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CAPÍTULO I – DO PROGRAMA 

Artigo 1º - O programa M-START é uma realização do MINING HUB e tem como 

propósito construir um canal direto entre mineradoras e iniciativas de inovação 

aplicada (startups, projetos acadêmicos e empresas de base tecnológica). O 

programa busca conectar tais empreendimentos às mineradoras associadas para, 

principalmente, o desenvolvimento de soluções de desafios das seguintes temáticas: 

(1) Desenvolvimento Social, (2) Eficiência Operacional, (3) Fontes de Energia 

Alternativas, (4) Gestão de Água, (5) Gestão de Resíduos e Rejeitos e (6) Saúde e 

Segurança Ocupacional. 

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

de participação no programa M-START CICLO 7. 

Artigo 2º - Com o intuito de buscar soluções inovadoras para o setor de mineração, 

o M-START tem como principal objetivo prospectar e selecionar ("STARTUPS"), 

conforme definição no Artigo 3º deste capítulo, e apoiar o desenvolvimento de Provas 

de Conceito (“POC”) destas junto às Mineradoras associadas ao Mining Hub. 

Artigo 3º - A participação no programa M-START é direcionada a: 

(i) STARTUPS e empresas de base tecnológica que se enquadrem na definição de 

Startup de acordo com a Lei Complementar 146/2019, que em seu Artigo 4º define: 

São enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, 

nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação 

aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados.  

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei Complementar, são elegíveis para o 

enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao fomento 

de startup o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade 

limitada, as sociedades empresárias, as sociedades cooperativas e as 

sociedades simples: 

I - Com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais)1 

no ano-calendário anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e trinta 

 
1 Para fins de conversão de moeda deverá ser utilizado como referência o valor de 1 USD = 5,1961 
Real/BRL, conforme estabelecido no dia 31/12/2020 pelo Banco Central do Brasil. 
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e três mil trezentos e trinta e quatro reais) multiplicado pelo número de meses 

de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, 

independentemente da forma societária adotada; 

II - Com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do 

Ministério da Economia; 

(ii) SPIN OFFS, enquanto empresas derivadas de outra organização, que possua fim 

dedicado à inovação e que atendam aos itens I e II dispostos acima. 

(a) Para fins deste Edital, na sequência, essas empresas também serão 

referidas como STARTUP. 

(ii) MINERADORAS associadas ao Mining Hub. 

Artigo 4º - É exclusivo o direito de se tornar uma “MINERADORA MADRINHA” às 

MINERADORAS associadas ao Mining Hub. Uma MINERADORA MADRINHA é 

aquela que apoia diretamente o desenvolvimento de uma ou mais Provas de 

Conceito. 

 

CAPÍTULO II – DAS ETAPAS DO PROGRAMA 

Artigo 5º - As principais etapas do M-START CICLO 7 são apresentadas e 

detalhadas abaixo: 

● Inscrições: A STARTUP candidata deverá submeter sua proposta por meio do 

formulário online disponível através do site www.mininghub.com.br.  

● Seleção: A avaliação e seleção das propostas serão feitas por uma banca 

composta pela equipe gestora do programa e técnicos das MINERADORAS, 

de acordo com as regras estabelecidas no presente Edital. Mais informações 

sobre a etapa de Seleção encontram-se no Capítulo V do presente Edital. 

● Prova de Conceito (POC):  Período no qual a STARTUP assinará o contrato 

junto à MINERADORA MADRINHA 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. 
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Ao final da etapa de Prova de Conceito, a STARTUP que tiver sua POC 

validada participará do Demoday, evento de encerramento do ciclo do 

programa, no qual as STARTUPS apresentam os resultados das POCs.  

Parágrafo primeiro - As atividades de execução das POCs só serão iniciadas após 

a finalização do processo de assinatura dos contratos por todas as partes envolvidas 

- STARTUP, MINERADORA e IBRAM. 

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

do programa, ocorrerá entre uma STARTUP e uma MINERADORA MADRINHA, 

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

as outras MINERADORAS associadas ao Mining Hub. 

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

M-START está disponível para consulta no site 

www.mininghub.com.br/programas/m-start, bem como no ANEXO I deste Edital.  

 

CAPÍTULO III – DOS DESAFIOS E MINERADORAS MADRINHAS  

Artigo 6º - Do artigo 7º ao 12º do presente Edital, descrevemos os desafios propostos 

pelas Mineradoras, divididos por temáticas. 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 7º - Em relação à temática “DESENVOLVIMENTO SOCIAL”, os desafios 

lançados e as respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados na 

Tabela 1. 

 Tabela 1 - Desenvolvimento Social 

DESAFIO MINERADORAS 

1.1 - Projeto de Reciclagem  J.Mendes 

1.2 - Redução no tempo de resposta para controle dos 

particulados 

Nexa e RHI 

Magnesita 
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1.1 Projeto de Reciclagem 

 

Mineradora Madrinha: J.Mendes 

Descrição Do Desafio: 
Atualmente os resíduos gerados no processo produtivo tais como, metal, pneus, 

madeiras, plástico, dentre outros, são armazenados em um pátio amplo de resíduos, 

até serem coletados por empresas terceiras. Gerando assim um custo para remoção 

desses materiais, bem como de manutenção do local. 

Resultados Esperados: 
Eliminação do custo de coleta desses materiais e reaproveitamento de parte desses 

resíduos dentro das nossas operações. 

O que não queremos ou já testamos: 
Utilização desses resíduos para sinalização de pontos, marcação de áreas e 

utilização em área de vivência. Ex. tubo de metal transformado em barreira física de 

acesso seguro, pneu convertidos em bancos etc. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
Área ou local de implantação para instalação de oficina de transformação dos 

resíduos. 
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1.2 - Redução no tempo de resposta para controle dos particulados 

 

Mineradoras Madrinhas: Nexa e RHI Magnesita 

Descrição do Desafio: 
Precisamos diminuir o tempo de respostas para sermos mais efetivos nas tratativas 

de emissão de particulado. Hoje trabalhamos com equipamentos em que o resultado 

final demora aproximadamente de 12 a 24 horas para ser consolidados. 

Resultados Esperados: 
Redução no tempo da consolidação dos resultados dos monitoramentos qualidade do 

Ar para material particulado e consequentemente ações mais eficazes e menor tempo 

no controle das emissões de particulado. 

