seguintes hipóteses: 
 

(i) Eliminação nas fases de seleção; 

(ii) Término do prazo de duração do programa; 
(iii) Se houver infração a qualquer cláusula do presente Regulamento; 

(iv) Se forem alteradas pelas organizadoras, significativamente, as características        
principais do  M-SPOT e a STARTUP não estiver de acordo com essas mudanças; 



 

(v) Se for verificada a insolvência, falência ou recuperação judicial da STARTUP e            

seus membros; 
(vi) Se for verificada cessão temporária de atividade da STARTUP; 

(vii) Por iniciativa da STARTUP devidamente justificada; 
(viii) Por iniciativa do MINING HUB devidamente justificada; 

(ix) Por iniciativa da MINERADORA VALE devidamente justificada; 

 
Parágrafo primeiro: Será eliminada a STARTUP que não tenha disponibilidade de tempo            

ou não respeite a assiduidade durante o programa, que será realizado presencialmente,            
na sede do Mining Hub e/ou das Mineradoras associadas, ou de forma online. A              

eliminada será a única e exclusiva responsável por qualquer custo despendido neste            

período. 
 

Parágrafo segundo: Caso a MINERADORA VALE opte pela saída do programa, ela            
deverá apresentar ao Conselho Diretor do Mining Hub sua justificativa por escrito. 

 

Parágrafo terceiro: Quaisquer gastos financeiros incorridos à STARTUP ou ao Mining           
Hub,a partir da etapa de Imersão, deverão ser ressarcidos em sua totalidade pela             

mineradora desistente aos dois primeiros citados neste parágrafo”. 
 

CAPÍTULO X – DOS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS PARA AS STARTUPS SELECIONADAS 
 
Artigo 26º - Os seguintes benefícios poderão ser disponibilizados para as           

STARTUPS selecionadas para a etapa de Provas de Conceito: 
 

• Possibilidade de investimento para desenvolvimento dos projetos em conjunto com          

a MINERADORA VALE para validação das POCs; 
• Acesso à infraestrutura e equipes das MINERADORA VALE; 

• Coaching e mentoria com profissionais reconhecidos no setor de mineração e           
STARTUPS; 

• Trabalho em conjunto com a equipe do Mining Hub e da Neo Ventures; 



 

• Metodologia de desenvolvimento das STARTUPS: treinamentos, visitas técnicas,        

profissionalização da gestão e crescimento; 
• Ao fim do programa, e a seu exclusivo critério, a MINERADORA VALE, se entender              

viável para seus negócios, poderá investir na aplicação em escala operacional das            
soluções, bem como estabelecer parcerias para busca de funding, compra ou distribuição            

dos produtos e serviços das STARTUPS. 

 
• As startups que participarem da Imersão terão seu cadastro de fornecedor feito na             

Vale para oportunidades futuras. 
 

 

Artigo 27º - Poderá ser disponibilizado um espaço físico, mediante autorização prévia da             
equipe do Mining Hub, durante a etapa de Provas de Conceito, o qual deverá se destinar,                

exclusivamente, à realização das atividades previstas neste Regulamento. 
 

Parágrafo Primeiro – O espaço físico disponibilizado deverá ser utilizado pelas           

STARTUPS selecionadas de acordo com as regras do Mining Hub, não sendo permitido a              
transferência do direito de utilização. 

 
Parágrafo Segundo - Os representantes das STARTUPS são responsáveis por manter           

em bom estado o espaço disponibilizado, os equipamentos e mobiliário de todas as áreas              

comuns. 
 

Parágrafo Terceiro – A seção de espaço para as STARTUPS está condicionada às             
condições sanitárias vigentes e as devidas precauções relacionadas ao controle          

epidemiológico. Caso necessário, o programa poderá ser realizado de forma          

exclusivamente virtual – a critério da Equipe Mining Hub. 
 

 
 

 



 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 28º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação e/ou seleção no               

M-SPOT Ciclo 02 não constitui qualquer espécie vínculo, de acordo operacional, joint            

venture ou associação entre a STARTUP participante (selecionada ou não), o Mining Hub             

e os demais envolvidos no programa. A STARTUP participante (selecionada ou não) e os              

demais envolvidos no programa são entidades independentes entre si, que nenhuma           
disposição deste Regulamento ou do programa deverá ser interpretada no sentido de            

criar, qualquer vínculo societário, trabalhista ou tributário entre as partes e que não existe              
ou não existirá solidariedade ou subsidiariedade, de qualquer natureza, entre as partes. 

