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Mining and Technical Exhibitions 
(MTE) is excited to be returning to 
Tete in Mozambique, for the second 
cross-border show this year. 

The travelling exhibition specialist will 
host two shows on 31 July 2019 and 
01 August 2019. Both shows will be 
taking place at the Baobab Hotel from 
12:00 – 17:00. 

MTE has been keeping a close eye on 
mining developments in Mozambique, 
and following encouraging changes in 
the southern African country, the trav-
elling exhibition has decided to return 
to Mozambique. 

MTE operations manager, Andrew 
Macnamara, travelled to Mozambique 
for a meeting with Vale Mozambique, 
which owns Moatize Coal Mine in the 
country. He engaged with procure-
ment, engineering and mining depart-
ments, who expressed their excite-
ment at the idea of another exhibition 
in the area. 

In addition to Moatize coal mine, Ben-
ga and Chirodzi are other coal mines 
in the Tete area. This makes exhibiting 
in the area more worthwhile for exhib-
itors. MTE advises exhibitors to capi-
talise on this opportunity and book for 
this expo because space is running 
out fast. 

What’s in it for exhibitors?

Exhibitors have the opportunity to 
have face-to-face interactions with 
mine personnel, including senior man-
agement. Exhibitors are placed in a 
perfect position to reveal what the 
mine’s needs are and how they can 
assist. In addition, exhibitors can also 
showcase their offerings to the right 
people. Aside from establishing a new 
client base, exhibitors will also meet 
existing clients, enabling them to find 
out how their (new or existing) prod-
ucts and services can help their clients 
with any problems they may have.

What about visitors?

MTE back 
in Tete

Visitors get to see many suppliers in a single location as the MTE team 
customises the exhibitions to ensure that the shows cater to the needs 
of the surrounding operations. Another exciting value add for visitors 
is that they get a front row seat to the latest technology and innovation 
(including demos) in relevant fields. Ultimately MTE shows benefit both 
exhibitors and visitors because buyers and suppliers are conveniently 
brought together under one roof, which creates endless opportunities 
for business to be generated and potentially fruitful relationships to be 
established. 

MTE travelling exhibitions has – for more than two decades – hosted 
these unique expos around southern Africa for suppliers of top-of-the-
line mining equipment to showcase their goods to a community hungry 
for the latest technology, 
services and information.

  Tete visitors can expect to see experts from the following areas:

  • Lubricants, filters, batteries
  • PPE Supply and safety equipment products
  • LED Lighting
  • Industrial Light Fittings
  • Conveyor Belt Tracking Rollers
  • Manufacture and repair of industrial gears and gearboxes
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COMENTÁRIO EDITORIAL

Repercussão positiva do GNL na comunidade 
de mineração

 ano passado foi marcado pelo
  aumento da demanda por min-
 erais usados   na tecnologia de 
baterias e a tendência também foi sentida 
aqui, quando a maioria das mineradoras 
australianas lutaram para intensificar o 
interesse no mercado local. Os grandes 
depósitos de grafite do país, que repre-

O
Andrew Maramwidze (Editor)

sentam entre 20% e 40% das reservas 
mundiais, a maioria dos quais estão con-
centrados na província de Cabo Delgado, 
foram colocados sob escrutínio.

A mina de grafite Balama declarou pro-
dução comercial, e embora o impulso na 
mineração de grafite deva continuar ao 
longo de 2019, o país celebrará este ano 
o avanço do GNL.

Este ano, espera-se que momentos feliz-
es para a indústria de mineração do país 
surjam dos projetos de GNL de Rovuma e 
de GNL de Moçambique.

Já há notícias de que a Decisão Final de 
Investimento (FID) foi alcançada para o 
Moçambique GNL, um progresso esper-
ado não só para melhorar a credibilidade 
financeira do país, mas também para es-
tabilizar o mercado internacional de GNL.

Nos calcanhares da FID, a Anadarko 
Petroleum Corporation, promotores da 
Area 1 Mozambique LNG liderada pela 
Anadarko, anunciaram que o projecto 
está a avançar para a fase de construção.

A progressão à construção acontece em 
um momento em que o mundo está cada 
vez mais procurando formas mais limpas 
de energia, idealmente localizadas para 
atender à demanda crescente, particular-
mente na expansão dos mercados asiáti-
cos e europeus.

À medida que o grande potencial do 
projeto reverbera, o otimismo já está em 
vista de que a próxima fase do projeto 
tem benefícios a longo prazo para os ci-
dadãos, a empresa e os clientes.