O que não queremos ou já testamos: 
Ainda não foram testadas soluções semelhantes. Os dados obtidos hoje, através dos 

equipamentos existentes, atendem os requisitos legais, porém tem o tempo de 

resposta é muito alto, os resultados demoram aproximadamente de 12 a 24 horas 

para serem consolidados. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
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A solução deve ser economicamente viável, e além de tudo atender a logística de 

monitoramento, sendo que o acesso à energia e comunicação é limitado. 

Artigo 8º - Em relação à temática “EFICIÊNCIA OPERACIONAL”, os desafios 

lançados e as respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados na 

Tabela 2. 

. Tabela 2 - Eficiência Operacional. 

DESAFIO MINERADORAS 

2.1 - Mapeamento geológico-geotécnico não invasivo MRN 

2.2 - Mitigação de corte de pneu de pá carregadeira Anglo American 

2.3 - Softsensor para predição de Sílica online J.Mendes e 

Samarco 

2.1 - Mapeamento geológico-geotécnico não invasivo 

 

Mineradora Madrinha: MRN 

Descrição do Desafio: 
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A questão a ser resolvida nesse desafio é: como podemos realizar o mapeamento (da 

superfície, do subsolo, da vegetação, tipo de solo) por métodos não invasivos em 

áreas remotas e de flona de forma a ganhar agilidade nos processos e etapas 

subsequentes? 

Tal questão deriva da dificuldade que é adentrar na mata amazônica para realização 

de etapas dos levantamentos. Além da dificuldade inerente, devido a condição virgem 

e fechada da vegetação, expondo os técnicos ao calor e inconvenientes do contato 

com a fauna e flora nativa, que gera demasiado tempo para locomoção e mobilização 

até o local com equipamentos muitas vezes pesados para o transporte por pessoas 

em longa distância. Mais do que isso, a entrada na mata para realização de atividades 

geralmente demanda autorização de órgãos ambientais reguladores que por vezes 

atrasam ou limitam o escopo de atuação. 

Resultados Esperados: 
Otimização dos parâmetros: 

• Reduzir o tempo de deslocamento e acesso ao ponto de perfuração (hoje >3h); 

• Reduzir o risco de erro na captura de dados (anotação e transferência de 

dados manuais); 

• Atender os parâmetros normativos e técnicos para ensaios geotécnicos 

(resistência do solo, nível d água, etc.) e geológicos (litografia, estratificação 

do solo, amostragem etc.); 

• Reduzir o risco ocupacional do trabalho remoto (contato animais flora nativa, 

carga de equipamentos, calor, falta de comunicação, perder-se na selva etc.); 

• Reduzir ou eliminar o  tempo de permanência humana na área remota de risco; 

• Reduzir ou eliminar a demanda de licenciamento e supressão vegetal para 

realização dos ensaios;  

• Reduzir o esforço para caracterização da vegetação e inventário florestal 

(desejável). 

O que não queremos ou já testamos: 
Não houve tentativas em campo e sim prospecções, apesar que a MRN utiliza 

costumeiramente sobrevoo de drones para levantamento de campos, principalmente 

em seu sistema de rejeito, mas nada na mata. Usa-se o levantamento tradicional. 
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Possíveis dificuldades para a execução da POC: 

Sabe-se que há soluções relacionadas à geofísica (semelhante ao realizado na 

exploração de petróleo em águas profundas), inventário florestal automatizados, 

sobrevoo de drones seriam referencias. Assim como a possibilidade de otimização 

redução da portabilidade do equipamento de campo, ajudaria em partes. Fato que há 

uma gama de possibilidades, porém não direcionadas ao problema em questão e que 

poderiam em sinergicamente em conjunto ou combinadas em um só solução, 

responder a contento ao desafio. 

Na conhecida Geofísica Aérea, os equipamentos para a realização dos 

levantamentos, por métodos de radiação eletromagnética, campos magnéticos e 

gravitacionais são conduzidos por pequenos aviões, ultraleves e helicópteros, bem 

como por meio de satélites artificiais e aeronaves de altas altitude. Tal solução, que 

não atende as algumas exceções como os métodos elétrico, sísmico e térmico, não 

foram testadas a fundo nas condições da MRN.  Não se tem mapeado exatamente 

quais métodos, equipamentos e aeronaves poderiam atender e se, de vero, 

solucionam a questão. 

Para os inventários florestais, acredita-se que haverá necessidade de buscar outros 

métodos, se não os geofísicos. Além disto, os sobrevoos, não solucionam a demanda 

de alguns ensaios e normativas de coleta de amostras físicas de subsolo e outros 

requisitos.  

Por fim, cita-se a localização das minas da MRN, localizada no interior do estado PA, 

em meio a unidade de uso sustentável FLONA-Floresta Nacional Saracá-taquera da 

selva Amazônica. A realização de testes in-loco depende de preparação logística 

antecipada e pode demandar comunicação à órgãos reguladores. 



 

10 
 

2.2 - Mitigação de corte de pneu de pá carregadeira

 

Mineradora Madrinha: Anglo American 

Descrição do Desafio: 

Mitigar o corte de pneus de das Pás Carregadeiras Komatsu WA1200 surgiu devido 

à alta incidência de cortes principalmente nos pneus dianteiros das máquinas no 

Minas Rio da Anglo American. Com base no histórico operacional, os cortes são 

causados em sua maioria por blocos durante a operação na praça de carregamento 

e durante o deslocamento nos acessos da mina.  

A visibilidade dos operadores em relação aos blocos fica comprometida devido aos 

pontos cegos existentes ou a baixa luminosidade no período noturno, sendo que 

vários blocos são de pequenas dimensões em relação ao porte da WA1200 e 

contribuem diretamente para os cortes nos pneus seja por patinagem, impacto etc. 

Geralmente, os pneus com cortes são retirados para conserto e, por padrão de 

segurança, os impossibilitam de retornar para a posição dianteira após o reparo. 

Os pneus com cortes apresentam alto potencial de risco de explosão. Além disso, 

quando os cortes acontecem temos os custos de reposição do componente que 

consequentemente aumentam o consumo de pneus novos, impactando diretamente 

o custo de reposição do estoque.  
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Resultados Esperados: 

Obter uma maior vida útil de operação dos pneus das Pás carregadeiras 

principalmente na posição dianteira e consequentemente a redução do tempo do 

equipamento parado para a manutenção de pneus. 

