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n o s s a  e q u i p e  q u a l i f i c a d a ,  
c e r t i f i c a ç õ e s  n a c i o n a i s  e  
internacionais, somos capazes de 
garantir que um sistema feito sob 
medida seja projetado para suas 
necessidades, dando a você a 
tranquilidade de que sua operação 
está protegida contra o risco básico 
de incêndio na mão.

A Advanced FST Mozambique está em 
funcionamento desde 2012 na 
Província de Tete. Com os nossos 
engenheiros totalmente certificados, 
sediados na província de Tete, 
fornecemos atualmente os nossos 

FST avançado, o único sistema de 
supressão de fogo  que vais precisar

Um dos maiores riscos nos setores de 
mineração e construção é o fogo. O 
fogo pode não apenas levar à 
grandes perdas de produção e ativos, 
mas também à fatalidades, algo que 
nenhuma empresa quer em suas 
mãos. Garantir que o seu ambiente 
esteja totalmente coberto em todos 
os momentos contra o risco de 
incêndio é crucial para todas as 
operações. É aqui que você pode 
confiar na Advanced Fire Suppression 
Technologies- Moçambique. Com a 

serviços a todos os fabricantes de 
equipamentos originais, grandes 
mineradoras e seus empreiteiros. A 
Advanced FST Moçambique tem a 
capacidade de suportar toda a gama 
de produtos que oferecemos, 
incluindo Sistemas de Supressão de 
Incêndios em Veículos, sistemas de 
supressão fixos como gás, instalações 
de detecção, água e manutenção. 
Também ofe recemos  supor te  
permanente no local, quando 
necessário.
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COMENTÁRIO EDITORIAL

Abuso de garimpeiros deve acabar
	 mineração	ilegal	é	um	desafio
	 que	a	maioria	das	jurisdições	de		
	 mineração	 enfrentam,	 pois	 vem	
com	um	grande	número	de	problemas.	

Estes	 incluem	 questões	 de	 segurança	 e	
perda	 de	 receitas	 para	 o	 governo,	 com	
o	 comércio	 ilícito	 acompanhando	 essas	
atividades	 de	mineração	 ilegal.	 Contudo,	
as	notícias	que	os	mineiros	ilegais	conhe-
cidos	como	‘garimpeiros’	são	empurrados	
na	escravidão	da	dívida	pelos	consórcios	
ilícitos	 e	 intermediários	 que	 os	 recrutam	
é	 uma	 outra	 triste	 realidade	 carregada	 à	
nação.

A	 questão	 é	 que	 iniciativas	 de	 emprego	
podem	 ser	 tomadas	 para	 colmatar	 esta	
praga	a	que	os	mineiros	ilegais	na	área	de	
Montepuez	estão	sujeitos.

De	 acordo	 com	os	 dados	 recolhidos	 por	

A

Andrew Maramwidze (Editor)

uma	das	empresas	mineiras,	a	maioria	dos	
garimpeiros	são	oriundos	da	província	de	
Nampula,	cerca	de	400	quilómetros	a	sul	
de	Montepuez.

As	promessas	vazias	de	 fazer	uma	 fortu-
na	 pela	 mineração	 de	 rubis	 que	 atraem	
os	 jovens,	 são	 um	 triste	 desenvolvimen-
to	e	potenciais	 futuros	 líderes	perdem-se	
no	 processo;	 um	 outro	 golpe	 no	 capital	
humano	 nacional.	 Com	 esperanças	 frus-
tradas	 na	 realização	 de	 que	 promessas	
vazias	foram-lhes	feitas,	os	jovens	podem	
ser	perdidos	a	drogas	e	ao	abuso	de	sub-
stâncias	intoxicantes.

Lembre-se,	 os	 consórcios	 de	 mineração	
ilícitos	 fornecem	 aos	 recrutas	 transporte	
para	Montepuez,	comida	e	alojamento	que	
eles	 têm	que	pagar,	e	como	são	normal-
mente	 incapazes	de	pagar	com	anteced-
ência,	 os	 consórcios	 avançam	 emprésti-

mos	 que	 devem	 ser	 reembolsados	 mais	
tarde	fora	das	receitas	do	seu	trabalho.

O	desenvolvimento	é	a	entrada	a	uma	ar-
madilha	de	dívida	 interminável	que	então	
leva	a	condições	de	trabalho	 inumanas	e	
extremamente	 perigosas.	 Embora	 rece-
bam	comida,	água,	alojamento	e	ferramen-
tas	-	mas	o	produto	do	seu	trabalho	é	ven-
dido	a	um	preço	mais	elevado	na	cadeia	
de	mineração	 ilícita,	e	os	garimpeiros	 re-
cebem	 apenas	 uma	 pequena	 fração	 do	
seu	valor.

Algumas	 ações	 precisam	 ser	 feitas	 para	
conter	 todos	 esses	 males,	 antes	 que	 se	
transformem	 em	 um	monstro	 que	 o	 país	
em	breve	não	terá	controle.	Lembre-se	de	
compartilhar	 comentários,	 cartas	 e	 opin-
iões	em	drewmara@gmail.com 

Boa leitura
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RESUMOS DE NOTÍCIAS

Ancuabe adquire concessões de 
mineração

A	 Triton	 Minerals	 recentemente	 adquir-
iu	 a	 concessão	 de	 mineração	 para	 seu	
projeto	de	grafite	de	Ancuabe,	como	um	
passo	final	em	frente	das	suas	operações.
De	acordo	com	a	 empresa,	 a	 aprovação	

ministerial	 foi	 a	 etapa	 final	 no	 pro-
cesso	 de	 solicitação	 da	 Concessão	
de	 Mineração,	 com	 a	 Triton	 ago-
ra	 tendo	 obtido	 as	 aprovações	 regu-
latórias	 necessárias	 para	 o	 progres-
so	 do	 desenvolvimento	 da	 Ancuabe
.
A	 empresa	 disse	 ainda	 que	 o	 desen-
volvimento	 também	 é	 um	 marco	 críti-
co	 em	 termos	 de	 finalizar	 as	 nego-
ciações	de	financiamento	para	o	projeto.

Isso	permitirá	que	a	Triton	acelere	as	dis-
cussões	 com	 os	 bancos	 patrocinadores	
do	 empreiteiro	 nomeado	 de	 engenharia,	
aquisição	e	construção	(EPC)	da	empresa.
O	 diretor-gerente	 da	 Triton,	 Pe

ter	 Canterbury,	 disse	 que	 a	 empre-
sa	 já	 assinou	 contratos	 vinculati-
vos	 de	 compra	 e	 venda	 de	 cerca	 de	
53%	 da	 produção	 anual	 da	 Ancuabe
.
A	 empresa	 também	 assinou	 um	 con-
trato	 de	 EPC	 com	 a	 MCC	 Internation-
al,	 que	 obteve	 a	 concessão	 de	 miner-
ação,	que	é	a	aprovação	final	necessária	
para	 iniciar	 a	 produção	 em	 Ancuabe.

“Importantemente,	 a	 adjudicação	 da	
Concessão	 de	Mineração	 é	 um	 elemen-
to	crítico	do	processo	de	financiamento,	
que	 está	 progredindo	 bem.	 Espera-se	
um	 anúncio	 em	 relação	 ao	 financiamen-
to	no	futuro	próximo	”,	disse	Canterbury.

Mobilização de capital para montepuez

A	 Battery	 Minerals	 planea	 angari-
ar	 US$	 5	 milhões	 através	 de	 uma	 co-
locação	 de	 ações	 para	 progredir	 em	
seu	 projeto	 de	 grafite	 de	 Montepuez.	

A	 empresa	 pretende	 emitir	 204	 milhões	
de	 ações	 ao	 preço	 de	 2.5c	 cada	 para	
profissionais	e	investidores	institucionais.

A	 Battery	 Minerals	 disse	 que	 as	
ações	 serão	 emitidas	 em	 duas	
tranches,	 com	 a	 segunda	 parce-
la	 sujeita	 à	 aprovação	 dos	 acionistas.

Além	 disso,	 os	 investidores	 de	 colo-
cação	 receberão	 uma	 opção	 listada,	
exercível	 a	 10c	 cada,	 para	 cada	 duas	
ações	subscritas.	As	opções	já	estão	co-
tadas	 e	 podem	 ser	 negociadas	 no	 ASX.

David	 Flanagan,	 Director-Geral	 da	 Bat-

tery	 Minerals,	 disse	 que	 a	 angariação	
de	 fundos	 marcou	 mais	 um	 passo	 para	
a	 concretização	 do	 projecto	Montepuez.

“Ficamos	 impressionados	 com	 o	 apoio	
demonstrado	 por	 uma	 série	 de	 acion-
istas	 existentes	 e	 novos	 investidores.

Esperamos	 recompensá-los	 com	 a	 con-
clusão	 do	 financiamento	 e	 desenvolvi-
mento	 do	 projeto	 e,	 em	 última	 análise,	
com	 o	 sucesso	 em	 Montepuez.	 ”

Os	recursos	serão	utilizados	para	continu-
ar	o	desenvolvimento	contínuo	do	projeto	
de	grafite	e	para	capital	de	giro	em	geral.

A produção comercial recomença em 
Balama

A	 Syrah	 Resources	 declarou	 a	 pro-
dução	 comercial	 na	 sua	 oper-
ação	 de	 grafite	 de	 propriedade	 ma-
joritária	 de	 Balama	 em	 Moçambique.

Durante	 o	 trimestre	 de	 Dezembro,	 a	 pro
dução	de	grafite	natural	chegou	a	33.000	
t,	com	a	produção	do	ano	inteiro	(2018)	de	
104.000	t,	em	linha	com	a	orientação	atu-
alizada	da	empresa.	A	recuperação	média	
de	 grafite	 alcançada	 de	 70%	 no	 trimes-
tre	mais	 recente	 foi	 um	pouco	 acima	da	
média	do	trimestre	de	Setembro	de	53%.

“A	 declaração	 de	 produção	 comercial	
representa	 um	 marco	 fundamental	 para	
a	 Syrah,	 refletindo	 a	 consistência	 de	
produção	 significativamente	 melhora-
da	 e	 melhorias	 fortes	 de	 recuperação.

“Continuamos	 a	 implementar	 melhorias	
operacionais	 adicionais	 na	 produção	
em	 curso,	 para	 trazer	 recuperações	 em	
linha	 com	 as	 nossas	 metas	 de	 médio	 e	
longo	 prazo”,	 disse	 Shaun	 Verner,	 Dire-
tor-	 geral	 e	 Diretor	 executivo	 da	 Syrah.

O	projeto	de	2	Mt/ano	em	Balama	tem	uma	
capacidade	nominal	de	350.000	t/ano	de	
concentrado	de	grafite.	É	uma	operação	a	
céu	aberto	com	processamento	que	con-
siste	em	britagem,	moagem,	flotação,	fil-
tração,	secagem,	seleção	e	ensacamento.

A produção da De Beers diminui

A	 De	 Beers	 informou	 que	 sua	 produção	
de	diamantes	brutos	 no	primeiro	 trimes-
tre	 diminuiu	 em	oito	 por	 cento,	 para	 7,9	
milhões	 de	 quilates,	 impulsionada	 por	
uma	 redução	 na	 África	 do	 Sul	 (DBCM).
	
O	grupo	diz	que	a	produção	da	DBCM	re-
duziu	de	65%,	para	0,4	milhão	de	quilates,	
devido	aos	menores	volumes	extraídos	em	
Venetia	com	o	aproximar-se	da	transição	
da	mina	a	céu	aberto	para	à	subterrânea.

Além	disso,	a	Voorspoed	foi	colocada	sob	
cuidados	 e	manuntenção	 (administração	
voluntária)	 no	 último	 trimestre	 de	 2018	
em	preparação	para	o	seu	encerramento.