No horizonte está um caminho para a 
criação de milhares de empregos, cresci-
mento econômico significativo e poten-
cial para ser um dos maiores provedores 
mundiais de energia limpa nas próximas 
décadas. Seis meses no ano e é um 
grande ‘Hurra’ para a comunidade de 
mineração e mais deve ser esperado, ag-
ora que a economia local precisa de tais 
vibrações positivas.

Aproveite a leitura e lembre-se de com-
partilhar suas opiniões, comentários, e 
cartas em drewmara@gmail.com
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RESUMOS DE NOTÍCIAS

Descobertas de depósitos de 
carvão em Mutarara
 
Foram descobertos 30 a 40 milhões 
de toneladas de depósito de carvão 
no distrito de Mutarara da província 
de Tete, informaram as autoridades.

Grácio Gune, diretor provincial de Re-
cursos Minerais e Energia, disse que a 
descoberta foi o resultado de uma re-
cente pesquisa realizada nesse distrito.
Ele acrescentou que o depósito 
poderia ter uma vida útil de 15 a 20 
anos, com extração anual de cerca 
de 2 milhões de toneladas de carvão.

Permanecendo cauteloso com mais 
detalhes, o diretor provincial disse 
que mais pesquisas tinham sido feit-
as nos distritos de Maravia e Zumbo.
A província de Tete contém alguns dos 
maiores depósitos de carvão do mun-
do, e um deles foi minado por vários 
anos pelo grupo mineiro Brasileiro Vale.
 

Fura fornece atualização sobre 
transações de rubis 

CA empresa canadense Fura Gems 
Inc. anunciou a prorrogação do 
prazo para o fechamento do Con-
trato de Incorporação de Ativos 
Rubi (MRAA), datado de 14 de Ju-
lho de 2018, conforme alterado.

De acordo com o MRAA, em 28 de Jun-
ho de 2019, a Companhia deu à New 
Energy Minerals Ltd. anteriormente 
conhecida como Mustang Resources 
Ltd. notificação por escrito para pror-
rogar o prazo do MRAA de 30 de Jun-
ho de 2019 para 31 de Julho de 2019.
O MRAA contempla a compra e 

venda pela Fura de participações em 
três licenças  ou concessões de ru-
bis como se segue: 75 por cento das 
ações emitidas da Montepuez Miner-
als Pty Ltd., que detém uma partici-
pação de 70 por cento na licença de 
mineração 5030L e uma participação 
de 80 por cento na concessão de 
mineração 8921C; e o direito de ob-
ter uma participação de 65% na con-
cessão de mineração 8955C sob um 
contrato de empreendimento conjun-
to, coletivamente, ‘os Novos Recursos 
de Energia’ ou ‘New Energy Assets’.

A Fura está envolvida na exploração 
das propriedades de recursos na 
Colômbia e possui uma participação 
de 76% na mina de esmeralda Co-
scuez em Boyacá, na Colômbia.

Governo pressionado para in-
tervir em mineradores ilegais

O Gemfield está influenciando o gov-
erno para identificar as fontes de 
atividades ilegais e reduzir o risco e 
a exploração de grupos vulneráveis.

A empresa alertou que minera-
dores ilegais - incluindo jovens - es-
tão colocando suas vidas em risco.

De acordo com o Gemfield, uma in-
vestigação recente descobriu que 
os mineiros ilegais, alguns dos quais 
são jovens, são normalmente recru-
tados por líderes de sindicatos bem 
financiados ou intermediários que at-
raem seus recrutas com promessas 
de fortunas de mineração de rubis.

Makhado assina acor-
do de compra e venda

A MC Mining celebrou o contrato de 
compra e venda para a exportação de 
carvão térmico do projeto Makhado.

“O acordo foi assinado com ‘um dos 
maiores produtores e comerciantes 
de comodidades a granel do mun-
do’, disse a empresa recentemente.

 A empresa disse ainda que um 
período de construção de nove 
meses para a primeira fase de 
Makhado  é esperado para começar 
no terceiro trimestre de 2019.

Segundo os dados da MC Mining, a 
primeira fase geraria cerca de três 
milhões de toneladas por ano que 
seriam transportadas e vendidas 
à sua subsidiária de Limpopo, que 
completaria com a sua instalação 
modificada o processamento final, 
produzindo até 0,57 Mtpa de carvão 
térmico de qualidade para exportação 
e 0,54Mtpa de carvão térmico duro.
Pathfinder positivo sobre licença 
de mineração

Apesar da disputa sobre a posse 
da licença de minerais que cobre 
aproximadamente 32.000 hectares 

de terra na costa do Oceano Índico 
na província da Zambézia, a Path-
finder Minerals mantém-se optimista.