O que não queremos ou já testamos: 

Existem procedimentos operacionais e inspeções do operador/técnicos em relação 

as condições de acesso e pisos das praças de carregamento, porém devido as 

dimensões da mina temos dificuldade de monitorar em tempo real. 

A blindagem convencional de pneus frontais com o uso de correntes é uma solução 

conhecida e não testada no nosso site. 

Acredita-se que com esta solução de mercado conseguiríamos reduzir os eventos de 

cortes de pneus, porém teríamos como desvantagem o alto custo de implantação da 

solução e a menor DF da frota de carregamento para manutenção da blindagem. 

Outro ponto importante seria a necessidade de especialização da mão de obra interna 

para a manutenção. 

Os pontos levantados são obstáculos na aplicação de uma solução eficaz para o 

problema em questão. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 

Estão relacionadas as dimensões da Mina, interação com o sistema estrutural do 

equipamento para manter a integridade do equipamento e as garantias perante a 

Komatsu. Por fim, a capacitação da mão de obra para manter o correto funcionamento 

da solução é uma dificuldade técnica uma vez que teríamos que treinar o time da 

Manutenção de Mina para atuar no sistema onde temos uma possível falta de mão 

de obra.  

Atualmente, temos aproximadamente 30 km de acessos operacionais que precisam 

ser monitorados e mantidos sem blocos na pista de rolamento dos equipamentos. 

Para novas tecnologias, temos na área da Mina uma robusta rede que permite o 

acesso a dados remotos dos equipamentos. Entretanto, em determinadas regiões, o 

sistema poderá apresentar falhas devido aos pontos cegos que podem se tornar um 

obstáculo na implantação de uma nova iniciativa. 
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2.3 - Softsensor para predição de Sílica online 

 

Mineradoras Madrinhas: J.Mendes e Samarco 

Descrição do Desafio: 

Para atingir valores desejados de sílica no concentrado em um processo de flotação 

de minério de ferro, um sistema especialista ou o operador da planta toma decisões 

baseado em entradas de dados dos laboratórios que demoram um tempo 

considerável para retornar os valores, ou então em dados de equipamentos que 

realizam essa medição, mas que não são diretamente integrados ao processo, 

apresentam custo relativamente alto, ou são soluções "caixa preta". O desafio seria 

desenvolver um sistema confiável e de baixo custo, capaz de estimar o valor de SiO2 

no processo de flotação com intervalo de tempos curtos, baseado em informações 

históricas existentes e nos dados obtidos em tempo real das diferentes fases do 

processo. 

Resultados Esperados: 

• Erro médio abaixo de 2% se comparado aos dados obtidos do laboratório 

• Resposta do valor de sílica com período máximo a cada 20 minutos; 
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• Maior velocidade (agilidade) de tomada de decisão e atuação da equipe de 

processo (técnicos e engenheiros); 

• Menor variabilidade dos resultados, em função da atuação no processo. 

O que não queremos ou já testamos: 

Utilizamos o analisador de sílica “online” que realiza a análise de SiO2 através de 

análises de imagem de uma amostra preparada do minério, mas ela funciona. A 

inviabilidade desse sistema é devido aos custos elevados para aquisição e 

manutenção, às soluções serem fechadas requerendo contrato específico com a 

empresa detentora da tecnologia e à obsolescência dos ativos utilizados na solução 

que pode comprometer a disponibilidade do equipamento. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 

• Falta de base de dados histórica que reflita ao cenário atual; 

• Variabilidade dos parâmetros qualitativos do processo; 

• Dificuldade na integração através de OPC com o sistema de controle da planta; 

• Inexistência de análises de entrada para desenho da solução. 

Artigo 9º - Em relação à temática “FONTES DE ENERGIA ALTERNATIVAS”, os 

desafios lançados e as respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Fontes de Energia Alternativas. 

DESAFIO MINERADORAS 

3.1 - Aumento da eficiência energética Yamana Gold 

3.2 - Equipamento de mina sem combustível fóssil AngloGold Ashanti 
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3.1 - Aumento da eficiência energética

 

Mineradora Madrinha: Yamana Gold 

Descrição do Desafio: 

Garantia de atendimento energético da planta; Análise de viabilidade de 

flexibilização de matriz energética: energia eólica e fotovoltaica; Campanha de 

medição de energia; Viabilidade econômica; Estrutura de rede; Infraestrutura 

alocada; Redução de carga; Avaliação de eficiência energética dos equipamentos in 

loco; Possibilidade de sistema híbrido para atendimento energético da mina;  

Resultados Esperados: 

Redução da demanda contratada.  

Redução de 12% na demanda registrada através de autogeração (MW). 

O que não queremos ou já testamos: 
Neste caso, ainda não testamos nenhuma solução. Mas temos alguns estudos 

sobre o potencial de implementação da solução eólica ou solar, devido ao clima da 

região. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
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Montagem e instalação da infraestrutura da unidade, além da interligação na rede 

elétrica que alimenta o site. 

3.2 - Equipamento de mina sem combustível fóssil 

 

Mineradora Madrinha: AngloGold Ashanti 

Descrição do Desafio: 

Desenvolver um sistema de propulsão a baterias com autonomia e ciclo de 

carregamento compatíveis ao regime de operação dos veículos leves de uma mina 

(caminhonetes). Avaliar adaptação do sistema de motor e trem de força a frotas 

comerciais disponíveis no mercado brasileiro, exemplo: Hilux, L200, S10, Ranger etc. 

Resultados Esperados: 

Reduzir a taxa de emissão de calor, CO2 e outros gases nocivos em minas 

subterrâneas, e consequentemente ao meio ambiente. Aumento da eficiência 

energética e produtividade dos equipamentos. Para as minas subterrâneas, reduzir 

os custos com ventilação e refrigeração. 

O que não queremos ou já testamos: 
Já foram testados motores com propulsão a células de hidrogênio, porém está 

proposta não possuía maturidade para ser escalada a operação de uma mina. 
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Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
Alinhar a autonomia e ciclo de carregamento dos veículos à disponibilidade e 

utilização requeridas a estes equipamentos dentro do ciclo de uma mina. 