No	entanto,	as	operações	do	Botswana	na	
produção	da	Debswana	aumentaram	dois	
por	 cento	 para	 6,0	 milhões	 de	 quilates.

“Isso	 foi	 impulsionado	pela	produção	de
Jwaneng	 aumentando	 conforme	 planea-
do	em	12%	para	3,3	milhões.	A	produção	
de	 Orapa2	 diminuiu	 em	 sete	 por	 cento,		
em	 conseqüência	 de	 um	 encerramento	
da	fábrica	no	período,”	disse	a	De	Beers.

Na	Namíbia,	o	grupo	 informa	que	a	pro-
dução	 diminuiu	 em	 nove	 por	 cento	 para	
0,5	milhões	de	quilates,	impulsionada	pela	
operação	terrestre	e	pela	transição	da	Eliz-
abeth	Bay	para	cuidados	e	manutenção.

Por	outro	lado,	a	produção	da	Debmarine	
Namíbia	alinhou-se	com	o	primeiro	trime-
stre	de	2018	com	0,4	milhão	de	quilates.

A	De	Beers	disse	que	o	 volume	de	 ven-
das	 de	 diamantes	 brutos	 foi	 de	 7,5	mil-
hões	 de	 quilates,	 em	 comparação	 com	
8,8	milhões	de	quilates	do	mesmo	perío-
do	 de	 vendas	 no	 primeiro	 trimestre	 de	
2018,	 enquanto	 a	 demanda	 geral	 por	
diamantes	 brutos	 de	 baixo	 valor	 per-
maneceu	moderada	 durante	 o	 trimestre.

Entretanto	a	orientação	para	o	ano	inteiro	
permanece	inalterada	em	31	-	33	milhões	de	
quilates,	sujeito	às	condições	comerciais.

Syrah escapam o ciclone Kenneth

A	 Syrah	 Resources	 anunciou	 que	
o	 Cyclone	 Kenneth	 não	 afetou	 a	
Operação	 de	 Grafite	 de	 Balama.

De	acordo	com	a	empresa,	apesar	da	chu-
va	e	do	vento	registados	em	Balama,	ação	
preparatória	no	local	foi	estabelecida	para	
garantir	a	segurança	do	pessoal	da	Syrah	e	
a	segurança	do	equipamento	operacional.

“O	Cyclone	 Kenneth	 é	 o	 segundo	 even-
to	 climático	 importante	 em	 questão	 de	
semanas	 a	 atingir	 Moçambique.	 O	 im-
pacto	 total	 deste	 ciclone	 sobre	 as	 pes-
soas	 e	 infra-estruturas	 em	 Moçambique	
ainda	 está	 por	 ser	 estabelecido	 ”,	 disse	
Shaun	Verner,	diretor	executivo	de	Syrah.

“A	 Syrah	 e	 os	 seus	 funcionários	 têm	
estado	 activos	 tanto	 directamente	
como	 através	 da	 Cruz	 Vermelha	 para	
ajudar	 no	 rescaldo	 do	 ciclone	 Idai	 na	
Beira,	 e	 iremos,	 é	 claro,	 avaliar	 como	
podemos	 ajudar	 em	 Cabo	 Delgado,	
caso	 seja	 necessário”,	 acrescentou.
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HISTÓRIA PRINCIPAL

Autoridades reprimem não conformidade
	 utoridades	flexionaram	seus	músculos	para	reprimir	as
	 mineradoras	não-conformes	no	país.	Adriano	Sênva-	
	 no,	diretor	do	Instituto	Nacional	de	Minas	(INAMI)	disse	
recentemente	que	pelo	menos	145	títulos	de	mineração	no	país	
foram	revogados	no	primeiro	trimestre	deste	ano.

O	 diretor	 disse	 que	 as	 irregularidades	 encontradas	 entre	 os	
mineradores	não	cumpridores	incluem	o	não	cumprimento	dos	
prazos	de	expiração	das	licenças	e	a	falha	em	enviar	relatórios	
periódicos.	A	não	regularização	dos	dados	-	endereço	físico	e	
eletrônico	e	o	Número	Único	de	Identificação	Tributária	dos	va-
lores	mobiliários	no	banco	de	dados	do	INAMI,	é	outro	motivo	
que	pode	levar	à	revogação	de	licenças.

Sênvano	citou	que	outra	razão	para	considerar	a	revogação	de	
uma	licença	tem	a	ver	com	o	pagamento	de	impostos	pelos	de-
tentores	que	devem	estar	na	superfície	da	sua	área,	se	for	para	
uma	licença	para	prospecção	e	pesquisa.

“Caso	 contrário,	 se	 tiveres	 uma	 licença	 de	 produção,	 terás	

A que	pagar	o	 imposto	de	produção	apropriado,	 como	explica-
do”,	disse	Sênvano.	Além	de	145	licenças	 já	revocadas,	o	 IN-
AMI	 diz	 que	 há	 outras	 323	 na	borda	 e	 podem	ser	 revocados		
brevemente.	Contudo,	o	 INAMI	diz	que	as	 licenças	não	 foram	
revocadas	porque	a	retirada	de	um	título	de	mineração	deve	ser	
precedida	por	uma	avaliação	técnica	e	 legal,	o	que	ainda	não	
aconteceu.

A	repressão	sobre	os	mineiros	não	conformes	chega	num	mo-
mento	em	que	os	substanciais	depósitos	de	carvão	inexplora-
dos	do	país,	na	província	central	de	Tete,	atraíram	uma	atenção	
significativa	 das	 empresas	 internacionais	 de	 mineração.	 As	
vastas	 reservas	 de	 carvão	 inexplorado	 e	 a	 mina	 de	 carvão	
de	Moatize,	 na	 Província	 de	 Tete,	 são	 atualmente	 as	 quartas	
maiores	do	mundo.

Entretanto,	o	Banco	Mundial	previu	que,	até	2032,	Moçambique	
geraria	até	US	$	9	bilhões	em	receitas	dos	seus	recursos	natu-
rais,	em	particular	o		carvão	e	gás,	à	medida	que	a	demanda	da	
Índia	e	da	China	continua	a	crescer.

www.minrom.co.zaCONTACTE-NOS HOJE MESMO: info@minrom.co.za
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Perspectivas de crescimento da indústria de 
grafite no radar
	 om	a	grafite	a	tornar-se	uma	co-
	 modidade	de	grande	suces-
	 so	comercial	global,	a	indústria	de	
mineração	local	espera	capitalizar	dos	seus	
vastos	 depósitos	 de	 alta	 qualidade	 e	 usá-
los	para	ajudar	a	transformar	sua	economia.

A	 maior	 parte	 da	 grafite	 do	 país	 encon-
tra-se	em	Cabo	Delgado	e	as	companhias	
de	mineração	acorreram	a	região	para	tirar	
proveito	dos	seus	depósitos	ricos,	principal-
mente	empresas	australianas	que	dominam	
o	setor	-	Triton	Minerals,	Mustang	Resourc-
es,	Battery	Minerals	e	Syrah	Resources.	As	
empresas	 de	 mineração	 de	 grafite	 rejeit-
aram	preocupações	sobre	a	confiança	dos	
investidores	em	mercados	emergentes.

“Os	mercados	[de	ações]	sofreram	em	todo	
o	 mundo,	 mas	 consideramos	 isso	 como	
um	investimento	em	infraestrutura	de	longo	
prazo,	em	qualquer	caso”,	diz	David	Flana-
gan,	Diretor	executivo	da	Battery	Minerals.

	“A	 indústria	de	grafite	será	um	ponto	bril-
hante	para	Moçambique”,	acrescentou	ele.

C

NOTÍCIAS GERAIS

A	Battery	Minerals	possui	licenças	para	de-
pósitos	em	Montepuez	e	Balama,	mas	ain-
da	não	 tem	 fundos	para	desenvolvê-las.	A	
grafite	não	é	a	única	atração,	e	a	empresa	
estima	que	também	tenha	US	$	10	bilhões	
em	vanádio,	um	metal	usado	na	produção	
de	ligas	de	aço	em	sua	área	de	concessão.

O	momento	do	súbito	crescimento	na	min-
eração	não	poderia	ser	melhor,	não	apenas	
porque	a	demanda	por	grafite	triplicaria	nos	
próximos	10	anos,	mas	porque	poderia	ser	
um	grande	benefício	para	a	economia,	que	
perdeu	 a	 confiança	 dos	 investidores	 inter-
nacionais	e	dos	doadores	.

“A	mineração	de	grafite	em	Moçambique	é	
uma	perspectiva	muito	mais	atraente	com-
parada	com	algumas	outras	na	região”,	diz	
o	 diretor	 da	 Triton	Minerals,	 Peter	 Canter-
bury.	“Por	exemplo,	temos	a	plena	proprie-
dade	sobre	as	minas	e	somos	capazes	de	
repatriar	todos	os	seus	lucros.	Na	Tanzânia,	
por	outro	 lado,	o	governo	exige	uma	quo-
ta	 de	 16	 por	 cento	 de	 todas	 as	 minas.	
Apesar	 dos	 problemas	 que	 encontramos	

em	Moçambique,	é	uma	perspectiva	muito	
mais	atraente.”

A	 Triton	 está	 trabalhando	 na	 sua	mina	 de	
Ancuabe,	que	custará	cerca	de	US	$	99,4	
milhões	 para	 ser	 construída.	 Uma	 vez	
totalmente	 operacional,	 deverá	 produz-
ir	 60.000tn	 de	 grafite	 por	 ano.	 O	 governo	
impõe	 um	 imposto	 corporativo	 de	 32%	 e	
recebe	três	por	cento	em	realezas.

“Há	uma	exceção	de	cinco	anos	do	imposto	
de	 importação	e	um	esquema	de	subsídio	
de	capital	positivo	por	10	anos,	o	que	leva	
os	 níveis	 de	 tributação	 corporativas	 para	
mais	perto	de	25%”,	disse	Canterbury.

Por	 outro	 lado,	 a	 Syrah	 inaugurou	 oficial-
mente	 a	 sua	 mina	 de	 Balama,	 que	 fica	 a	
cerca	de	200	km	a	oeste	da	cidade	de	Pem-
ba,	em	Abril	de	2018.	Mas	um	incêndio	em	
seu	 equipamento	 de	 processamento	 em	
Outubro	atrasou	a	produção	em	cinco	 se-
manas,	reduzindo	as	estimativas	do	quarto	
trimestre		a	30-35	quilotoneladas.

Single‐source supplier: your partner for pumps, 
valves and service
KSB is one of the world’s leading  supplier of Pumps , Valves and related Systems.  Wherever there are fluids to be transported,
controlled or shut off, customers globally rely on our products.  

WATER WASTE WATER MINING
INDUSTRY ENERGY BUILDING SERVICES

KSB in South Africa has branches in all the major centres as well as West Africa, East Africa,  Namibia and Zambia, ensuring a bigger 
footprint.

www.ksbpumps.co.za
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Kibo assina linha de crédito de US $ 900 milhões

A	 empresa	de	energia	de	múl-	
	 tiplos	ativos	assinou	uma	carta
		 de	compromisso	de	financiamen-
to	 corporativo	 com	 a	 Wimmer	 Financial	
para	o	financiamento	dos	seus	projetos	de	
energia	em	África.

A	 linha	de	 crédito	 corporativo	de	 até	US	
$	900	milhões	faz	parte	de	um	pacote	de	

financiamento	 mais	 amplo	 para	 a	 con-
strução	 e	 comissionamento	 dos	 projetos	
africanos	 de	 energia	 da	 Kibo,	 à	 medida	
que	 se	 aproximam	 de	 uma	 decisão	 final	
de	investimento.