A empresa mantém-se confiante 
sobre esforços contínuos em pres-
sionar para o restabelecimen-
to das licenças de mineração.
“As discussões continuam progredin-
do de maneira positiva, tanto no que diz 
respeito a uma transação em relação 
à licença quanto a possíveis finan-
ciadores que estejam conduzindo sua 
própria diligência ao nível de ativos.
“Se uma transação for concluída, o 
Conselho de administração anteci-
pa que os efeitos sobre o negócio 
provavelmente sejam transformacio-
nais”, disse a empresa recentemente.

A Pathfinder Minerals é uma empre-
sa de recursos naturais que procura 
minerar areias minerais pesadas - a il-
menita, o rutilo e o zircão são usados   
na fabricação de uma ampla gama de 
produtos em vários setores industriais.

A ilmenita e o rutilo são usados   
como matéria-prima para a pro-
dução de pigmentos de dióxido de 
titânio e, além disso, a ilmenita é 
amplamente utilizada na produção 
de tintas, papel, plástico, têxteis, 
borracha e produtos farmacêuticos.

US $50 milhões para rubis de Mon-
tepuez

A Gemfields, empresa de mineração 
com sede em Londres, anunciou 
que o seu recente leilão realizado 
em Singapore (Cingapura) gerou 
uma receita de 50 milhões de US$ .

De acordo com a empresa, os rubis 
da mina do distrito de Montepuez, na 
província nortenha de Cabo Delgado, 
84 foram vendidos a um preço médio 
de US $ 51.99 por quilate, dos 90 do 
lote de rubis disponíveis no leilão.

O valor é inferior ao do leilão anterior, 
realizado em Dezembro de 2018, que 
gerou receita de 55,3 milhões US$ .

Contudo, o leilão marca o décimo se-
gundo leilão de rubis da Montepuez 
Ruby Mining Ltd (MRM) desde Junho 
de 2014 e, no total, os leilões de rubis já 
geraram receita de 512,6 milhões US$.
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HISTÓRIA PRINCIPAL

O primeiro projeto de GNL terrestre atinge a 
fase de  construção
 s desenvolvedores da Anadarko
 Petroleum Corporation da Área
 1, liderada pela Anadarko, anun-
ciaram que o projeto avançou para a fase 
de construção.

O desenvolvimento vem após uma De-
cisão Final de Investimento (FID) e uma 
notificação ao governo de que todas as 
condições precedentes foram cumpridas.
‘Este é um dia emocionante para Moçam-
bique e para a nossa parceria, trazen-
do-nos um passo mais perto de tornar 
realidade a primeira instalação terrestre 
de GNL em Moçambique”, disse o presi-
dente e diretor executivo da Anadarko, Al 
Walker.

Ele disse que o projeto da Área 1 de GNL 
de Moçambique liderado pela Anadarko 
percorreu um longo caminho desde a pri-
meira descoberta até a FID para a con-
strução do projeto inicial de desenvolvi-
mento de dois trens.

“Gostaria de dizer um ‘obrigado’ colectivo 
à equipa de GNL de classe mundial que 
reunimos na Anadarko, os nossos co-em-
preendedores, clientes de fundações a 
longo prazo, credores, a população da 
região de Cabo Delgado e ao governo.

“À medida que o mundo busca cada vez 
mais as formas de energia mais limpas, o 
projeto da Área 1 de GNL de Moçambique  
liderado pela Anadarko está idealmente 
localizado para atender à demanda cres-
cente, particularmente na expansão dos 
mercados asiáticos e europeus”, disse 
Walker. Walker está otimista de que a 

próxima fase do projeto trará benefícios a 
longo prazo para Moçambique, seu povo,  
parceiros da empresa e clientes.

“Este é um dia histórico para o povo de 
Moçambique”, disse o Presidente Filipe 
Nyusi. Ele disse que o sancionamento do 
projeto liderado pela Anadarko da Área 
1 de GNL de Moçambique solidifica um 
caminho para a criação de milhares de 
empregos, crescimento econômico sig-
nificativo e o potencial para ser um dos 
maiores fornecedores de energia mais 
limpa do mundo por futuras décadas.

“É realmente um dos projetos mais impor-
tantes e transformadores da história do 
nosso país”, disse o Presidente. O pro-
jecto da Área 1 de GNL de Moçambique 
liderado pela Anadarko será o primeiro 
desenvolvimento de GNL terrestre do 
país, inicialmente composto de dois trens 
de GNL com a capacidade total de 12,88 
milhões de toneladas por ano (MTPA) 
para apoiar o desenvolvimento dos cam-
pos Golfinho / Atum localizados  inteira-
mente dentro da Área Offshore 1.