Artigo 10º - Em relação à temática “GESTÃO DE ÁGUA”, os desafios lançados e as 

respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Gestão de Água. 

DESAFIO MINERADORAS 

4.1 - Caracterização dos fluxos de água e rejeito em 

reservatórios de uso múltiplo 

 

Anglo American 

4.2 - Controle do processo físico-químico em barragem de 

rejeitos 

 

Anglo American 

4.1 - Caracterização dos fluxos de água e rejeito em reservatórios de uso 
múltiplo 

 

Mineradora Madrinha: Anglo American 

Descrição do Desafio: 
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A Barragem de rejeitos do projeto Minas-Rio da Anglo American possui uma dinâmica 

para disposição deste material no reservatório que conta atualmente com três vias de 

lançamento, mas que não são utilizadas simultaneamente. Estes caminhos partem 

de regiões distintas da barragem (Norte, Intermediário e Sul) e, por isso, possuem 

condições físico-químicas de fluxos (tempo e velocidade) com diferentes processos 

atuantes no percurso que interferem diretamente nas características do rejeito que 

chega ao lago (sedimentação/clarificação, depuração natural, incidência solar, 

transferência oxigênio atmosfera e diluição). O presente desafio consiste na 

caracterização dos sedimentos depositados e da água no lago (diagnóstico, 

quantificação de elementos físico-químicos em suspensão e dissolvidos) em função 

dos caminhos preferenciais do rejeito que possivelmente formam uma pluma de 

atenuação da presença de reagentes residuais do processo e concentração de metais 

na água e no rejeito sedimentado. Objetiva-se a definição de métricas para 

caracterização desses fluxos que possam ser replicadas a futuros pontos de 

lançamento de rejeitos e melhorar a representação das mudanças na qualidade da 

água com a operação de um ou outro ponto de lançamento utilizado.  

Resultados Esperados: 

Com a elaboração da POC espera-se que seja feita a caracterização dos caminhos 

preferenciais, definição de métricas entre os trajetos percorridos, os processos 

atuantes correlacionando com os parâmetros observados nos sedimentos 

depositados (estratificação de camadas) e na água armazenada no reservatório (ao 

longo da coluna d’água), de forma a prever e quantificar possíveis alterações das 

condições da barragem por mudanças na dinâmica de utilização dos pontos de 

lançamento de rejeitos.  

O que não queremos ou já testamos: 

Ainda não foi aplicada nenhuma solução para o desafio em questão, contudo, são 

realizados periodicamente levantamento batimétricos para caracterização do 

processo de sedimento do rejeito no fundo do reservatório e coletadas amostras de 

água em locais estratégicos com acesso seguro aos colaboradores, que contribuem 

para um entendimento do comportamento físico-químico do material e água 

armazenada na barragem de rejeitos.  

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
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A implementação da solução poderá enfrentar desafios associados à dificuldade de 

acesso para realização de amostragem do material e água, contudo pode-se avaliar 

tecnologias alternativas para obtenção dos dados. Há de se considerar que existem 

diversos processos atuantes simultaneamente na barragem que devem ser 

analisados em conjunto com os possíveis pontos de lançamento e pode haver 

dificuldade à individualização dos efeitos na definição de métricas de caracterização 

dos pontos de lançamento e da pluma de presença de elementos relacionados ao 

processo de beneficiamento. 

4.2 - Controle do processo físico-químico em barragem de rejeitos

 

Mineradora Madrinha: Anglo American 

Descrição do Desafio: 

A Barragem de rejeitos do projeto Minas-Rio da Anglo American é uma estrutura que, 

além de armazenar o rejeito proveniente do processo de beneficiamento, também é 

utilizada como reservatório de água que atualmente possui uma área de lago de 

aproximadamente 3 km² e volume armazenado de 20M m³. O desafio aqui 

apresentado tem como objetivo a busca de uma solução que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade da água armazenada no reservatório, analisando de forma 

integrada os principais parâmetros que influenciam neste aspecto relacionados a 
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biodegradação e autodepuração de reagentes residuais do processo. A solução 

deverá ser aplicável ao reservatório formado pela barragem de rejeitos, e não deve 

alterar os processos da planta de beneficiamento do minério. Essa solução será 

importante para fornecer uma camada adicional de segurança para a qualidade da 

água lançada no curso d’água a jusante, considerando que já está em operação um 

sistema de tratamento físico-químico para garantia da conformidade legal antes de 

seu lançamento na drenagem natural.  

Resultados Esperados: 

Com a elaboração da POC espera-se que seja apresentada uma solução integrada e 

sustentável que não esteja focada em um único fator/parâmetro associado à condição 

da qualidade da água do reservatório, ou seja, deve ser apresentada uma análise 

conjunta dos benefícios que seriam atingidos e possíveis alterações nos demais 

parâmetros de controle de qualidade. Além disso, é esperado que a implementação 

da solução esteja associada à um baixo custo de energia e de utilização de produtos 

químicos em função do alto volume de rejeito e água armazenado.  

O que não queremos ou já testamos: 

Foram realizados testes em escala piloto com a instalação de uma Cortina de 

Turbidez em um braço do reservatório para controle de sólidos em suspensão com 

efeito bastante positivo na comparação dos resultados a montante e a jusante da 

estrutura, mas tal alternativa não engloba melhorias relacionadas a outros parâmetros 

como a degradação dos reagentes residuais do processo, mas pode vir a ser uma 

solução integrada a demais aventadas pela startup. Além deste, foram realizados 

testes de bancada em menor escala por oxidação química e por aeração mecânica, 

que podem ser reanalisadas incorporando elementos de avaliação de potencial 

incremento de toxicidade e efeitos no médio e longo prazo da transferência de 

oxigênio para a água de maneira natural ou artificialmente. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 

A implementação da solução poderá enfrentar desafios associados às dimensões do 

reservatório (20 Mm³) e seu formato irregular para instalação de estruturas nas 

margens do lago, assim como o considerável volume de rejeito disposto na estrutura 

que pode chegar a 120 mil m³ diariamente, além de possíveis efeitos indesejáveis da 
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solução proposta que devem ser levantados e contornados como parte de uma 

solução integrada, como, por exemplo, aumento de turbidez com a aeração mecânica.   

Artigo 11º - Em relação à temática “GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS”, os 

desafios lançados e as respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados 

na Tabela 5. 