Sob	os	termos	da	carta	de	contratação,	a	
Wimmer	assumirá	a	posição	de	única	con-
sultora	exclusiva	de	finanças	corporativas	
globais,	excluindo	o	projeto	da	companhia	
na	Tanzânia,	no	qual	a	Wimmer	não	des-
frutará	de	qualquer	exclusividade.	“A	Kibo	
está	muito	satisfeita	por	ter	assinado	uma	
Carta	de	Compromisso	formal	com	um	ex-
celente	prestador	 de	 serviços	 financeiros	
como	a	Wimmer.

Esse	engajamento	 formal	com	a	Wimmer	
segue	vários	meses	de	discussão	e	nego-
ciação	e	estamos	ansiosos	para	trabalhar	
com	a	Wimmer	na	garantia	dos	requisitos	
de	dívida	da	empresa	para	os	seus	proje-
tos	de	energia	em	África	”,	disse	Louis	Co-

Total 
Operating
economy

on-site service

Tailored
products

Real-time data

SMARTER MINING 
IN MOTION
Scania offers smarter and more effi cient solutions that help 
to eliminate waste and reduce environmental foot-print.
Scania also delivers robust and tailor-made products and
services, reinforcing sustainability as well as business value 
for our customers.

25% MORE PAYLOAD
The Scania heavy tipper is a robust partner in any kind of 
mining environment, specially developed for optimised
performance in the toughest conditions – at a signifi cantly lower 
cost per tonne.

www.scania.co.za

Scania Power Tipper Advert.indd   1 2018/11/28   16:00

etzee,	Diretor	executivo	da	Kibo.	A	Wim-
mer	Financial	faz	parte	do	Wimmer	Group	
e	é	um	banco	de	investimento	global	com	
foco	em	mineração,	petróleo	e	gás,	ener-
gia	 alternativa,	 imobiliário,	 infraestrutura,	
aviação,	transporte,	aeroespaço,	indústria	
e	outros	setores.

O	 foco	 principal	 atual	 é	 o	 financiamento	
global	de	projetos	e	aquisições	para	tran-
sações	maiores,	 normalmente	de	 50	mil-
hões	de	dólares	e	mais.

O	Wimmer	Group	 também	 inclui	 o	Wim-
mer	Family	Office,	que	conduz	seus	princi-
pais	investimentos	em	empresas	e	fundos	
externos,	 bem	 como	 a	Wimmer	 Horizon,	
que	investe	em	estratégias	de	investimen-
to	sistemáticas	e	quantitativas.

A	Kibo	está	focada	no	desenvolvimento	de	
três	projetos	de	energia	térmica	de	carvão	
em	Moçambique,	Botswana	e	Tanzânia.

NOTÍCIAS GERAIS
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In April 2019, WorleyParsons 
and Jacobs’ Energy, Chemicals 

and Resources division, two 
global leaders in engineering, 

technical and professional 
services, came together under 

a new name, Worley. Our 
customers now have access 
to a wide network of highly 
capable people around the 

globe to help them meet the 
world’s changing energy, 

chemicals and resources needs.

worley.com
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Moma publica resultados 
impressionantes do 
primeiro trimestre 
	 enmare,	produtores	globais	de	minerais	de	titânio	e	zircônio	e
	 desenvolvedores	da	Moma	Minerals	Mine,	registaram	um	forte
	 conjunto	de	resultados	para	o	primeiro	trimestre.	“A	produção	no	primeiro	
trimestre	de	2019	foi	robusta,	beneficiando-se	do	aumento	da	contribuição	do	WCP	
B	após	o	trabalho	de	atualização	em	2018.

“As	remessas	foram	menores	do	que	o	previsto	devido	às	más	condições	do	mar	e	
ao	trabalho	de	manutenção	não	planeada.	No	entanto,	estamos	confiantes	de	que	
o	volume	total	de	vendas	de	2019	não	será	afetado	”,	disse	Michael	Carvill,	Direc-
tor-gerente	da	Kenamare	Resources.	Carvill	disse	que	os	mercados	de	matérias-pri-
mas	de	titânio	fortaleceram-se	durante	o	primeiro	trimestre,	acrescentando	que	a	
empresa	espera	que	os	preços	da	ilmenita	continuem	a	subir	durante	o	segundo	
trimestre,	impulsionados	pelo	aumento	da	demanda	chinesa.

O	 Estudo	 de	 Viabilidade	Definitivo	 (DFS)	 para	 a	 Planta	 de	Concentrador	 Úmido	
(WCP)	B	para	a	Pilivili	está	progredindo	bem	e	em	caminho	para	conclusão	antes	
do	final	do	primeiro	semestre	de	2019.	Por	outro	lado,	a	demanda	melhorada	de	
ilmenita	no	primeiro	trimestre	de	2019	no	mercado	deverá	aumentar	ainda	mais	du-
rante	o	resto	do	ano.	O	mercado	de	zircão	permaneceu	estável	durante	o	primeiro	
trimestre,	com	fortes	fundamentos	de	longo	prazo.

Os	resultados	positivos	do	primeiro	trimestre	vieram	depois	que	a	Moma	Titanium	
Minerals	Mine	 também	 anunciou	 resultados	 preliminares	 positivos	 para	 os	 doze	
meses	até	31	de	Dezembro	de	2018.	“2018	foi	o	terceiro	ano	consecutivo	da	Ken-
mare	em	atingir	nossa	orientação	de	produção	e	entregar	volumes	de	 remessas	
recordes.	“Registamos	um	aumento	de	54%	no	EBITDA	de	US$	93,3	milhões,	em	
cima	de	US$32.8	milhões	e	uma	posição	de	caixa	líquida	de	fim	do	ano	de	US$13.5	
milhões,	em	comparação	com	US$34.1	milhões	da	dívida	líquida	no	fim	do	2017,	
em	cima	de	US$47.6	milhões,”	disse	Carvill.

Carvill	disse	que	a	empresa	também	alcançou	uma	melhoria	significativa	no	desem-
penho	de	segurança,	com	uma	taxa	de	frequência	de	acidentes	com	tempo	perdido	
(LTIFR)	de	0,12	por	200.000	horas-homem	trabalhadas	em	2018,	o	nível	mais	baixo	
até	o	momento.	“Em	termos	do	nosso	programa	de	desenvolvimento,	fizemos	um	
bom	progresso	em	direção	ao	nosso	objetivo	principal	de	 fornecer	um	aumento	
aproximado	de	20%	da	nossa	taxa	de	produção	para	1,2	milhão	de	toneladas	por	
ano	de	ilmenita	até	2021”,	disse	Carvill.

Ele	disse	que	a	média	de	preços	 recebidos	por	produtos	 foi	maior	em	2018	em	
comparação	a	2017.	“Nós	vemos	uma	perspectiva	positiva	devido	ao	crescimento	
contínuo	da	demanda,	a	depleção	de	minas	existentes	e	provisão	limitada	das	no-
vas	minas	nos	anos	próximos.”

K
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Montepuez posta resultados positivos de trabalhos 
de teste

A MRM condena abuso de garimpeiros

	 Battery	Minerals	relatou	resulta-	
	 dos	preliminares	altamente	fa-	
	 voráveis			de	testes	metalúrgicos	do	
projeto	de	grafite	de	Montepuez.

O	 trabalho	 de	 teste	 teve	 como	 objetivo	 a	
avaliação	 do	 potencial	 do	 vanádio	 a	 ser	
extraído	 de	 ‘tailings’	 (resíduos)	 	 que	 serão	
produzidos	 em	 Montepuez.	 Este	 trabalho	
preliminar	 permitiu	 que	 a	 Battery	 Minerals	
classificasse	 o	 conteúdo	 de	 vanádio	 dos	
seus	 depósitos	 de	 grafite	 em	 Montepuez	
como	um	 recurso	mineral	 inferido,	 propor-
cionando	à	empresa	a	confiança	para	con-
tinuar	a	trabalhar	para	determinar	o	poten-
cial	econômico	de	produzir	um	subproduto	
de	pentóxido	de	vanádio	do	fluxo	de	resídu-
os	da	planta	do	projeto.

Enquanto	 um	 estudo	 comercial	 da	 viabili-

	 Montepuez	Ruby	Mining	(MRM)		
	 denunciou	a	“escravidão	mod-	
	 erna”	 à	 qual	 são	 submetidos	
os	mineradores	 ilegais	 na	 área	de	Mon-
tepuez.

	A	empresa	lamentou	que	os	mineradores	
ilegais	 conhecidos	 como	 “garimpeiros”	
sejam	empurrados	para	a	escravidão	da	
dívida	 pelos	 consórcios	 ilícitos	 e	 inter-
mediários	que	os	recrutam.

A

A

dade	ainda	não	foi	concluído,	os	testes	pre-
liminares	 indicam	potencial	para	beneficiar	
os	 resíduos	 de	 Montepuez	 para	 produzir	
concentrado	de	vanádio.

“A	adição	de	um	recurso	de	mineral	de	vaná-
dio	e	o	potencial	de	um	subproduto	V2O5	é	
altamente	prometedora	dado	a	perspectiva	
positiva	 atual	 do	mercado	 de	 vanádio.	 Há	
uma	forte	demanda	atual	dos	setores	tradi-
cionais	do	mercado	e	sinais	positivos	para	o	
setor	de	armazenamento	de	energia	”,	disse	
Jeremy	 Sinclair,	 diretor	 administrativo	 da	
Battery	Minerals.

“A	empresa	continuará	os	estudos	para	en-
tender	 como	 o	 valor	 do	 vanádio	 pode	 ser	
extraído,	 mantendo-se	 focado	 no	 objetivo	
principal	 de	 desenvolver	 as	 operações	 de	
grafite.”

De	acordo	com	os	dados	recolhidos	pela	
MRM,	a	maioria	dos	garimpeiros	vêm	da	
província	 de	 Nampula,	 a	 cerca	 de	 400	
quilómetros	a	sul	de	Montepuez.

Os	 jovens	 desempregados	 são	 facil-
mente	atraídos	com	promessas	de	fazer	
uma	fortuna	com	a	mineração	de	rubis.

Os	 consórcios	 de	mineração	 ilegais	 for-
necem	 aos	 recrutas	 transporte	 para	
Montepuez,	 alimentação	 e	 alojamento.	
Contudo,	 os	 mineiros	 têm	 que	 pagar	
por	 isso	 e,	 como	 normalmente	 não	 têm	
condições	de	pagar	antecipadamente,	os	
consórcios	 adiantam-lhes	 empréstimos,	
que	 devem	 ser	 reembolsados	 		posterior-
mente	com	o	produto	do	seu	trabalho.	O	
desenvolvimento	 é	 a	 entrada	 para	 uma	
interminável	armadilha	da	dívida.

Uma	 vez	 em	 Montepuez,	 os	 mineiros	
são	 levados	para	as	minas	 ilegais,	onde	
enfrentam	 condições	 de	 trabalho	 desu-
manas	 e	 extremamente	 perigosas.	 Em-
bora	 recebam	comida,	água,	alojamento	
e	 ferramentas	 -	 mas	 o	 produto	 do	 seu	
trabalho	 é	 vendido	 a	 um	preço	mais	 el-
evado	 na	 cadeia	 de	mineração	 ilícita,	 e	
os	 garimpeiros	 recebem	 apenas	 uma	
pequena	fração	do	seu	valor.

‘Desde	então	estão	em	dívida	para	com	
o	 consórcio,	 e	 sem	 dinheiro	 disponível	
de	 retornar	 livremente	 para	 os	 seus	 lo-
cais	de	origem’,	diz	o	document	da	MRM.	