O projeto assegurou com sucesso um 
agregado de 11,1 MTPA de vendas de 
longo prazo de GNL, representando 86% 
da capacidade nominal da fábrica) com 
os principais compradores de GNL na 
Ásia e na Europa.

Além disso, espera-se que o projeto 
tenha um componente significativo de 
gás doméstico para o consumo no país, 
a fim de ajudar a impulsionar o desen-
volvimento econômico futuro. Conforme 

anunciado anteriormente, o projecto da 
Área 1 de GNL de Moçambique liderado 
pela Anadarko foi designado como ‘pi-
oneiro’ pelo governo, significando que 
a Área 1 será também responsável pela 
construção das instalações de apoio a 
serem partilhadas entre os projectos da 
Área 1 e Área 4, que incluirão instalações 
de descarregamento de materiais e o ter-
minal marítimo de GNL.

Além disso, a Área 1 tem aproximada-
mente 5.000 trabalhadores no local hoje 
em dia com obras relacionadas com a 
construção de uma aldeia de reassen-
tamento, expansão do campo, pista de 
aterragem (aeródromo), e a estrada Pal-
ma-Afungi.

O projeto espera que em breve emitir 
avisos para proceder de acordo com 
os termos dos contratos de engenharia, 
construção, aquisição e contratos de in-
stalação executados anteriormente e fi-
nalizar o financiamento.

A missão da Anadarko Petroleum Cor-
poration é oferecer uma taxa de retorno 
competitiva e sustentável aos acionistas,  
por explorar, adquirir e desenvolver recur-
sos de petróleo e gás natural vitais para a 
saúde e prosperidade mundial.

Desde o fim do ano 2018, a companhia 
teve aproximadamente 1.47 bilhões de 
barris equivalentes de reservas compro-
vadas, tornando-se uma das maiores 
empresas independentes de exploração 
e produção do mundo.

O
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DEMOLITION CONTRACTORS’ROCK DRILLING

 Gemfields está fazendo avanços 
 para criar uma sociedade au-
 to-suficiente através de seus 
projetos comunitários em Moçambique e 
Zâmbia e seus esforços para manter uma 
relação simbiótica com o meio ambiente.

A Gemfields, fornecedora líder mundial de 
gemas coloridas de origem responsável, 
tem uma abordagem que continua sendo 
progressiva e pouco convencional. Para 
efetivamente criar um impacto, a busca 
pelo fornecimento responsável deve ser 
implementada em toda a organização.

Esses valores constituem a base da tom-
ada de decisões nas operações da Gem-
fields e informam as práticas que adotam.
A Gemfields explora e comercializa gemas 
coloridas de suas operações na Zâmbia e 
em Moçambique, e está examinando di-
namicamente oportunidades em outros 
países produtores de pedras preciosas sig-
nificativas em todo o mundo.

Como marca, a Gemfields sempre acredi-
tou que as gemas coloridas devem ser min-
eradas e comercializadas, defendendo três 
valores vitais - transparência, legitimidade e 
integridade. E é seu objetivo  funcionar de 
uma maneira que contribua positivamente 
para os países anfitriões, impulsionando as 
economias nacionais, assumindo um papel 
de liderança na modernização do setor de 
pedras preciosas coloridas e construindo 
meios de subsistência duradouros e suste-
ntáveis   para as comunidades em torno das 
suas minas.

No nível da superfície, a Gemfields é re-
alista e aberta sobre o impacto das oper-
ações de mineração no meio ambiente e, 
portanto, procura operar de maneira a min-

A imizar esse impacto. Por exemplo, antes 
de minerar em uma determinada área, eles 
coletam as sementes das plantas e árvores 
locais do solo superficial e criam um banco 
de sementes. Essas sementes são então 
cultivadas em viveiro para replantio assim 
que a mineração for concluída.

Enquanto opera com altos padrões em 
práticas de saúde e segurança, a Gemfields 
também oferece treinamento e desenvolvi-
mento líder de mercado em operações, in-
cluindo o cumprimento dos Princípios Vol-
untários de Segurança e Direitos Humanos.

O investimento da marca na comunidade 
inclui o lançamento de um programa de 
formação profissional de sete anos desti-
nado a equipar mais de 2000 membros da 
comunidade com competências profission-
ais para melhorar a sua empregabilidade 
e o potencial para criar o auto-emprego. 
A Gemfields desenvolve projetos comu-
nitários que são projetados para oferecer o 
maior benefício local, adaptados para criar 
meios de subsistência sustentáveis   para os 
membros da comunidade.