Tabela  - Gestão de Resíduos e Rejeitos. 

DESAFIO MINERADORAS 

5.1 - Inspeção e avaliação de integridade da manta PEAD Yamana Gold 

5.2 - Transformação dos rejeitos de mineração de ouro 

em coprodutos 

Aura Minerals e 

Yamana Gold 

5.1 - Inspeção e avaliação de integridade da manta PEAD

 

Mineradora Madrinha: Yamana Gold 

Descrição do Desafio: 

Desenvolvimento de tecnologia para avaliação de integridade da manta PEAD. 

Tecnologia para detecção de falhas na manta PEAD abaixo de camada de rejeito 
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Resultados Esperados: 

O resultado esperado é uma antecipação de falhas na manta PEAD que protege a 

bacia da barragem de rejeitos. A ideia é criar uma ferramenta para identificação rápida 

de falha na integridade da manta. 

O que não queremos ou já testamos: 
Neste caso, ainda não testamos nenhuma solução 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
• Turbidez da água; 

• Baixa luminosidade; 

• Acesso ao local; 

• Material particulado no fundo da bacia. 

5.2 - Transformação dos rejeitos de mineração de ouro em coprodutos 

 

Mineradoras Madrinhas: Aura Minerals e Yamana Gold 

Descrição do Desafio: 

O objetivo do projeto é a transformação de rejeitos provenientes da planta de 

beneficiamento em coproduto, ou matéria prima que possa ser utilizada em outros 
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processos produtivos ou de construção civil. O projeto teria como entregas 

importantes a definição do produto gerado, rotas e etapas de produção e avaliação 

econômica da solução. Idealmente, o processo produtivo deverá ser desenvolvido 

para ser administrado por um parceiro ou empresas locais, com necessidade de apoio 

operacional da mineradora apenas em uma fase de pré-tratamento. 

Resultados Esperados: 

Chegar a uma redução de 10% na geração de rejeitos depositado na barragem 

anualmente + produto e processos desenvolvidos 

O que não queremos ou já testamos: 

Ainda não testamos nenhuma.  

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 

• Presença de reagentes químicos no material; 

• Implementação e infraestrutura do sistema de pré-tratamento; 

• Liberação de órgãos ambientais. 

Artigo 12º - Em relação à temática  “SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL”, os 

desafios lançados e as respectivas MINERADORAS MADRINHAS são apresentados 

na Tabela 6. 

Tabela 6 - Saúde e Segurança Ocupacional. 

DESAFIO MINERADORAS 

6.1 - Alta performance na percepção e controle de riscos Samarco 

6.2 - Extração e inserção remota/autônoma de disjuntor Nexa e Vale 

6.3 - Redução da exposição ao risco e esforço dos 

colaboradores  durante a remoção de revestimento de 

tambores 

 

Vale 
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6.1 - Alta performance na percepção e controle de riscos

 

Mineradora Madrinha: Samarco 

Descrição do Desafio: 

Propor uma solução, que permita ao empregado observar sua frente de trabalho e 

correlacionar as informações obtidas a partir da imagem com os sistemas de gestão 

de riscos existentes na empresa, tais como: mapeamento de perigos e riscos, Riskex, 

Bow Tie, análises de riscos realizadas anteriormente sobre a mesma atividade, dentre 

outros.  

A partir dessa correlação deve-se ser gerada uma indicação visual (por exemplo, 

mapa de calor) para a atividade que permita identificar onde estão todos os riscos e 

quais os mais críticos, resultando numa Análise Virtual Preliminar de Risco da Tarefa. 

Para cada risco identificado o empregado deverá indicar o controle e, somente depois 

dos riscos controlados, terá autorização para iniciar a tarefa. Este recurso deverá 

permitir ainda que qualquer liderança acesse a solução e possa checar a APR virtual 

do empregado, certificando assim que todos os riscos identificados foram controlados.  
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A solução deverá oferecer ótima experiência de usuário (UX), considerando as 

características das personas envolvidas na realização das atividades a serem 

mapeadas. 

Resultados Esperados: 

Análise de Risco melhor elaborada considerando que irá buscar a avaliação já 

realizada por grupo de especialistas, reduzindo assim intuição ou não identificar riscos 

que possam levar a acidentes. 

O que não queremos ou já testamos: 
Não testamos.  Temos atualmente um modelo de APR Análise Preliminar de Risco, 

porém é realizada de forma manual ficando vulnerável a falhas de percepção. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
Interagir com nossos sistemas que atualmente tem os mapeamentos dos riscos,  para 

que possa gerar uma APR virtual. 

6.2 - Extração e inserção remota/autônoma de disjuntor 

 

Mineradoras Madrinhas: Nexa e Vale 

Descrição do Desafio: 
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Nexa: O desafio consiste em realizar, extração e inserção da gaveta painéis elétricos 

retirando da zona de risco o colaborador responsável. O desafio será na subestação 

principal SE-T que faz a distribuição do 13,8KV para a unidade. Tem 22 disjuntores 

de alta tensão, na qual o trabalho será desenvolvido. Temos mais de um modelo de 

disjuntor nesta subestação caracterizando mais um desafio para o projeto.  

Vale: O desafio consiste em realizar, de forma autônoma, a localização da gaveta, 

posicionamento do dispositivo, extração e inserção da gaveta painéis elétricos 

retirando da zona de risco o colaborador responsável.  

Resultados Esperados: 

Entre os resultados esperados estão realizar o procedimento sem utilização de 

acionamento através de condutor elétrico e aumento da segurança ao garantir 

distância apropriada ao executante. Segurança é o maior resultado para o projeto, 

além da operacionalidade do disjuntor via sala de comando também. 

O que não queremos ou já testamos: 
Nexa: Não foi testado nenhuma solução ou outro modelo de projeto. Atualmente, a 

atividade é realizada com uso da roupa NOMEX risco 4 seguindo normas de 

segurança existentes. 

Vale: Foi testado um modelo que realiza a manobra de remover e inserir disjuntores 

no CCM, mas que não ausenta a necessidade do operador de transitar dentro do 

CCM para posicionar o dispositivo, nem de operar o mesmo, ainda que de forma 

remota.  