O	 projeto	 de	 grafite	 Montepuez	 está	 lo-
calizado	dentro	do	Complexo	Xixano	e	at-
ravessa	 os	 contatos	 tectônicos	 entre	 os	
Complexos	Nairoto,	Xixano	e	Montepuez.	O	
Complexo	 Xixano	 inclui	 uma	 variedade	 de	
rochas	 metassupracrustais	 que	 envolvem	
predominantemente	 rochas	 ígneas	máficas	
e	granulitos	que	 formam	o	núcleo	de	uma	
sincronia	de	tendência	regional	norte-nord-
este	para	sul-sudoeste.

O	xisto	de	mica	contendo	grafite	e	gnaisse	
são	encontrados	no	Complexo	Xixano.

Sujeito	 à	 conclusão	 do	 financiamento	 do	
projeto,	a	Battery	Minerals	pretende	 iniciar	
a	 produção	 de	 concentrado	 de	 floco	 de	
grafite	em	Montepuez	a	uma	taxa	de	50.000	
t/pa	 e	 um	 grau	médio	 de	 concentrado	 de	
floco	de	96%	de	TGC.

‘Como	 resultado	 eles	 são	 efetivamente	
as	 vítimas	 de	 escravatura	 moderna’.	 A	
MRM	 também	 observa	 um	 aumento	 no	
número	de	acidentes	devido	ao	colapso	
dos	 poços	 de	 mineração	 ilegais,	 levan-
do	à	perda	de	várias	vidas	nos	primeiros	
meses	deste	ano.

A	MRM	diz	que	forneceu	assistência	hu-
manitária	 para	 resgatar	 as	 vítimas,	 por	
sinalizar	as	minas	e	conscientizar	as	co-
munidades	sobre	essa	prática	ilegal.

Em	cooperação	com	o	Ministério	dos	Re-
cursos	Minerais	e	Energia	e	o	governo	da	
província	de	Cabo	Delgado,	a	MRM	está	
ansiosa	por	reduzir	o	risco	e	a	exploração	
de	grupos	vulneráveis			e	identificar	os	pro-
motores,	 intermediários	 e	 financiadores	
desta	actividade	ilegal.

As	 estatísticas	 indicam	 que	 as	 minas	
ilegais	 são	 geridas	 por	 estrangeiros.	 In-
cursões	da	polícia	contra	a	mineração	ile-
gal	em	2017	e	2018,	resultaram	em	prisão	
e	deportação	de	cerca	de	7.000	pessoas.
Os	mineiros	ilegais	eram	provenientes	de	
países	vizinhos	como	a	Tanzânia	e	Malawi	
e	mais	longe	como	Senegal	e	Mali.

A	MRM	acrescenta	que	o	afluxo	de	minei-
ros	 ilegais	 prejudica	 o	 tecido	 social	 das	
comunidades	 de	 Montepuez	 devido	 ao	
abuso	de	álcool	e	drogas,	violência	sexu-
al	e	problemas	ambientais,	como	a	polu-
ição	das	fontes	de	água	das	aldeias.

NOTÍCIAS GERAIS
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Nova autoridade para a indústria de GNL
	 governo	aprovou	a	criação	de	uma	nova	autoridade	de
	 petróleo	e	mineração,	agora	que	o	país	se	encontra	no	
	 centro	das	atenções	pelas	suas	descobertas	de	reser-
vas	de	gás	natural.

Ana	Comoana,	porta-voz	do	gabinete,	disse	que	a	autoridade	
de	mineração	irá	garantir	“o	monitoramento	permanente	e	efici-
ente	das	atividades	em	conformidade	com	a	lei”.

“Queremos	 prevenir	 a	 extração	 ilegal,	 o	 comércio	 e	 a	 expor-
tação	de	óleo	e	produtos	de	mineração”,	disse	a	porta-voz.
A	Inspecção-Geral	de	Recursos	Minerais	e	Energia	tem	autono-
mia	administrativa	e	técnica	e	concentra-se	em	cinco	matérias:	
inspecção	mineira,	hidrocarbonetos	e	combustível,	energia,	au-
ditoria	interna	e	assistência.

Nos	últimos	dois	anos,	o	país	tem	se	concentrado	na	prospecção	
de	hidrocarbonetos,	após	a	descoberta	de	grandes	reservas	de	
gás	 e	 carvão.	 Estima-se	que	 as	 reservas	 contenham	mais	 de	
100	trilhões	de	pés	cúbicos	(tcf).	Espera-se	que	os	dois	projetos	
de	gás	natural	liquefeito	(GNL)	do	país	emerjam	como	um	dos	
dez	maiores	produtores	de	GNL	do	mundo.

Espera-se	que	o	projeto	Coral	LNG	impulsione	a	economia,	com	
a	estimativa	do	Banco	Mundial	em	um	relatório	de	que	até	2032	
Moçambique	poderia	gerar	até	US	$	9	bilhões	em	receitas	pelos	

seus	 recursos	 naturais,	 em	particular	 carvão	 e	 gás,	 à	medida	
que	a	demanda	da	Índia	e	a	China	continua	a	crescer.

Além	disso,	espera-se	que	o	recente	investimento	no	Corredor	
Ferroviário	de	Nacala		crie	oportunidades	de	investimento	para	o	
fornecimento	de	equipamentos	de	mineração	de	carvão,	logísti-
ca	 e	 equipamentos	 ferroviários.	 Espera-se	 que	 dois	 projetos	
aumentem	o	 investimento	em	mineração	e	processamento	de	
depósitos	de	areias	pesadas,	Moma	Heavy	Sands	e	o	Corridor	
Sands.

Na	mesma	linha,	a	indústria	de	ouro	está	prevista	para	crescer	
1,1	por	 cento	 anualmente	 a	partir	 de	2016	a	 2020	 (uma	con-
cessão	de	mineração	de	ouro	recentemente	foi	concedida,	com	
reservas	estimadas	de	2,97	milhões	de	onças).

O
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A Bell Equipment, como parte da sua 
estratégia de grupo para expandir 
sua  rede  independente  de  
revendedores  em mercados  
selecionados, nomeou a Lonagro 
M o ç a m b i q u e  c o m o  s u a  
r e v e n d e d o r a  e x c l u s i v a  e m  
Moçambique e Malawi.

Explicando a lógica por trás da 
estratégia da empresa e a 
nomeação de Longaro, o diretor de 
marketing da Bell Equipment, 
Stephen Jones, disse: “Trabalhar com 
revendedores independentes 
provou ser um modelo que nos 
permite oferecer melhor cobertura e 
suporte a nossos clientes em 
mercados onde as áreas são vastas 
e a população de máquinas é baixa. 
Na indústria de equipamentos, a 
infraestrutura e o investimento são 
necessários para fornecer suporte 
essencial para os usuários deste 
equipamento. Na nossa experiência, 
as sinergias  desenvolvem-se 
rapidamente com os revendedores 
que têm produtos complementares 
que podem ajudar a suportar a infra-
estrutura necessária e aguentarem-
se melhor aos ciclos do mercado.

A Lonagro é uma divisão do Lonrho 

G r o u p ,  q u e  m a n t ê m  
concess ionár ias  John Deere 
Agriculture em vários países 
africanos. Fez rapidamente um 
nome para si no mercado de 
equipamentos de agricultura 
a l t a m e n t e  c o n t e s t a d o ,  
demonstrando disposição para 
investir e ter uma visão de longo 
prazo dos países em que opera, 
bem como de seus usuários de 
e q u i p a m e n t o s  e  f u t u r a s  
oportunidades.

'Avaliamos um número de diferentes 
modelos de negócio, bem como 
outros potenciais vendedores como 
parte de um projeto de melhoria de 
negócios lançado no início do ano,' 
continua Jones. ' Desde o início ficou 
claro que um relacionamento mais 
p r ó x i m o  c o m  a  L o n a g r o  
proporciona benefícios para a Bell, 
Lonagro e, mais importante, nossos 
clientes da Bell. As sinergias são 
claras no que diz respeito às 
estruturas de gestão, habilidades 
escassas, logística, instalações e 
compreensão dos clientes. Isso dá à 
Bell a confiança de que a Lonagro, 
como uma revendedora de alto 
desempenho da John Deere, com 
uma equipe dinâmica e motivada, 

está bem posicionada para oferecer 
suporte aos nossos clientes atuais e 
ampliar a área de cobertura das 
nossas máquinas na região.

A  Lonagro  está  igualmente  
entusiasmada com a oportunidade 
oferecida por ser capaz de fornecer 
e apoiar a extensa gama de 
produtos Bell no território. 'Enquanto 
o mercado continua difícil, estamos 
confiantes no futuro dos países. A 
agricultura de longo prazo, os 
recursos minerais e as oportunidades 
de infra-estrutura são vastas e, com a 
nossa aliança com a Bell, agora 
podemos fornecer uma gama 
significativa de produtos que serão 
utilizados nessas indústrias. Isto 
permitirá que a Lonagro continue 
investindo e se posicione como o 
abastecedor de equipamento de 
escolha,” comenta Reinhardt Van 
Zyl, o Diretor-gerente da Lonagro.

Bell e Lonagro juntam-se em 
Moçambique e no Malawi 
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Existem soluções  para satisfazer a demanda 
de electricidade com energia renovável
	 medida	que	cresce	a	urgência		
	 de	adotar	uma	ação	climática
	 corajosa,	 uma	 nova	 análise	 da	
Agência	 Internacional	 de	 Energia	 Ren-
ovável	(IRENA)	constatou	que	a	expansão	
de	 energias	 renováveis	 combinadas	 à	
eletrificação	poderiam	proporcionar	mais	
de	três	quartos	das	reduções	de	emissões	
relacionadas	 à	 energia	 necessárias	 para	
atingir	as	metas	climáticas	globais	.

De	acordo	com	a	última	edição	do	Glob-
al	 Energy	 Transformation	 da	 IRENA,	 ‘A	
Roadmap	 to	 2050’	 (Um	 Roteiro	 para	
2050),	lançado	no	Berlin	Energy	Transition	
Dialogue	(	Diálogo	de	Transição	de	Ener-
gia	de	Berlin)	recentemente,	existem	vias	
para	 satisfazer	86%	da	demanda	global	
de	electricidade	com	a	energia	renovável.
A	eletricidade	cobriria	a	metade	da	mistu-
ra	de	energia	final	global.	A	provisão	glob-
al	 de	 energia	 iria	 	 mais	 que	 duplicar-se	
nesse	período,	com	a	maior	parte	gerada	
a	 partir	 de	 energia	 renovável,	 principal-
mente	energia	solar	fotovoltaica	e	eólica.
“A	corrida	para	garantir	um	futuro	seguro	
para	 o	 clima	 entrou	 em	 uma	 fase	 deci-
siva”,	 disse	 o	 Diretor-geral	 da	 IRENA,	
Francesco	La	Camera.

“A	energia	renovável	é	a	solução	mais	efi-
caz	e	prontamente	disponível	para	invert-
er	a	tendência	do	aumento	das	emissões	
de	 CO2.	 Uma	 combinação	 de	 energia	
renovável	 com	 uma	mais	 profunda	 elet-
rificação	pode	atingir	75	por	cento	da	re-
dução	das	emissões	relacionadas	com	a	
energia	necessária”.

À Uma	 transição	 de	 energia	 acelerada	 de	
acordo	com	o	Roteiro	2050	 também	 iria	
poupar	 a	 economia	global	 até	USD	160	
trilhões	 cumulativamente	 nos	 próximos	
30	anos	em	custos	na		saúde,	subsídios	
de	energia	e	danos	climáticos.

Cada	dólar	gasto	na	transição	de	energia	
pagaria	 até	 sete	 vezes	 mais.	 A	 econo-
mia	 global	 cresceria	 em	 2.5	 por	 cento	
em	 2050.	 Contudo,	 os	 danos	 do	 clima	
podem	 levar	 a	 perdas	 socioeconômicas	
significantes.