 

Artigo 29º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação no programa e               
eventual assinatura de contrato com a MINERADORA VALE não gera qualquer espécie            

de vínculo empregatício. A STARTUP se compromete a eximir o Mining Hub e os demais               
envolvidos de qualquer responsabilidade em demanda trabalhista/previdenciária       

eventualmente proposta por quaisquer de seus funcionários, bem como a arcar com todos             

os custos incorridos em referidas demandas, inclusive, mas não apenas, honorários           
advocatícios. 

 
Artigo 30º - Fica claro e estabelecido desde já, que a equipe gestora poderá alterar a                

qualquer momento este Regulamento caso seja necessário para o bom e regular            

andamento do Programa aqui estabelecido. 
 

Artigo 31º - Fica claro e estabelecido desde já, que caso haja qualquer dúvida com               
relação a este Regulamento, que o MINING HUB se coloca à disposição para             

respondê-las através do e-mail mspot2@mininghub.com.br. 

 
Artigo 32º - Os participantes cedem gratuitamente ao Mining Hub, sem exclusividade, o             

direito ao uso de sua imagem, texto e/ou voz em qualquer tipo de material. Como               
contrapartida, o Mining Hub compromete-se a utilizar a imagem dos participantes sem            

efetuar modificações na fisionomia e, ainda, a não utilizar a imagem de forma             

https://d.docs.live.net/74dfcb26bccc011d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/contato@mininghub.com.br


 

depreciativa, ou que possa representar, sob qualquer forma, algum tipo de violação de             

dano moral. 
 

Artigo 33º - As respostas ao formulário de inscrição podem ser escritas na língua              
portuguesa ou inglesa. 

 

Artigo 34º - Estabelece-se o e-mail mspot2@mininghub.com.br como canal oficial de           
comunicação do programa M-Spot Ciclo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/74dfcb26bccc011d/%C3%81rea%20de%20Trabalho/contato@mininghub.com.br


 

ANEXO I - CRONOGRAMA 
 

 



 

ANEXO II – DESENHOS DOS DESAFIOS 
 
1 CADEIA DE VALOR 
 
1.1 ELIMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO MINÉRIO DE FERRO 

 
 
1.2 PREVISÃO DO LIMITE DE UMIDADE PARA TRANSPORTE DO MINÉRIO COM           
DADOS ANTERIORES AO PORTO  

 



 

1.3 GARANTIA DE BAIXA VARIABILIDADE DA QUALIDADE NO PROCESSO DE          
MULTI-BLENDAGEM DE MINÉRIOS  

 
 
1.4 REDUÇÃO DA UMIDADE DO MINÉRIO DE FERRO DURANTE O TRANSPORTE           
FERROVIÁRIO 

 
 
 
 



 

 
2 ENERGIA 
 
2.1  DESTINAÇÃO SUSTENTÁVEL DE BATERIAS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 
 
2.2 INDICAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO OTIMIZADO PARA EFICIÊNCIA         
ENERGÉTICA EM TEMPO REAL 

 
 



 

3 SAÚDE E SEGURANÇA 
 

3.1 ACESSO SEGURO A EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE MINERAÇÃO 

 
 

3.2  REDUÇÃO DE RUÍDO NAS USINAS DE TRATAMENTO DE MINÉRIO 

 
 
 



 

3.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS DE ATROPELAMENTO DE PESSOAS EM         
MANUTENÇÃO DE TRENS EM CAMPO 

 
 
4 GESTÃO DE ATIVOS - MINA 

 
4.1 DIMENSIONAMENTO E PRODUTIVIDADE DO EFETIVO ALINHADO À MELHOR         
ESTRATÉGIA 

 
 



 

4.2 CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM TEMPO REAL 

 
 
 
5 GESTÃO DE ATIVOS - USINA 
 
5.1 MONITORAMENTO DE DESGASTE DE CORREIAS TRANSPORTADORAS 

 
 
 



 

5.2 DETECÇÃO PREVENTIVA DE MATERIAL NÃO-BRITÁVEL DURANTE O        
TRANSPORTE DE MINÉRIO 

 
 

6 GEOTECNIA 
 

6.1 FORMAÇÃO DE PESSOAS PARA TOMADAS DE DECISÕES EM MOMENTOS DE           
EMERGÊNCIA GEOTÉCNICA 

 



 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS E ANÁLISE PREDITIVA DE LEITURAS         
GEOTÉCNICAS 

 
 
 
6.3 GESTÃO INTEGRADA DE DADOS E CONTROLE PARA PILHAS DE REJEITO           
FILTRADO 

 
 