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
Uma dificuldade consiste na execução de um comando sem o uso de condutores 

elétricos que elevam o risco da atividade. Outra dificuldade é a aplicação do projeto 

nos diversos modelos de disjuntores atuais da planta. 
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6.3 - Redução da exposição ao risco e esforço dos colaboradores durante a 
remoção de revestimento de tambores

 

Mineradora Madrinha: Vale 

Descrição do Desafio: 

Os tambores são componentes cilíndricos geralmente revestidos que atuam como 

elementos de tração, retorno e mudança de direção das correias dos transportadores.  

Seu revestimento tem por finalidade proteger sua carcaça e garantir aderência à 

correia, havendo a necessidade periódica da troca do mesmo devido ao desgaste 

natural durante o processo. Atualmente a remoção do revestimento é realizada com 

a participação de diversos colaboradores, atuando no manuseio do tambor (travando-

o ou movendo-o), na remoção/corte do revestimento com a utilização de estiletes 

industriais e no ato de puxar a parte do revestimento já destacada com auxílio de 

garra e ferramenta de tração. 

Essa atividade pode ocorrer em diversos cenários, já que os tambores podem estar 

situados em túneis, no nível do solo, ou em transportadores em posições elevadas. 

Para todos esses casos, o espaço para a execução da atividade é bastante limitado. 

Desse modo, existem diversos riscos associados: risco de corte por quebra e projeção 

das lâminas dos estiletes, risco de batida dos membros contra a estrutura devido ao 
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espaço limitado, riscos ergonômicos (postura inadequada, repetitividade, elevado 

esforço físico e sobrecarga muscular estática), exposição a vapores químicos devido 

a utilização de solventes para facilitar a remoção do revestimento, risco de queda de 

diferentes níveis, risco de projeção de peças e ferramentas (há a possibilidade do 

revestimento se romper durante a tração), risco de prensamento de membros devido 

a possibilidade de movimentação indesejada do tambor durante a atividade. Sendo 

assim, o objetivo do desafio é encontrar formas de eliminar/mitigar todos os riscos 

associados e aumentar a produtividade neste processo de modo a reduzir o tempo 

de exposição dos colaboradores.  

Resultados Esperados: 

Espera-se eliminar/mitigar os riscos associados a atividade de remoção de 

revestimento de tambor e reduzir o tempo de execução da atividade. 

O que não queremos ou já testamos: 
Visando redução do tempo de exposição e eliminação dos riscos associados ao uso 

do estilete industrial, foram testadas a faca oscilatória e marteletes, que trouxeram 

aumento de produtividade, redução dos riscos de corte, mas imputam ao colaborador 

riscos associados a vibração destas ferramentas. Também foi testado o estilete auto 

retrátil, que reduziu o risco de corte durante a atividade, mantendo o tempo de 

exposição similar ao que já é praticado.  

Todas as soluções testadas não eliminam/mitigam todos os riscos apresentados 

anteriormente. 

Possíveis dificuldades para a execução da POC: 
• Uma possível dificuldade na implantação é o fato da remoção de revestimento 

ser realizado em diversos cenários, pois os tambores podem estar localizados 

em túneis, na altura do solo ou suspensos nas estruturas dos transportadores 

de correia. Para todas essas situações, o espaço para execução da atividade 

é bastante limitado.  

• A solução deve atender aos diversos tipos de tambores: diâmetros variados, 

revestimentos variados (100% borracha lisa ou frisada; ou borracha com 

pastilhas de cerâmica); 

• A presença de material (minério) incrustado no revestimento durante sua 

remoção é um dificultador da atividade.  
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Artigo 13º - Os recursos disponíveis pelas MINERADORAS MADRINHAS para 

execução das POCs das STARTUPS serão acordados por meio de contrato a ser 

firmado entre as partes ao início da etapa de Prova de Conceito. 

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

START, incluindo transporte, hospedagem e alimentação, poderão ser reembolsadas 

dentro do valor total disponibilizado e previamente acordado pela respectiva 

MINERADORA MADRINHA para execução da POC. 

Parágrafo segundo – O plano de desembolso dos recursos para a POC e reembolso 

de despesas será desenvolvido pelas STARTUPS e validado com as 

MINERADORAS MADRINHAS durante a fase de Imersão, na etapa de Seleção. 

Parágrafo terceiro – Caso alguma MINERADORA MADRINHA 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 MADRINHA em questão. 

Artigo 14º - O local de desenvolvimento da POC será definido pela MINERADORA 

MADRINHA, e poderá sofrer alterações a critério dela.  

Artigo 15º: Cada MINERADORA pode estar alocada em mais de um desafio e, por 

esse motivo, pode trabalhar com mais de uma STARTUP, executando mais de uma 

POC, desde que em desafios diferentes. 

Artigo 16º: Um desafio pode ter mais de uma MINERADORA MADRINHA. Nestes 

casos, após o processo de Seleção, cada MINERADORA MADRINHA executará uma 

POC com sua respectiva STARTUP selecionada.  

Artigo 17º: As STARTUPS estão autorizadas a executar somente uma POC 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 / Mineradora seguirá no ciclo em 

questão.  

 

CAPÍTULO IV – DA CANDIDATURA 

Artigo 18º - O processo de candidatura de uma STARTUP é gratuito e deverá ser 

realizado por meio do preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível, 
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exclusivamente, através do site do MINING HUB www.mininghub.com.br, durante o 

período de 20/09/2021 a 24/10/2021, às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), horário de Brasília. 

Artigo 19º - As respostas ao formulário de inscrição podem ser escritas na língua 

portuguesa ou inglesa. 

Artigo 20º - O proponente, ao preencher o formulário de submissão, deverá sempre 

indicar, em campo específico, a respectiva temática e desafio no qual deseja executar 

a POC.  

Artigo 21º: Após a finalização do prazo de inscrição, a STARTUP não poderá realizar 

alterações nas respostas submetidas. 

Parágrafo primeiro - A STARTUP poderá se inscrever em mais de um desafio no 

ciclo, desde que sejam feitas inscrições distintas.  

Parágrafo segundo - Caso a STARTUP opte por trabalhar em parceria com outra 

empresa, esta deverá ser indicada no formulário de inscrição e deverá participar de 

todas as etapas do processo de seleção, podendo, a critério do Mining Hub, ser 

admitida ou não a realização da parceria. 