Entre outras diligências na Montepuez 
Ruby Mining em Moçambique, a Gemfields 
lançou as bases para nove associações 
agrícolas - duas das quais dedicadas 
a empoderar mulheres, construíram in-
fraestruturas escolares para quatro esco-
las primárias, criaram duas clínicas móveis 
que servem 20.000 pessoas em áreas ru-
rais, desde infra-estruturas significativas, 
tais como estradas, electricidade e redes 
de telecomunicações e contribuiu signifi-
cativamente para o financiamento dos es-
forços de conservação da vida selvagem 
em Moçambique.

Na mina de esmeralda Kagem, na Zâm-
bia, eles estabeleceram três escolas e 
criaram duas associações agrícolas - que 
fornecem as minas com produtos frescos 
e reforçaram uma instalação de saúde ru-
ral para se tornar um centro de saúde.
Tipicamente, é bastante difícil comprovar a 
origem de cada pedra porque a cadeia de 
custódia leva as joias em uma jornada da 
mina para o mercado, especialmente com 
as pedras preciosas trocando as mãos du-
rante todo o processo. Mas o pessoal da 
Gemfields foi um parceiro de teste para o 
Teste de Paternidade da Gübelin Gem Lab, 
que permite prova de proveniência e for-
nece aos clientes a garantia de que suas 
pedras preciosas foram obtida de uma 
mina responsável.

Embora não seja ainda aplicado a todas 
as esmeraldas, a tecnologia representa 
um verdadeiro fator de mudança para a 
indústria de pedras preciosas coloridas. O 
Teste de Paternidade usa nanopartículas 
baseadas em DNA personalizadas, que 
contêm dados que “rotulam” a pedra pre-
ciosa, permitindo, assim, a rastreabilidade 
de cada esmeralda, até o exato local de 
mineração.

Desenvolvida com a Gemfields, esta tecno-
logia oferece aos mineradores, governos, 
organizações comerciais, vigilantes da in-
dústria, marcas de joalharia e clientes finais 
um nível totalmente novo de transparência 
ao fornecerem esmeraldas.

Colocando grande ênfase na transparên-
cia, legitimidade e integridade, a Gemfields 
continua a aspirar em ser o fornecedor 
preferencial de gemas coloridas de origem 
responsável em todo o mundo.

NOTÍCIAS GERAIS
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Montepuez é agora um recurso mineral inferido
 Battery Minerals relatou resul-
 tados altamente favoráveis   do
 trabalho preliminar de testes 
metalúrgicos em seu projeto de grafite 
Montepuez. 

O teste teve como objetivo avaliar o poten-
cial de extração de vanádio a partir dos re-
jeitos que se espera que sejam produzidos 
em Montepuez.

Este trabalho preliminar permitiu que a 
Battery Minerals classificasse o conteúdo 
de vanádio de seus depósitos de grafite 
em Montepuez como um recurso mineral 
inferido, proporcionando à empresa a con-
fiança para continuar trabalhando para de-
terminar o potencial econômico de produz-
ir um subproduto de Pentóxido de Vanádio 
da planta do projeto do fluxo de rejeitos.

Embora o estudo de viabilidade comercial 
ainda não tenha sido concluído, os testes 
preliminares indicam um potencial para 
beneficiar-se dos rejeitos, produzindo um 
concentrado de vanádio.

“A adição de um recurso mineral de vaná-
dio e o potencial para um subproduto de 
V2O5 são altamente promissores, dadas 
as perspectivas positivas atuais para o 

A mercado de vanádio. Há forte demanda at-
ual dos setores tradicionais do mercado e 
sinais positivos para o setor de armazena-
mento de energia ”, disse Jeremy Sinclair, 
diretor administrativo da Battery Minerals.

“A empresa continuará os estudos para 
entender como o valor do vanádio pode 
ser extraído, enquanto permanece focado 
no objetivo principal de desenvolver as op-
erações de grafite.

O Projeto de Grafite de Montepuez está 
localizado dentro do Complexo Xixano e 
percorre os contatos tectônicos entre os 
Complexos Nairoto, Xixano e Montepuez.
O Complexo Xixano inclui uma variedade 
de rochas metassupracrustais que en-
volvem predominantemente rochas ígneas 
máficas e granulitos que formam o núcleo 
de uma sincronia de tendência regional 
norte-nordeste para sul-sudoeste. Xistos 
de mica e gnaisses contendo grafite são 
encontrados no Complexo Xixano.