“A	mudança	para	as	energias	renováveis			
faz	sentido	econômico”,	acrescentou	La	
Camera.

“Pelos	 meados	 do	 século,	 a	 economia	
global	 seria	 maior	 e	 os	 empregos	 cria-
dos	 no	 setor	 de	 energia	 aumentariam	 o	
emprego	global	em	0,2%.	Políticas	para	
promover	uma	transição	justa	e	inclusiva	
podem	maximizar	os	benefícios	para	dif-
erentes	países,	regiões	e	comunidades.
Isso	 também	 aceleraria	 a	 obtenção	 do	
acesso	à	energia	acessível	e	universal.	A	
transformação	global	de	energia	vai	além	
de	 uma	 transformação	 do	 setor	 de	 en-
ergia.	 É	 uma	 transformação	 das	 nossas	
economias	e	sociedades	”.

Mas	 a	 ação	 está	 em	 atraso,	 alerta	 o	
relatório.	Enquanto	as	emissões	de	CO2	
relacionadas	 à	 energia	 continuaram	 a	
crescer	mais	de	1%	ao	ano,	 em	média,	
nos	últimos	cinco	anos,	as	emissões	pre-
cisariam	diminuir	70%	abaixo	do	nível	at-

ual	até	2050	para	atingir	as	metas	climáti-
cas	globais.

Isto	 pede	 um	 aumento	 significativo	 da	
ambição	nacional	e	metas	mais	agressi-
vas	para	energias	renováveis	e	climáticas.
O	Roteiro	IRENA	recomenda	que	a	políti-
ca	nacional	concentre-se	em	estratégias	
de	longo	prazo	de	zero	carbono.	Também	
destaca	a	necessidade	de	 impulsionar	e	
arnesar		a	inovação	sistêmica.

Isto	 inclui	 a	 promoção	 de	 sistemas	 de	
energia	mais	 inteligentes	através	de	dig-
italização,	bem	como	o	acoplamento	dos	
sectores	 de	 utilização	 final,	 particular-
mente	 de	 aquecimento,	 arrefecimento	 e	
transporte,	através	de	maior	eletrificação,	
promoção	de	descentralização	e	projetar	
redes	elétricas	flexíveis.

“A	 transformação	 de	 energia	 está	 gan-
hando	 ímpeto,	mas	 deve	 acelerar	 ainda	
mais”,	disse	La	Camera.

“A	 Agenda	 2030	 para	 o	 Desenvolvi-
mento	 Sustentável	 da	 ONU	 e	 a	 revisão	
das	promessas	climáticas	no	âmbito	do	
Acordo	de	Paris	são	marcos	para	elevar	
o	 nível	 de	 ambição.	 Uma	 ação	 urgente	
no	 terreno,	 em	 todos	 os	 níveis,	 é	 vital,	
em	particular	desbloqueando	os	 investi-
mentos	necessários	para	fortalecer	ainda	
mais	o	 impulso	dessa	 transformação	de	
energia.	Uma	liderança	ágil	e	progressis-
ta	será	fundamental	-	o	mundo	em	2050	
depende	 das	 decisões	 de	 energia	 que	
tomamos	hoje.	”
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Standard afirma confiança na RDC
	 Standard	Bank	continua	entusiasmado	com	a	RDC		
	 como	importante	destino	de	investimento	em	miner-	
	 ação.	De	acordo	com	o	executivo	do	Standard	Bank,	
a	DRC	 é	 uma	 jurisdição	muito	 importante,	 do	 ponto	 de	 vista	
de	volume	de	recursos	e	qualidade,	para	qualquer	participante	
sério	do	setor	de	mineração	global	poder	ignorar.

“A	RDC	tem	o	potencial	de	tornar-se	o	maior	produtor	mundial	
de	cobre	por	meio	da	aplicação	consistente	de	uma	política	de	
mineração	clara	e	racional.

“Isso	seria	uma	virada	de	 jogo	para	a	economia,	colocando	a	
RDC	 numa	 posição	 de	 transformar-se	 em	 um	 país	 de	 renda	
média	até	2050,”	disse	Peter	von	Klemperer,	Diretor	de	Miner-
ação	e	Metais	do	Standard	Bank	Group.

O	Standard	Bank	apoia	um	grande	número	de	clientes	de	 re-

O cursos	no	setor	de	mineração	e	estão	envolvidos	na	RDC	há	
mais	de	20	anos,	financiando	operações	e	gerenciando	serviços	
bancários	para	uma	gama	de	clientes,	desde	os	participantes	
estabelecidos	do	mundo	desenvolvido	até	os	recentes	clientes	
chineses.

“O	Standard	Bank	desenvolveu	um	amplo	eco-sistema	de	clien-
tes	na	RDC,	incluindo	tanto	os	participantes	de	mineração	quan-
to	 de	 recursos,	 bem	como	os	 setores	 alargados	 de	 serviços,	
fornecedores	e	indústrias	de	suporte	associadas	com	a	doação	
de	recursos	diversos	e	ricos	do	país,”	disse	von	Klemperer.

Ele	 disse	 que	 além	 da	 especialização	 no	 setor	 de	 recursos	
desenvolvidos	do	Standard	Bank,	a	presença	e	a	capacidade	do	
banco	no	país	desempenham	um	papel	fundamental	no	suporte	
às	 necessidades	bancárias	 e	 de	 transações	do	dia-a-dia	 dos	
clientes	no	local.
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A Sangati Berga	foi	fundada	em	Fortaleza,	
Brasil,	em	1992,	mas	sua	origem	remonta	a	
1978,	quando	um	grupo	de	investidores	bra-
sileiros	formou	uma	parceria	com	um	fabri-
cante	europeu	de	equipamentos	 industriais	
e	de	moagem	sob	o	nome	de	 “Sangati	 do	
Brasil”.	A	Sangati	Berga	tornou-se	uma	em-
presa	100%	brasileira	em	2005,	tendo	con-
seguido	 desde	 então	 se	 estabelecer	 como	
uma	 importante	 fornecedora	 de	 equipa-
mentos	no	Brasil	e	na	América	Latina,	com	
presença	em	mais	de	30	países	em	todo	o	
mundo.

Ao	 longo	 dos	 anos,	 a	 abordagem	 de	
soluções	 personalizadas	 da	 Sangati	 Berga	
levou	a	muitos	clientes	 satisfeitos	e	parce-
rias	duradouras.	“Nosso	sucesso	se	baseia	
na	 capacidade	 de	 oferecer	 o	 melhor	 cus-
to-benefício	 do	 mercado	 graças	 à	 nossa	
experiência	 em	 processamento	 de	 cereais,	
projetos	 inovadores	 e	 equipamentos	 con-
fiáveis,	que			garantem	o	melhor	e	mais	rápido	
retorno	do	 investimento”,	conforme	explica	
Ricardo	Pereira,	CEO	de	Sangati	Berga.

A	Sangati	Berga	está	agora	usando	 todo	o	
seu	 know-how	 e	 tecnologia	 para	 fornecer	

equipamentos	 especialmente	 projetados	
para	trabalhar	nas	indústrias	de	mineração	e	
grafite,	já	com	participação	bem	sucedida	em	
projetos	 como	o	Projeto	Balama,	 da	Syrah	
Resources,	onde	a	Sangati	Berga	 forneceu	
toda	 a	 classificação	 de	 grafite	 seca	 e	 pro-
cesso	de	peneiramento.	Nosso	Plansichter 
FORTRESS	 	oferece	o	melhor	processo	de	
peneiração	e	classificação	para	grafite	seco,	
capaz	de	trabalhar	com	as	frações	de	finos	e	
flocos	do	produto.	Com	o	conceito	exclusivo	
de	peneiras	e	molduras	 feitas	com	plástico	
SMC	(chapa	moldada),	os	quadros	e	penei-
ras	são	produzidos	em	uma	única	estrutura,	
sem	a	presença	de	 elementos	de	 conexão	
como	 parafusos,	 feltro,	 borracha,	 gaxetas,	
etc.,	garantindo	zero	contaminação	do	pro-
duto	 por	 elementos	 estranhos.	 O	 conceito	
revolucionário	 de	 ranhuras,	 especialmente	
projetado	para	operações	de	peneiramento,	
fornece	 um	 encaixe	 perfeito	 entre	 quadros	
e	 peneiras,	 garantindo	 que	 não	 haja	 vaza-
mento	ou	mistura	entre	os	produtos.	Todas	
essas	 características	 proporcionam	 contin-
uamente	 desempenho	 e	 confiabilidade	 do	
processo	 de	 peneiração,	 garantindo	 que	 o	
produto	final	esteja	sempre	de	acordo	com	
as	especificações	desejadas.

Graças	à	estrutura	totalmente	modular,	onde	
os	 compartimentos	 extra	 de	 peneiragem	
podem	ser	adicionados	ao	equipamento	de	
acordo	 com	 a	 necessidade,	 o	Plansichter 
FORTRESS	 visa	 a	 otimização	 do	 espaço,	
permitindo	 facilmente	 futuras	 atualizações	
de	capacidade	sem	mudanças	significativas	
em	seu	projeto.	O	Plansichter FORTRESS	
está	disponível	 com	2,	 4,	 6,	 8	 ou	 10	 com-
partimentos.

A	 Sangati	 Berga	 também	 fornece	 a	 linha	
completa	 de	 manuseio	 de	 grafite	 a	 seco,	
como	descarga	vibratória	para	silos,	válvu-
las	rotativas	e	pneumáticas,	transportadores	
de	 corrente,	 roscas	 transportadoras,	 entre	
outros.

Sangati Berga S.A.
Travessa Sangati, 101, Álvaro Weyne
Fortaleza, Brazil 60340-494
Tel: +55 (11) 2663 9900
E-mail: sangati.sp@sangatiberga.com.br
Internet: www.sangatiberga.com.br
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DEMOLITION CONTRACTORS’ROCK DRILLING

Kobold DVZ resolve o enigma de líquidos de 
baixa viscosidade
	 Instrotech	tem	em	oferta	um	medidor	de	fluxo	de	vór-	
	 tice	compacto	e	econômico,	Modelo	Kobold	DVZ,	usa-
	 do	para	medir	e	monitorar	menores	e	médios		fluxos	de	
líquidos	de	baixa	viscosidade	como	a	água		em	tubulações	ou	
tubagens.

O	 dispositivo	 impressionou	 em	 inúmeras	 aplicações	 devido	 à	
sua	confiabilidade	e	tempo	de	resposta.De	acordo	com	os	fab-
ricantes,	a	 ferramenta	 funciona	sem	peças	mecânicas	móveis,	
usando	o	princípio	de	vórtice,	onde	um	objeto	de	ponta	afiada,	o	
gerador	de	vórtice	Karman,	é	instalado	dentro	do	duto	de	fluxo,	
tornando-o	praticamente	livre	de	manutenção.

Esta	é	uma	vantagem	considerável	sobre	os	dispositivos	basea-
dos	na	área	variável	ou	no	princípio	do	impulsor.	Os	vórtices	são	
criados	atrás	do	objeto	cuja	freqüência	é	proporcional	à	velocid-
ade	de	fluxo	do	líquido.

O	volume	de	fluxo	pode	ser	determinado	com	um	alto	grau	de	
precisão,	medindo	a	frequência	de	vórtice.	Além	disso,	o	resul-
tado	é	uma	 linearidade	muito	alta	ao	 longo	de	 toda	a	 faixa	de	
medição	(0,5-4,5	...	10-100l	/	min)	com	uma	precisão	de	+2,5%	
da	escala	total.