Parágrafo terceiro – O proponente que possuir solução dentro de uma das 6 (seis) 

temáticas do programa, mas que não enquadrar-se aos desafios lançados neste ciclo, 

ou que possuam propostas não aderentes a uma das 6 (seis) temáticas, mas que têm 

aplicabilidade inovadora para o setor de mineração, poderá se cadastrar no M-

CONNECT para futuras oportunidades.  

Artigo 22º - O representante da STARTUP indicado no formulário de inscrição como 

“líder do projeto” deverá ter autonomia o suficiente para representar a STARTUP nas 

tomadas de decisões durante todo o processo de seleção e será responsável por toda 

a comunicação com o programa. 

Artigo 23º - Pedidos de esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhadas até 05 

(cinco) dias úteis anteriores à data de encerramento do recebimento das inscrições, 

em português ou inglês, para o e-mail mstart7@mininghub.com.br 

 

CAPÍTULO V – DA SELEÇÃO 
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Artigo 24º - Serão selecionadas STARTUPS que se proponham a desenvolver 

soluções para os desafios apresentados pelas MINERADORAS ao longo da etapa de 

Prova de Conceito. 

Parágrafo Único A seleção das STARTUPS participantes do programa será 

realizada por uma banca, composta pela equipe gestora do programa e técnicos das 

MINERADORAS MADRINHAS, conforme os critérios descritos nos Capítulo VI. Cabe 

ainda à banca o direito de não selecionar STARTUP para um ou mais desafios, caso 

julguem não existirem propostas adequadas. 

Artigo 25º - 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 27º-  Capítulo VI, abaixo; 

(ii) Triagem Técnica das propostas das STARTUPS junto às MINERADORAS 

MADRINHAS de cada desafio. 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 Classificatórios”, conforme descrito no artigo 28º -  

Capítulo VI, abaixo; 

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

duração, na qual a STARTUP deverá apresentar sua proposta para a MINERADORA 

MADRINHA do desafio. Até três (3) STARTUPS poderão ser selecionadas para a fase 

de Imersão, de acordo com os “Critérios Classificatórios”, conforme descrito no artigo 

28º -  Capítulo VI, abaixo; 

(a) O não comparecimento, sem qualquer justificativa prévia, de nenhum 

membro da STARTUP candidata na data, hora e local designados, 

mesmo se for o caso de apresentação remota, divulgados nos termos 

deste Edital, será considerada como desistência de sua participação 

neste processo de seleção. Os casos justificados, serão analisados e 

tratados individualmente. 

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

acesso às MINERADORAS MADRINHAS e à equipe Mining Hub para compreender 

detalhes dos desafios e refinar a proposta da POC, em conjunto. No período de 1 

(uma) semana, as MINERADORAS MADRINHAS irão acompanhar as STARTUPS 
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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 MADRINHA para seguir para etapa de Prova de 

Conceito. Os “Critérios Classificatórios” estão descritos no artigo 26º -  Capítulo VI, 

abaixo. 

(a) Durante a fase de Imersão será solicitado às STARTUPS participantes 

a elaboração de documentações adicionais relativas à execução da 

POC proposta (Cronogramas físico e financeiro do projeto, 

apresentação e outras documentações). A seleção da STARTUP para 

a etapa de Prova de Conceito será realizada com base na 

documentação apresentada. 

(b) Durante a fase de Imersão as STARTUPS participantes deverão 

atender a todas as agendas solicitadas, com a participação de, no 

mínimo, um membro. 

Artigo 26º - O resultado da seleção das STARTUPS será divulgado através dos 

canais de comunicação do Mining Hub, como o site www.mininghub.com.br, o 

Instagram hubdamineração e por e-mail até o dia 02 de Fevereiro de 2022. A data 

poderá ser alterada por decisão e necessidade do MINING HUB. 

Parágrafo único – As STARTUPS não selecionadas nas etapas de Triagem Técnica, 

Entrevistas e de Imersão receberão um feedback, exclusivamente por escrito, através 

do e-mail mstart7@mininghub.com.br, em até 10 dias úteis após o fim da etapa de 

Seleção. 

 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Artigo 27º - As STARTUPS serão avaliadas de acordo com os seguintes Critérios 

Eliminatórios: 

(i) Perfil de Empresa - A empresa proponente deverá se enquadrar como STARTUP 

ou SPIN-OFF, conforme as definições e critérios estabelecidos no Artigo 3º - Capítulo 

I. 
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(ii) Temáticas e Desafios Propostos - Será eliminada a solução que não atender aos 

desafios propostos pelas MINERADORAS MADRINHAS, conforme mencionados no 

Capítulo III;     

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

inovador para as MINERADORAS, ou seja, que demande ser testado em Prova de 

Conceito. STARTUPS que apresentem soluções comercializadas rotineiramente ou 

já testadas anteriormente em alguma mineradora no Brasil ou no exterior, serão 

automaticamente eliminadas do programa. 

Artigo 28º - As STARTUPS serão avaliadas pelas MINERADORAS MADRINHAS, 

durante as fases de Triagem Técnica,  Entrevistas e Imersão, de acordo com os 

“Critérios Classificatórios” apresentados na Tabela 6 abaixo. 

Tabela 6 - 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 0,5 a 5 em cada um 

dos critérios descritos na Tabela 6. A nota final da STARTUP será dada pela média 

das notas em cada critério. 
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CAPÍTULO VII - DA DURAÇÃO DO PROGRAMA M-START  

Artigo 29º - O cronograma com os principais marcos do programa M-START está 

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

Artigo 30º - As datas poderão sofrer alterações por decisão e necessidade do 

MINING HUB. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Artigo 31º - São obrigações das STARTUPS: 

(i)  Cumprir todas as disposições presentes neste Edital; 

(ii) Entregar os documentos solicitados para cadastro de novos “fornecedores”, 

demandados pela MINERADORA MADRINHA do desafio e dentro dos prazos 

estabelecidos; 

(iii) Apresentar, quando solicitado, o 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; 

(iv) Participar das ações previstas em cada fase do M-START, bem como fornecer 

todas as informações e documentos necessários exigidos pela MINERADORA 

MADRINHA e ou pela equipe do Mining Hub; 

(v) Participar, obrigatoriamente, dos eventos e atividades do M-START CICLO 7, 
apresentados neste edital e/ou comunicados via mstart7@mininghub.com.br, com, no 

mínimo, 01 (um) representante da STARTUP; 

(vi) 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 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 
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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. 