O recurso Mineral de V2O5 foi classificado 
como inferir o recurso mineral com base 
na qualidade dos dados, espaçamento de 
amostra e continuidade do filão e foi base-
ado no espaçamento de seção de 200 m e 
de buraco de 50 m na seção.

Com base em que o V2O5 seria produzi-
do como um subproduto da produção de 
grafite, o recurso mineral V2O5 inferido é 
relatado acima de uma nota de corte de 
TGC de 4,3 por cento, que é o grau de 
corte de reserva de minério; dentro do pro-
jeto de poço de reserva de minério apenas 
para material fresco.

Montepuez será extraído usando técnicas 
de mineração de poço aberto. O trabalho 
de teste foi realizado para demonstrar que 
o V2O5 pode ser extraído como um sub-
produto do processamento de grafite no 
projeto.

Rejeitos da planta de grafite passariam 
por um processo secundário que envolve 
moagem adicional para liberar minerais de 
vanádio (predominantemente roscoelite) e 
um processo de separação magnética de 
dois estágios com o Estágio 1 removendo 
ganga (gangue) de ferro alta e Estágio 2 
recuperando o vanádio para a fração mag-
nética.

A fração magnética rica em vanádio recu-
perada do circuito de recuperação mag-
nética contém aproximadamente 75% do 
vanádio nos rejeitos da planta de grafite.
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Mwiriti regista empreendimento conjunto com 
a Gemfields

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

 Mwiriti Limitada estabeleceu um 
 empreendimento conjunto com 
 Gemfields Montepuez Ruby Min-
ing Limitada (MRM), onde Mwiriti também 
possui 25 por cento de ações. 

A nova empresa de empreedimento conjun-
to será incorporada à Gemfields, que detém 
75% para explorar e aproveitar as oportuni-
dades decorrentes de 12 licenças da Green-
field atualmente detidas pela Mwiriti. Sob 
os termos do contrato de empreedimento 
conjunto, a Gemfields contribuirá com sua 
comprovada experiência em exploração e 
desenvolvimento de projetos, juntamente 
com financiamento apropriado.

Espera-se que a colaboração entre a 
Gemfields e Mwiriti traga benefícios con-
sideráveis   tanto para a economia regional 
como para as comunidades locais. Mwiriti 
contribuirá com seis aplicações para con-

O cessões de mineração e seis licenças de 
exploração para ouro e minerais variados. 

Receberá da nova parceria um adiantamen-
to de US $ 3 milhões contra a participação 
da Mwiriti nos lucros futuros decorrentes 
das operações do novo empreendimento 
conjunto.

As licenças, que começam a 20 km das 
operações existentes da MRM, incluem 
uma extensão do conhecido cinturão de 
rubis de Montepuez, com a incidência de 
ouro secundário e mineralização de corindo 
primário tendo sido observados.
“Enquanto as oportunidades estão em es-
tágio inicial, a mineralização secundária 
de ouro foi observada e recuperada em 
pequenas quantidades de várias áreas den-
tro do portfólio de licenças e estas consti-
tuirão o nosso foco principal no próximo 
ano”, disse Sean Gilbertson, diretor exec-

utivo da Gemfields. “A Gemfields continua 
sendo uma empresa focada em esmeral-
das, rubis e safiras extraídos em África. “No 
entanto, dada a sua proximidade, a relativa 
facilidade de mobilização, a nossa longa 
relação com a Mwiriti e a mineralização ob-
servada no local até à data, sentimos que é 
importante investigar totalmente o possível 
potencial positivo destas licenças para os 
nossos acionistas.”
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Nova draga customizada para a Kenmare

Qingdao Jinan Hi-Tech interessado em grafite 
da Triton

 inovador tecnológico Royal IHC
 introduziu recentemente uma
 draga de sucção (CSD) de min-
eração para a mina de titânio de Moma da 
Kenmare Resources.

A embarcação denominada JULIA é uma 
nova draga construída sob medida para 
operar no projeto (Wet Concentrator Plant 
C) de Concentrador úmido C da Kenmare 
em Moma, de acordo com a IHC. É a ter-
ceira draga na operação da Kenmare pro-
jetada e construída pela IHC.

O projeto de JULIA foi baseado no suces-
so das duas primeiras dragas IHC na frota 
da Kenmare, MARY-ANN e CATARINA.

A IHC diz que utilizou os mais de 10 anos 
de experiência operacional que os dois 
navios tiveram em Moma, além de seu 

 empresa estatal Jinan Hi-Tech,
 uma empresa chinesa, propôs
 um investimento de 19,5 milhões 
de dólares australianos na Triton Miner-
als, que está envolvida na exploração de 
depósitos de grafite em Ancuabe.