Ao	contrário	da	medição	de	caudal	calorimétrico,	o	seu	princípio	
de	medição	funciona	independentemente	da	temperatura	e	sem	
atraso	de	tempo	e	pode,	portanto,	também	ser	utilizado	em	apli-
cações	de	 tempo	crítico.	O	processo	de	medição	é	adequado	

A para	praticamente	todos	os	 líquidos	com	uma	viscosidade	se-
melhante	à	água	-	independentemente	da	pressão,	temperatura,	
densidade	e	condutividade	elétrica	do	meio.

Devido	ao	seu	princípio	operacional	específico,	o	fluxômetro	DVZ	
de	 Kobold	 é	 especialmente	 conveniente	 para	 medir	 soluções	
agressivas,	corrosivas	ou	salinas.	Também	pode	ser	usado	para	
mídia	ultra-pura.

A	série	DVZ	cobre	faixas	de	medição	de	até	100l	/	min	com	suas	
diferentes	 versões.	 Os	 dispositivos	 podem	 opcionalmente	 ser	
equipados	com	uma	conexão	fixa	ou	rotativa.	Dependendo	da	
versão,	uma	saída	de	comutador	 (1	A	/	30	Vcc),	uma	saída	de	
frequência	 (coletor	aberto,	PNP)	ou	uma	saída	analógica	 (4-20	
mA)	também	estão	disponíveis.	Outro	componente,	um	sistema	
eletrônico	compacto	programável	está	disponível,	que	inclui	um	
ecrã	 digital,	 uma	 saída	 do	 interruptor	 e	 uma	 saída	 analógica.	
Dosagem	e	medição	eletrônica	estão	sendo	atualmente	desen-
volvidos.

O	fluxômetro	de	vórtice	Kobold	DVZ	normalmente	encontra	apli-
cação	nas	áreas	de	refrigeração,	monitoramento	de	lasers,	robôs	
de	soldagem	ou	sistemas	de	aquecimento	por	indução	para:

•	Monitoramento	do	fluxo	de	líquidos	de	baixa	viscosidade	
•	Medição	de	soluções	agressivas,	de	alta	pureza	ou	salgadas	
•	Inadequado	para	mídia	abrasiva	ou	mídia	contendo	uma			 	
			grande	proporção	de	fibras

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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New Winds is an electrical and mechanical 
engineering company with 45 years experience
in the mining, railways and industrial sectors of 
South Africa, Mozambique and other parts in 
Africa.

We specialise in repairs, rewinds and sales 
of the following :

*  AC / DC Electrical motors (HV / LV)
*  Traction Motors (Locomotive motors)
*  Transformers (Agents for TESAR)
*  Generators (Standby Silent Diesel Type)
*  Alternators
*  Mini-Subs
*  Vibrators
*  Oil purifying (field services)
*  Etc.

for further information go to: 
www.newwindsgroup.co.za

General Enquiries
Email : newwinds@mweb.co.za 
Tel: +27 (0) 16 365 - 5231

Mineração a céu aberto em depósito de 
diamantes
	 Mina	Grib,	localizada	no	distrito	de	Mezensky,	na		 	
	 região	de	Arkhangelsk,	na	Rússia,	é	um	dos	maiores			
	 depósitos	de	diamantes	do	mundo.

Durante	o	inverno,	as	temperaturas	podem	atingir	-25	°	С	(às	
vezes	até	-37	°	С).	A	equipe	de	exploração	de	‘Arhangelskgeol-
razvedka’	 perfura	 poços,	monitora	 os	 níveis	 de	 água	 subter-
rânea	e	a	temperatura.

A	Keller	-	representada	na	SA	pela	INSTROTECH	-	equipou	os	
poços	com	sistemas	de	monitoramento	do	nível	da	água.
O	uso	de	sistemas	automáticos	de	monitoramento	do	nível	da	
água	 permite	 economizar	 em	 veículos	 especiais,	 bem	 como	
equipes	 adicionais,	 que	 realizariam	 o	monitoramento	manual	
em	poços	remotos	e	de	difícil	acesso.

O	nível	de	água	e	a	temperatura	são	monitorados	dentro	de	um	
raio	de	cinco	quilômetros	ao	redor	da	área	dos	depósitos.	Entre	
2011	e	2014,	um	total	de	81	poços	(com	profundidades	de	20-
270	metros)	foram	furados	para	monitorar	os	níveis	de	água.
Os	poços	são	equipados	com	81	sistemas	de	monitorização	de	
nível	de	água	Keller	consistindo	de	pressão	hidrostática	(nível)	
e	sondas	de	temperatura	PAA-36	X	W	bem	como	59	módulos	
GSM-2GSM-2	BOX	de	 registo	 automático	de	dados	e	 trans-
ferência	por	GSM.

Desde	que	a	rede	de	monitoramento	seja	composta	por	poços	
de	água	em	grupos,	é	possível	usar	apenas	um	módulo	BOX	
GSM-2	para	 registar	 e	 transferir	 dados	de	dois	 a	 três	 poços	
colocados	a	uma	distância	de	5-10	metros	no	mesmo	grupo.
Isso	permitiu	que	a	Mina	Grib	reduzisse	a	quantidade	de	mód-
ulos	GSM-2	necessários	para	monitorar	81	poços	de	água	de	
81	para	59.	Assim,	a	Mina	poderia	comprar	22	módulos	GSM-2	
menos	do	que	anticipado,	uma	economia	de	aproximadamente	
15%	nos	equipamentos	de	monitoramento	do	projeto.	

A	bateria	de	um	módulo	GSM-2/	GSM-2	BOX	é	capaz	de	for-
necer	várias	sondas	de	nível.	O	módulo,	por	outro	lado,	pode	
registar	e	transferir	dados	uma	vez	por	dia	em	um	ambiente	de	
baixa	temperatura	(-25…	-35	°	С)	com	um	sinal	GSM	de	nível	
baixo	ou	instável	por	alguns	anos.

Curiosamente,	durante	o	período	de	exploração	 (2011-2015),	
a	Mina	 (Grib)	não	achou	necessário	 trocar	as	baterias	do	eq-
uipamento.

A
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A Sandvik desenvolve carregadeiras 
subterrâneas e camiões modernos

Sandvik lança adições PowerCarbide

	 Sandvik	Mining	and	Rock	Tech-	
	 nology	planea	desenvolver	uma		
	 plataforma	 interoperável	 para	
seu	Sistema	de	automação	líder	mundial	
em	carregadeiras	subterrâneas	e	camiões	
-	AutoMine®.

A	companhia	fez	o	anúncio	no	#Disrupt-
Mining,	um	evento	 focado	em	promover		
nova	 tecnologia	 na	 indústria	 de	 miner-
ação.

“Como	líder	mundial	em	automação	sub-
terrânea,	 temos	 a	 responsabilidade	 de	
tornar	mais	fácil	a	 implementação	dessa	
tecnologia	revolucionária	para	a	indústria	
de	 mineração”,	 disse	 Patrick	 Murphy,	
Presidente	da	Rock	Drills	and	Technolo-
gies,	Sandvik	Mining	e	Rock	Technology.
“Embora	 sentimos	 que	 os	 clientes	 atin-
girão	o	mais	alto	nível	de	desempenho	ao	
comprar	 equipamentos	 Sandvik,	 recon-
hecemos	a	necessidade	de	 libertar	 todo	
o	potencial	da	automação	para	todos	os	
equipamentos,	 independentemente	 do	
fabricante”,	disse	Murphy,	acrescentando	
que	 os	 clientes	 com	 frotas	mistas	 terão		
também	o	poder	total	do	AutoMine.	®	em	
suporte.

	 Sandvik	lançou	dois	novos		
	 graus	de	carboneto	à	família		
	 PowerCarbide,	que	deverá	ser	a	
maior	inovação	de	carboneto	em	décadas.	
De	acordo	com	a	empresa,	o	desenvolvi-
mento	 é	 a	 inovação	 de	 carboneto	 mais	
significante	na	indústria	de	perfuração	de	
rochas	por	décadas.

A	Sandvik	diz	ainda	que	as	novas	classes	
enlongam	os	intervalos	de	perfuração	e	a	
vida	útil	em	até	30%	em	comparação	com	
os	carbonetos	convencionais.

As	 novas	 classes	 PowerCarbide,	 GC80	
(Gradient	 Carbide)	 e	 SH70	 (Self-Harden-
ing)	 proporcionam	 aos	 usuários	 vários	
outros	benefícios,	como	menor	custo	por	
metro	perfurado,	menos	tempo	para	trocar	
brocas	e	segurança	melhorada.

“A	 Sandvik	 foi	 a	 primeira	 empresa	 na	
história	 da	 perfuração	 a	 fabricar	 ferra-
mentas	de	 rocha	 com	carbonetos	 e	 está	
trabalhando	 continuamente	 no	 desen-
volvimento	 de	 novas	 e	 mais	 avançadas	

A

O

De	acordo	com	funcionários	da	empresa,	
para	 possibilitar	 a	 interoperabilidade,	 a	
Sandvik	Mining	e	a	Rock	Technology	 in-
troduzirão	a	API	AutoMine®	Access,	que	
fornecerá	interfaces	pré-definidas	padrão	
para	 conectar	 carregadeiras	 e	 camiões	
de	 terceiros	 para	 controle	 pelo	 sistema	
AutoMine®	da	Sandvik.

O	 API	 (Application	 Programming	 Inter-
face)	é	um	conjunto	de	funções	e	proced-
imentos	que	permite	a	criação	de	aplica-
tivos	que	acessam	os	recursos	ou	dados	
de	um	sistema	operacional,	aplicativo	ou	
outro	serviço.

Além	das	APIs,	 para	 serem	compatíveis	
com	o	AutoMine®,	os	desenhos	dos	eq-
uipamentos	de	terceiros	devem	estar	em	
conformidade	 com	 os	 requisitos	 de	 se-
gurança	 funcional	 especificados	 para	 o	
AutoMine®.

A	 API	 é	 mais	 um	 passo	 na	 jornada	 do	
Sandvik	 para	 impulsionar	 um	 eco-siste-
ma	digital	 que	 faz	 a	mineração	mais	 in-
teligente,	mais	segura	e	mais	eficiente.
A	 Sandvik	Mining	 and	Rock	 Technology	
divulgou	 sua	 Política	 de	 Interoperabili-

soluções.	 As	 novas	 classes	 PowerCar-
bide	são	baseadas	em	um	melhor	conhe-
cimento	 sobre	 o	 desgaste	 de	brocas	 em	
diferentes	tipos	de	rochas	”,	disse	Robert	
Grandin,	 Gerente	 de	 Produto	 da	 Under-
ground	 Top	 Hammer	 da	 Sandvik	 Rock	
Tools.

A	Sandvik	disse	que	o	GC80	é	desenvolvi-
do	para	condições	de	solo	abrasivo	com	
altos	níveis	de	sílica	na	rocha.	“Um	método	
novo	e	exclusivo	possibilita	a	produção	de	
“buttons”	(botões)	resistentes	ao	desgaste	
no	exterior,	enquanto	o	centro	proporciona	
uma	resistência	que	aumenta	ainda	mais	a	
vida	útil	e	os	intervalos	de	desgaste.”

O	SH70,	desenvolvido	para	terrenos	duros	
e	competentes,	é	uma	classe	com	proprie-
dades	 homogêneas	 em	 todo	 o	 material.	
O	 SH70	 é	 chamado	 de	 “self-hardening”	
(auto-endurecimento),	 porque	 o	 endurec-
imento	de	deformação	aprimorado	o	torna	
mais	 resistente	 ao	 desgaste	 ao	 perfurar.	
A	 dureza	 da	 superfície	 é	 continuamente	
“re-enchida/renovada”,	o	que	significa	que	

dade	em	abril	de	2018,	descrevendo	os	
princípios	 pelos	 quais	 os	 sistemas	 da	
Sandvik	podem	comunicar-se	dentro	de	
um	 ecossistema	 digital	 incluindo	 aces-
sibilidade	 de	 dados,	 compatibilidade	 de	
dados	 da	 frota,	 direitos,	 controle	 e	 pri-
vacidade	de	dados.