(vii) 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 
MINERADORAS MADRINHAS DO M-START CICLO 7 

Artigo 32º - A relação do programa M-START 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 Edital; 

(iv) Se forem alteradas pelo MINING HUB, significativamente, as características 

principais do M-START 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 MADRINHA 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. 
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Parágrafo segundo - Após a divulgação do resultado da seleção, cada STARTUP 

terá o prazo de até 7 dias corridos para comunicar sem qualquer prejuízo, via e-mail 

mstart7@mininghub.com.br, a desistência quanto a participação no M-Start Ciclo 7. 

Após esse prazo, a STARTUP que por qualquer razão desistir de participar do 

programa ficará impossibilitada de se candidatar a outra iniciativa do MINING HUB 

por 6 (seis) meses, a contar da data da desistência. 

Parágrafo terceiro: Caso a MINERADORA MADRINHA opte pela saída do 

programa, ela deverá apresentar ao Conselho Diretor do Mining Hub sua justificativa 

por escrito. 

Parágrafo quarto: Quaisquer gastos financeiros incorridos à STARTUP ou ao Mining 

Hub, dentro do período referente àquele ciclo em que MINERADORA MADRINHA 

desistiu, 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 33º - Os seguintes benefícios poderão ser disponibilizados para as 

STARTUPS selecionadas para a etapa de Prova de Conceito: 

● Possibilidade de investimento para desenvolvimento dos projetos em conjunto 

com as MINERADORAS MADRINHAS para validação das POCs; 

● Possibilidade de acesso à infraestrutura e equipes das Mineradoras 

associadas, em condições favoráveis e seguras para as partes envolvidas; 

● Trabalho em conjunto com profissionais do setor de mineração; 

● Trabalho em conjunto com a equipe gestora do programa; 

● Metodologia de execução das Provas de Conceito: visitas técnicas e rotinas de 

acompanhamento do desenvolvimento; 

● Apresentação dos resultados parciais das Provas de Conceito para as 

Mineradoras associadas ao Mining Hub; 

● Ao fim do programa, e a seu exclusivo critério, as MINERADORAS, se 

entenderem viável para seus negócios, poderão investir na aplicação em 
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escala operacional das soluções, bem como estabelecer parcerias para busca 

de funding, compra ou distribuição dos produtos e serviços das STARTUPS; 

● A STARTUP participante do M-START é elegível para a participação no 

programa M-GROWTH. 

 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 34º - Fica claro e estabelecido desde já que todos os direitos relacionados à 

propriedade intelectual oriunda dos trabalhos realizados em decorrência do previsto 

neste Edital serão de propriedade da STARTUP, que terá direito à livre disposição 

sobre os mencionados direitos. 

Artigo 35º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação e/ou seleção no 

M-START CICLO 7  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 Edital 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 36º - Fica claro e estabelecido desde já, que a participação no programa e 

eventual assinatura de contrato com as MINERADORAS MADRINHAS 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 37º - Fica claro e estabelecido desde já, que a equipe gestora poderá alterar 

a qualquer momento este Edital caso seja necessário para o bom e regular 

andamento do Programa aqui estabelecido. 

Artigo 38º - Fica claro e estabelecido desde já, que todas as STARTUPS inscritas no 

M-Start Ciclo 7 autorizam o Mining Hub a eventualmente fazer contato sobre 
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oportunidades futuras em outras frentes de atuação do próprio Mining Hub. As 

STARTUPS poderão ainda cadastrar uma nova solução no programa M-CONNECT. 

Artigo 39º - Fica claro e estabelecido desde já, que caso haja qualquer dúvida com 

relação a este Edital, que o MINING HUB se coloca à disposição para respondê-las 

através do e-mail mstart7@mininghub.com.br. 

Artigo 40º - 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 

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

de dano moral. 

Artigo 41º - O Mining Hub esclarece que nos programas realizados por sua iniciativa 

são aplicadas as regras previstas na Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 

12.529/11), em especial no que se refere o art. 36 e seguintes, que determina como 

infrações da ordem econômica, dentre outros, todo e qualquer ato relacionado a (i) 

discussão, negociação, acordo, conluio manipulação ou ajuste sobre preços, 

produção e divisão de segmentos de mercado; (ii) promoção, obtenção e/ou influência 

para adoção de conduta comercial uniforme; (iii) limitação de acesso de novas 

empresas ao mercado; (iv) impedimento de acesso de concorrentes às fontes de 

insumo, matéria-prima, canais de distribuição ou tecnologia; (v) discriminação de 

adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de 

preços ou de condições operacionais; e (vi) exploração abusiva de direitos de 

propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Nesse sentido, o Mining Hub 

aplica constantemente medidas para mitigar quaisquer riscos concorrenciais 

decorrentes das interações relacionadas aos programas, incluindo, dentre elas, mas 

sem se limitar ao estabelecimento de Protocolo Antitruste com as Mineradoras e 

Startups eventualmente selecionadas para seus programas. 

Artigo 42º - Estabelece-se o e-mail mstart7@mininghub.com.br como canal oficial de 

comunicação do programa. 
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ANEXO I - CRONOGRAMA 
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ANEXO II – DESENHOS DOS DESAFIOS 

1.1 Projeto de Reciclagem 

 

1.2 Redução no tempo de resposta para controle dos particulados 
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2.1  Mapeamento geológico-geotécnico não invasivo 

 

2.2 Mitigação de corte de pneu de pá carregadeira 
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2.3 Softsensor para predição de Sílica online 

 

3.1 Aumento da eficiência energética 
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3.2 Equipamento de mina sem combustível fóssil 

 

4.1 Caracterização dos fluxos de água e rejeito em reservatórios de uso 
múltiplo 
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4.2 Controle do processo físico-químico em barragem de rejeitos 

 

5.1 Inspeção e avaliação de integridade da manta PEAD 
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5.2 Transformação dos rejeitos de mineração de ouro em coprodutos 

 

6.1 Alta performance na percepção e controle de riscos 
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6.2 Extração e inserção remota/autônoma de disjuntor 

 

6.3 Redução da exposição ao risco e esforço dos colaboradores durante a 
remoção de revestimento de tambores  

 

 