A proposta está sujeita a aprovações reg-
ulatórias da Austrália e da China, revelou 
um comunicado divulgado por ambas as 
empresas. De acordo com a declaração, 
o projeto será realizado em duas fases, 
ao final das quais a Jinan Hi-Tech contro-
lará 34,10% da Triton Minerals.

Na primeira fase, a Jinan Hi-Tech ad-
quirirá a participação de 19,3% da tam-

O

A

amplo conhecimento em tecnologia de 
dragagem, para atualizar e aperfeiçoar a 
mais recente embarcação.

“Entre as melhorias estão uma maior 
potência de dragagem e monitoria da 
potência da bomba, ambos para garantir 
um alto desempenho de produção da dra-
ga em Moma”, disse a IHC. Espera-se que 
JULIA opere a 600 t / h com o potencial de 
ser atualizada para 1.500 t / h no futuro.

O navio será finalizado e testado no es-
taleiro da IHC em Kinderdijk, antes da 
desmontagem para o transporte para 
Moçambique, onde a produção deve 
começar antes do final de 2019, disse a 
IHC. “Estamos muito orgulhosos por cel-
ebrar o último resultado do nosso longo 
relacionamento com a Kenmare com a en-
trega do CSD JULIA. Esta embarcação é o 

resultado da nossa íntima colaboração e 
estabelece uma nova referência para a in-
dústria de mineração ”, disse Hans Greve, 
Diretor- Geral de Mining & Tunnelling (Min-
eração & e Construção de Túneis) da Roy-
al IHC.

“A Kenmare é uma das líderes mundiais na 
produção de insumos de titânio e a adição 
da draga Julia contribuirá para a estratégia 
da empresa de aumentar a produção em 
mais de 20% a partir de 2021.

“Através do projeto colaborativo e do pro-
cesso de construção entre a Kenmare e 
a Royal IHC, esta draga sob medida de 
primeira linha fornecerá tonelagem adicio-
nal, além de reduzir os custos unitários”, 
acrescentou o Diretor de Operações da 
Kenmare, Ben Baxter.

bém chinesa Shandong Tianye Mining 
na Triton Minerals, ao preço unitário por 
ação de 6,2 centavos ou um total de 11
milhões de dólares australianos.

A segunda fase consistirá em uma 
emissão reservada à Jinan Hi-Tech de 
207,3 milhões de ações da Triton Miner-
als a um preço unitário por ação de 4,1 
centavos ou um total de 8,5 milhões de 
dólares australianos. 

Esta injeção de capital permitirá à Triton 
Minerals iniciar o desenvolvimento do 
projeto, com oempreiteiro que trabalhará 
no projeto e os projetos de engenharia, 
aquisição de componentes e construção 

(EPC). A Triton Minerals assinou um 
contrato de EPC com a empresa chine-
sa MCC International Incorporation em 
Setembro de 2018 para construir as in-
stalações e infraestrutura do projeto de 
exploração de grafite da Ancuabe em 
Moçambique.

O projeto contém depósitos estimados 
de grafite de 3,04 milhões de toneladas, 
com o estudo de viabilidade econômica 
definitiva determinando que a concessão 
pode produzir 60.000 toneladas de con-
centrado de grafite por ano durante um 
período de 27 anos.

www.minrom.co.zaCONTACTE-NOS HOJE MESMO: info@minrom.co.za
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Wacker Neuson assina contrato de negócio de 
concessionária com a Pinto & Cruz
 Wacker Neuson, fabricante de 
 equipamentos ligeiros e com-
 pactos, fez uma parceria com a 
Pinto & Cruz para estabelecer uma base 
sólida no mercado local.

“Moçambique é um mercado- chave para 
nós”, disse recentemente o diretor da 
Wacker Neuson na África Subsaariana, 
Dennis Vietze.

“Com inúmeras oportunidades de cresci-
mento apresentadas por mega projetos 
no setor de GNL (Gás Natural Liquefeito) 
no norte do país em Palma, pretendem-
os estender nosso portfólio de produtos 
e serviços a esses clientes para que eles 
possam agregar valor à sua frota de eq-
uipamentos.”

Vietze disse que Pinto & Cruz tornou-se 
um negócio para a Wacker Neuson 
(Pty) Ltd, após a apresentação inicial da 
proposta em Portugal.