A	adição	do	AutoMine®	para	carregadei-
ras	subterrâneas	e	camiões	a	essa	políti-
ca	 é	 o	 próximo	 passo	 na	 jornada	 con-
tínua	da	Sandvik	de	definir	o	padrão	da	
indústria	para	automação	e	digitalização	
de	minas.

“Sandvik	lidera	o	mercado	de	automação	
há	décadas,	com	mais	de	400	peças	de	
equipamento	 usando	 AutoMine®	 em	
todo	 o	 mundo	 sem	 nenhuns	 danos,”	
disse	Murphy.

“À	medida	que	mais	 clientes	 embarcam	
em	suas	jornadas	digitais,	a	interoperabi-
lidade	será	um	requisito.	Estamos	orgul-
hosos	de	alavancar	a	nossa	experiência	
para	 impulsionar	 ainda	 mais	 a	 digitali-
zação	no	setor	de	mineração”.

o	 “hard	 top”	nunca	desgata-se.	O	Sand-
vik	 tem	 mais	 capacidade	 de	 laboratório	
e	 recursos	humanos	do	desenvolvimento	
de	carboneto	cimentado	do	que	qualquer	
outra	companhia	na	indústria.

“Controlar	 toda	 a	 cadeia,	 desde	 a	 nossa	
própria	mina	de	tungstênio	até	a	produção	
de	 brocas,	 é	 um	 facilitador	 único	 para	 o	
desenvolvimento	de	ferramentas	de	rocha	
inovadoras”,	disse	Grandin.
“Como	 temos	a	gama	mais	avançada	de	
carbonetos,	quase	certamente	temos	algo	
em	nossa	linha	de	produtos	que	é	perfeito	
para	as	condições	de	cada	cliente.”

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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• Overhead lines and substations, design, supply & installation.
• Cable support systems, supply and installation.
• Automation, instrumentation and control. Supply & installation.
• Electrical Equipment, Mcc’s, DB’s, supply & installation.
• Instrumentation, supply, calibration & installation.
• Civil work, design, supply & installation.
• Structure and mechanical work, supply & installation.
• Fire Protective Coatings, supply & installation.
• Cold and Hot commissioning

Tel: +25 884 722 1255 Emidio Cassamo 
Email: erik.grippaldi@letab.co.mz

Letab Mozambique
Letab Mozambique Limitada is a private owned company that 
can provide you with the construction solutions in the electrical, 
instrumentation, structural and mechanical fields complying with 
the Mozambique requirements.

OUR SCOPE INCLUDES:

        LETAB PROJECTS	foi	fundada	em	1997.	

	 	 Desde	então,	cumpre	o	papel	de	E&I	na	indústria	da	construção.	A	LETAB	é	uma	empresa	inovadora	de	instru	
	 	 mentação	elétrica	que	tem	a	capacidade	de	executar	aos	mais	altos	padrões	desde	a	instalação	até	o	
	 	 comissionamento.

A	LETAB	pode	lidar	com	projetos	de	Turnkey	(produto	completo)	ou	pode	ser	integrado	como	parte	de	um	projeto	de	grande	
porte,	incorporando	a	disciplina	de	E&I.	Com	base	na	África	do	Sul,	a	LETAB	tem	a	capacidade	de	operar	em	Moçambique,	Zâm-
bia	e	outros	países	da	África	Austral.

AS NOSSAS CAPACIDADES DE INSTALAÇÃO DE TUBOS INCLUEM:

•	Materiais	utilizados	para	instalação	de	água
•	Tubos	de	ferro	dúctil
•	PVC	25mm-600mm
•	Cilindros	de	aço-	concreto
•	Polietileno
•	Materiais	utilizados	para	a	instalação	de	esgotos
•	Tubos	de	esgoto	de	barro
•	Tubos	de	esgoto	de	ferro	fundido

•	Tubos	de	esgoto	plásticos	-	PVC	e	ABS
•	Atualizações	de	infra-estrutura	de	água,	reparação	e	novas	instalações
•	Atualizações	de	esgotos,	reparos	e	novas	instalações.
•	Instalação	correta	de	mangas		HDPE
•	Atualizações		e	reparos		de	drenos	de	águas	pluviais
•	Soldadura	de	topo	e	fusão	em	tubos	HDPE

AS NOSSAS CAPACIDADES DE INSTALAÇÃO DE TUBAGEM SEM-VALAS INCLUEM:

O	rachamento	de	tubos	é	uma	técnica	usada	para	fraturar	uma	tubagem	existente	por	dentro	usando	uma	cabeça	de	rachadura	de	tubulação.	
Durante	este	processo	o	dispositivo	mecânico	empurra	os	restos	da	tubagem	fracturada	para	a	área	ao	redor	enquanto	ao	mesmo	tempo	coloca	
um	novo	tubo	do	mesmo	ou	mais	grande	diâmetro	no	lugar,	atrás	do	dispositivo	de	quebra.	O	rachamento	de	tubos	é	também	referido	como	
ruptura/	arrebentamento	ou	separação	de	tubos.

A	perfuração	direcional	é	comumente	conhecida	como	PDH	ou	Perfuração	Direcional	Horizontal,	e	é	uma	técnica	de	construção	sem	vala,	que	
utiliza	perfuração	guiada	para	criar	um	perfil	de	arco,	para	instalar	tubagem	em	estradas,	linhas-férreas	e	pode	ser	usada	para	longas	distâncias,	
como	rios,	lagoas	ou	outras	áreas	altamente	urbanizadas.

AS NOSSAS CAPACIDADES DE CONSTRUÇÃO E&I INCLUEM:

•	Subestações	MV
•	Sistemas	de	proteção	de	alta	e	baixa	tensão
•	Energia	de	emergência,	UPS
•	Aparelhagem	de	MV	/	LV,	sistemas	de	reticulação	e	linhas	de	energia	até	132kV
•	Projeto	e	instalação	de	Centros	de	Controle	em	contentores
•	Validação	de	CoC	de	planta	industrial
•	Reticulação	de	plantas,	estantes	de	cabos	e	roteamento
•	Baixa	energia,	iluminação
•	Aterramento	e	proteção	de	relâmpago.
•	Programação	CLP,	DCS	e	SCADA
•	Especificações	Funcionais	C	&	I
	

•	Redes	Profibus,	ASI	bus,	fieldbus	e	industriais
•	Instalação	de	cabos	de	fibra	óptica,	junções	e	testes.
•	Controle	de	Qualidade,	Garantia	de	Qualidade	e	provas		
			de	aceitação	fabril	de	comutadores,	transformadores,	
			proteção,	motores
•	Processos	de	comissionamento,	testes	de	aceitação	de	
			campos	E&	I
•	Gerenciamento	de	projetos	de	construção
•	Paineis	fotovoltaicos,	comutadores,	Instalação	de	cabos
•	Instalação	de	controle	e	segurança	CCTV
•	Instalação	de	rede
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Leveraging our global network 
and extensive expertise 
SGS Mozambique provides 
comprehensive services and 
cost effective solutions that 
can help you operate in a more 
sustainable manner by improving 
quality and productivity, reducing 
risk, verifying compliance and 
increasing speed to market.

MINERAL 
SERVICES

INSPECTION

• Hold Cleanliness Inspection
• Pre-shipment inspections
• Load port / Discharge port 

inspections
• Visual inspections
• Draft survey
• Damaged Hulls inspections

SAMPLING

• Standard representative sampling 
(manual) & sample preparation.

• Design, Operation & Bias testing 
of mechanical / Automated 
mechanical sampling systems.

VERIFICATION

• Physical bulk stock verification / 
Stockpile survey.

• Market survey for quality & 
storage conditions verification.

CERTIFICATES

•  Certificate of Quality
•  Certificate of Quantity
•  Certificate of Draft survey

TESTING

• Chemical composition (for requested 
parameters including all heavy metals)

• Particle size analysis
• Moisture analysis
• Tensile strength
• Hardness of steel
• Yield strength
• Elongation
• Bend test
• Re-bend test
• Coating thickness (galvanized coating 

or layer thickness of packaging)
• Dimension checking
• Toxic Characteristic Leaching 

Procedure analysis (TCLP analysis)
• Restriction of Hazardous Substances 

analysis (RoHS)
• Toxic Packaging Clearing House 

analysis (TPCH)
• Weathering test of paints (e.g. QUV)
• SVHC testing (Substances of Very High 

Concern)
• Testing of PBBs (Polybrominated 

biphenyls)
• Testing of PBDEs (Polybrominated 

diphenyl ethers)
• Measuring camber & twist

COMMODITIES

• Alloys and Metals
• Bitumen
• Bottom ash
• Calcite
• Cement
• Clinker
• Coal
• Coir fiber
• Concrete admixture
• Dolomite
• Feldspar
• Fertilizer (Chemical and Organic)
• Finished products
• Fly ash
• Glass sand
• Graphite
• Gypsum
• Iron Ore
• Lead Ore
• Mineral sand (Ilmenite, Rutile, 

Zircon,
• Nonmagnetic sand & Spiral fine
• concentrate)
• Quartz
• Rice Husk pellet / Wood pellets
• Salt

• Sand (construction raw material)
• Soil
• Stone
• Transformer oil
• Water

WHY SGS?

• Global network and local capabilities
• Independence and integrity
• One-stop shop solutions
• Rapid turnaround
• Customized service

Kátia Massarongo 
New Business Development, 
Sales & Marketing Coordinator
Mobile: +258 84 313 586 8
E-mail: katia.massarongo@sgs.com
Skype: katia.massarongo

Paulo Formigal
Mineral Services Business Manager
E-mail: paulo.formigal@sgs.com

SGS MOÇAMBIQUE LIMITADA  

Avenida da União Africana, n. 7666  
Cidade da Matola - Matola Lingamo
Website: www.sgs.co.mz

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. SGS is recognized as the 
global benchmark for quality and 
integrity. With more than 95,000 
employees, SGS operates a network 
of over 2,400 offices and laboratories 
around the world. 
In Mozambique SGS is operating 
since 1962 within a wide spectrum 
of industries, with 3 regional offices 
in Maputo, Beira and Nacala, OGC 
laboratory (ISO 17025 accreditation), 
Sample Prep facility for Minerals and 
Field Testing Units from where we 
can service our clients throughout the 
country.

A Vedação hermética, impermeável à água de 
Vishay Revere
	 s	células	de	carga	não	são	todas		
	 iguais	e	analisar	com	atenção	as	
	 diferenças	 pode	 aproximar	 os	
usuários	do	controle	 total.	 Todas	as	 funções	
de	 medição	 de	 peso	 começam	 com	 uma	
célula	 de	 carga,	 então	 faz	 sentido	 que	 uma	
pequena	diferença	possa	ter	um	grande	efeito.

Os	selos	herméticos	que	 isolam	o	sensor	de	
tensão	 do	 ambiente	 exterior	 áspero	 fazem	
para	um	bom	ponto	de	partida.	Os	selos	Vi-
shay	 Revere	 foram	 projetados	 e	 aperfeiçoa-
dos	para	suportar	severos	abusos	ambientais.

Os	usuários	podem	nem	sempre	ter	que	tra-
balhar	em	uma	atmosfera	cáustica,	mas	é	re-
confortante	saber	que	as	células	de	carga	Vi-
shay	Revere	o	podem	-	mesmo	se	os	usuários	
só	quiserem	esguichar	 coisas	 abaixo	de	 vez	
em	quando.

A	 vedação	 ocorre	 em	 duas	 áreas	 críticas	 -	
onde	 o	 “strain	 gauge”	 (sensor	 de	 tensão)	
e	 o	 elemento	 são	 isolados,	 e	 onde	 o	 cabo	
é	 trazido	 fora	da	 célula	de	 carga	 –	 e	 ambos	
requerem	atenção	especial.	É	uma	norma	da	
indústria	 para	 os	 fabricantes	 usar	 “potting”	
(cobertura	gelatinosa/sólida)	ou	epóxi	para	a	
selagem	 do	 elemento.	 O	 epóxi	 	 pode	 testar	

A hermético,	mas	pode,	a	longo	prazo,	permitir	
a	entrada	de	umidade.	

Como	 o	 nome	 do	 jogo	 é	 o	 ‘longo	 prazo	 ou	
tempo’,	 o	 Vishay	 Revere	 usa	 uma	 solda	 de	
precisão	 inoxidável-	 para-	 inoxidável	 para	 a	
selagem	do	elemento.

O	 selo	 de	 saída	 do	 cabo	 requer	 uma	 abor-
dagem	 diferente,	 porque	 envolve	 materiais	
diferentes.	O	Vishay	Revere	 fornece	uma	ve-
dação	de	compressão	extra	para	garantir	que	
as	 células	 de	 carga	 dos	 usuários	 sejam	 tão	
seguras	 daqui	 a	 dez	 anos,	 como	 no	 dia	 da	
instalação.

O	material	que	entra	na	célula	de	carga	é	de	
consideração	 importante,	 também.	 Nova-
mente,	os	usuários	podem	não	estar	esperan-
do	que	a	sua	instalação	tome	banhos	ácidos	
ocasionais,	 mas	 é	 consolador	 saber	 que	 as	
células	de	carga	de	Vishay	Revere	são	até	ca-
pazes	de	aguentar	essa	eventualidade.

O	Vishay	Revere	oferece	a	maioria	das	 suas	
células	 de	 carga	 em	 aço	 inoxidável	 sólido	 -	
muito	 longe	 do	 simples	 revestimento.	 Estes	
não	 são	 apenas	 os	 produtos	 que	 vendem	
para	ambientes	severos	-	Vishay	Revere	acha	

que	substituir	uma	célula	de	carga	é	algo	que	
os	usuários	não	deveriam	ter	que	pensar	com	
mais	frequência	do	que,	digamos,	a	cada	trin-
ta	ou	quarenta	anos.

É	raro	que	os	fabricantes	de	células	de	carga	
abordem	 a	 ligação(união)	 do	 “strain	 gage”	 à	
célula.	Isso	porque	o	ideal	é	tão	fácil	de	definir:	
de	que	o	 “strain	gauge”	deve	 tornar-se	uma	
parte	inseparável	da	superfície	metálica,	sem	
perder	seu	 isolamento	elétrico.	O	Vishay	Re-
vere	passou	muito	tempo	aperfeiçoando	ma-
teriais	e	técnicas	de	união	(ligação)	e	o	resul-
tado	é	evidente	na	precisão	e	repetibilidade.	O	
resultado	é	evidente	em	outros	aspectos,	tam-
bém,	quanto	melhor	a	ligação,	mais	tempo	os	
usuários	continuam	sem	perder	a	calibração.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA



Conveyors are critical to mine 
production, and certainly to a mine 
that refi nes around 350 million metric 
tons of ore and pellets per year. One 
such mine was the fi rst in Brazil to 
equip a belt conveyor with a Hägglunds 
hydraulic direct drive system – a 
milestone in Brazil with signifi cance for 
the rest of Latin America.

The Hägglunds system replaced 
an electromechanical drive with 
independent electric motors, each run 
at a constant speed and coupled with 
a speed reducer. With its infi nitely 
variable speed and resistance to shock 
loads, the hydraulic direct drive system 
offered clear production advantages. 
But for the mining company, the 
strongest argument was safety.

An easily accomplished change
The company had carried out a 
feasibility study, which highlighted 
potential improvements in safety and 

beyond. With a hydraulic direct drive on 
the conveyor, all rotating parts would 
be enclosed rather than exposed. There 
would be no sensitive couplings, and 
the motors themselves would have their 
own internal relief system. In total, 
this would mean a safer conveyor with 
greater reliability.

For all of these reasons, a hydraulic 
direct drive was installed at the mine. 
Comprising two hydraulic Hägglunds 
CB400-320 motors, as well as a 
hydraulic pump unit and a Rexroth 
control system, it was installed in 
only three days. “The motors were a 
good choice for the torque demand,” 
says Sales Engineer, Roberto Akira 
Koga at Bosch Rexroth, “and the tight 
integration between our teams helped 
us get the solution in place quickly.”

Safety and reliability achieved
Since installing the new drive solution, 
safety has indeed improved. 

Moreover, the reliability of the belt 
conveyor is far greater. According to the 
mining company’s records, eliminating 
the low-speed coupling between the 
transmission and conveyor drive drum 
has done away with a good deal of 
maintenance. “Maintenance is defi nitely 
lower with the direct drive solution, and 
the smoother, softer belt starts reduce 
wear and tear,” says Mr Akira. “The 
system now also absorbs any torque 
peaks, and it can be operated at a 
wide range of speeds to meet different 
process requirements.”

Potential for more
In fact, the hydraulic direct drive still 
has more to offer. Measurements 
show that the conveyor now carries 
around 2700 tons per hour, and that 
its capacity is slightly more than it 
was with the original drive system. But 
thanks to the fl ow rate and power of 
the newly installed drive, it is possible 
to substantially increase the speed or 
torque without affecting the service life 
of the drive. “The diagnostic tests that 
have been carried out show that the 
drive system is in excellent condition, 
and that the mining company can 
increase its production volume 
signifi cantly if the needed,” says Kjell 
Byström, Engineer at Bosch Rexroth. 
“The company is very satisfi ed, which 
has been our experience virtually every 
time a hydraulic direct drive has been 
installed on a conveyor. It’s a pleasure 
to see.” 

One of the world’s largest mining companies fi nds 

SAFETY AND RELIABILITY IN 
HÄGGLUNDS MOTORS FROM 
BOSCH REXROTH

In the hazardous environment of a mine, safety is as important as 
productivity. This is why one Brazilian multinational, producer of 
around 15 percent of the world’s iron, chose to install Hägglunds 
hydraulic motors from Bosch Rexroth.

Os transportadores são críticos para 
a minagem, e certamente para uma 
mina que refi na cerca de 350 milhões 
de toneladas métricas de minério e 
granulado por ano. Uma destas minas 
foi a primeira no Brasil a ser equipada 
com um transportador com um sistema 
hidráulico de transmissão direta 
Hägglund – um acontecimento com 
um grande signifi cado para o resto da 
América Latina.

O sistema Hägglunds substituiu 
uma transmissão eletromecânica, com 
motores elétricos independentes, 
cada um a operar a uma velocidade 
constante e engrenados com um 
redutor de velocidade. Com velocidades 
infi nitamente variáveis e resistência a 
cargas de colisões, o sistema hidráulico 
de transmissão direta oferece benefícios 
claros na produção. Mas para a empresa 
de minagem, o argumento mais forte foi 
a segurança.

Uma mudança muito fácil
A empresa fez um estudo de viabilidade, 
que realçou as melhorias potenciais em 
segurança, para além de 

outras. Com uma transmissão direta 
hidráulica no transportador, todas as 
peças rotativas estão encapsuladas, em 
vez de expostas. Não há acoplamentos 
sensíveis, e os motores têm um sistema 
próprio de descompressão. Em geral, 
isto proporciona um transportador mais 
seguro, e com maior fi abilidade.

Foi por todas estas razões que foi 
instalada na mina uma transmissão 
direta hidráulica. Composta por dois 
motores hidráulicos Hägglunds CB400-
320, junto com uma bomba hidráulica e 
um sistema de controlo Rexroth, a sua 
instalação demorou apenas três dias. 
“Estes motores foram uma boa escolha 
para as nossas exigências de binário”, 
afi rma o engenheiro de vendas Roberto 
Akira Koga da Bosch Rexroth, “e a 
estreita colaboração entre as nossas 
equipas ajudou-nos a ter a solução a 
funcionar muito rapidamente.”

Conseguimos segurança e fi abilidade
Desde que esta nova solução de 
transmissão foi instalada, houve 
realmente uma melhoria na segurança. 

Para além disso, temo um transportador 
muito mais fi ável. De acordo com os 
registos da empresa mineira, eliminar 
o acoplamento de baixa velocidade 
entre a transmissão e o tambor 
do transportador reduziu bastante 
os trabalhos de manutenção. “A 
manutenção é defi nitivamente reduzida 
com a solução da transmissão direta, 
e os arranques mais suaves e macios 
do transportador reduzem o desgaste. 
Agora o sistema absorve picos de 
binário, e pode ser operado a várias 
velocidades para cumprir os requisitos 
dos vários processos.”

Potencial para muito mais
Na verdade, a transmissão direta 
hidráulica tem muito mais para oferecer. 
As medições demonstraram que o 
transportador leva cerca de 2700 
toneladas por hora, e a sua capacidade é 
agora ligeiramente mais alta comparado 
com o sistema de transmissão de 
origem. Graças às taxas de fl uxo e à 
potência da nova transmissão instalada, 
é possível aumentar substancialmente 
a velocidade ou o binário, sem afetar 
a durabilidade da transmissão. “Os 
testes de diagnóstico feitos mostram 
que o sistema de transmissão está 
em excelentes condições, e que a 
empresa de minagem pode aumentar 
signifi cativamente o seu volume de 
produção, caso seja necessário,” diz Kjell 
Byström, engenheiro da Bosch Rexroth. 
“A empresa está muito satisfeita, e 
esta tem sido a nossa experiência em 
praticamente todos os casos em que 
foi instalada uma transmissão direta 
hidráulica num transportador. É um 
prazer trabalhar assim.” 

Uma das maiores empresas de minagem do mundo encontra 

SEGURANÇA E CONFIANÇA 
NOS MOTORES HÄGGLUNDS 
DA BOSCH REXROTH

No ambiente perigoso de uma mina, a segurança é tão importante 
como a produtividade. É por esta razão que uma multinacional 
brasileira, produtora de cerca de 15 porcento do ferro de todo o 
mundo, escolheu os motores hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth.

O desafi o 
Necessidade de uma transmissão 
resistente, com grande fi abilidade e 
segurança.

A solução
Um sistema hidráulico de transmissão 
direta que é resistente, com uma variedade 
infi nita de velocidade e resistência a cargas 
de colisões.

A recompensa
“As nossas expetativas sobre segurança 
e fi abilidade foram todas satisfeitas e os 
novos sistemas da Hägglunds já fazem 
parte da nossa estratégia para projetos 
futuros.” / Diretor de mina, Brasil

Uma solução completa com 
um sistema motor 
Um sistema motor completo da Hägglunds 
da Bosch Rexroth, que é composto por 
motores hidráulicos Hägglunds junto com 
uma unidade de motora hidráulica e um 
sistema de controlo.

The challenge
Need for a tough drive with high reliability 
and safety.

The solution
Tough hydraulic direct drive system with 
infi nitely variable speed and resistance to 
shock loads

The reward
“Our expectations regarding safety and 
reliability were successfully met and new 
Hägglunds systems are already part of 
our strategy for future projects.” / Mine 
Manager, Brazil

Complete drive system 
solution
A complete Hägglunds drive system from 
Bosch Rexroth comprises Hägglunds 
hydraulic motors together with a hydraulic 
drive unit and control system.

Tel: +258 21 73-1414
www.hytecgroup.co.za

Hydraulics Mozambique Lda

A Bosch Rexroth Company

Rexroth Mozambique advert.indd   1 2019/02/04   3:41 PM