“Durante uma cimeira da Wacker Neuson 
realizada na Áustria em Junho de 2018, 
conhecemos o Luís Pinto, neto de Antó-
nio Pinto que, juntamente com Arnaldo 
Cruz, fundou a empresa em 1935. As 
nossas discussões progrediram para re-
uniões locais na África do Sul e Moçam-
bique e oito meses depois, no primeiro 
trimestre de 2019, a Pinto& Cruz Moçam-
bique juntou-se à rede de revendedores 
da Wacker Neuson. ”

Vietze disse ainda que a nomeação de 
revendedores estratégicos foi estimulada 
pelo facto de a Pinto& Cruz ter uma rede 
formidável no mercado moçambicano e 
a sua associação com outras marcas de 
qualidade atrai a mesma base de clien-
tes nos vários segmentos de mercado, 
tornando-a perfeita para o conjunto de 
produtos da Wacker Neuson.

Fundada há mais de oitenta anos na ci-
dade costeira do noroeste do Porto, a 
Pinto & Cruz evoluiu para um grupo em-
presarial constituído por várias empresas 
que atendem à uma ampla gama de in-
dústrias, incluindo a construção, a silvi-
cultura e a agricultura. O Pinto & Cruz é 
sinônimo de produtos confiáveis   e de alta 
qualidade, um serviço diferenciado de 
pós-venda e soluções de logística foca-
das nas necessidades dos clientes.

A A pegada africana da empresa consiste 
de operações em Angola (desde 1996), 
Moçambique (desde 2014) e Cabo Verde 
(2015).

O Gerente da Pinto & Cruz, David César 
Carvalho, orgulha-se da colaboração 
com uma marca de classe mundial como 
a Wacker Neuson.

“Este contrato de concessionária sin-
ergiza as forças coletivas das duas em-
presas para o benefício final dos nossos 
clientes que já estão familiarizados com 
a qualidade superior dos equipamentos 
da Wacker Neuson. Em uma tentativa de 
expander a nossa oferta de produtos e 
serviços para os nossos clientes, aumen-
tamos em dobro a nossa frota da Wacker 
Neuson. ”

Carvalho acrescenta que, embora os 
compactadores da Wacker Neuson sejam 
atualmente o equipamento mais popular, 
o novo portfólio diversificado e mais com-
petitivo oferecerá aos clientes opções 
aprimoradas para atender às necessi-
dades das suas aplicações específicas 
. Além disso, a Pinto & Cruz agora tem 
mais acesso ao estoque, juntamente com 
tempos de entrega reduzidos.

“2019 será um ano de crescimento suste-
ntável para Pinto Cruz”, afirma Carvalho.
“ Aumentamos ao dobro a nossa equipa 
de vendas e, com planos de abrir uma 
nova filial no norte de Moçambique para 
apoiar os projectos de GNL e infra-estru-
turas de gás na região, estamos perfeit-
amente posicionados para ganhar uma 
maior quota do mercado através dos 
nossos mercados alvo primários dentro 
dos grande setores de construção e in-
dustriais.”

Com uma grande equipa de manutenção 
de aproximadamente 30 técnicos e en-
genheiros qualificados e uma pequena 
oficina, a Pinto & Cruz possui as com-
petências necessárias e está totalmente 
equipada para cuidar de todas as ativ-
idades pós-venda dos produtos da 
Wacker Neuson em Moçambique.

“Já concluímos os reparos nos produtos 
da Wacker Neuson e, apoiados pela equi-
pe de operações nacionais da Wacker 
Neuson em serviço, disponibilidade 
técnica e peças sobressalentes, ampl-

iaremos esses recursos durante o ano”, 
acrescenta Carvalho.

O treinamento é fundamental para obter o 
melhor desempenho do produto, eficiên-
cias e ciclo de vida estendido através do 
uso correto do equipamento.

A Wacker Neuson fornecerá treinamen-
tos trimestrais sobre negócios, vendas 
e pós-venda para a Pinto & Cruz em 
Moçambique, bem como na África do Sul, 
na sede da Wacker Neuson em Gauteng.
Concluindo, Vietze diz que a parce-
ria revendedora (de agente de Vendas) 
servirá para fortalecer e expandir ainda 
mais a presença da Wacker Neuson em 
Moçambique e seu alcance na região da 
África Subsaariana.

“Estamos ansiosos para crescer com o 
Pinto & Cruz; Juntamente com o nosso 
parceiro, vamos aproveitar as oportuni-
dades de clientes nunca então descober-
tas e oferecer as melhores soluções de 
produtos e serviços. ”
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Que oportunidades se aproximam – Impacto da 
GNL em Moçambique 
 té ao final do terceiro trimestre
 de 2019, Moçambique, atual-
 mente com um PIB de US $ 
14 bilhões, espera ver confirmados 
investimentos de US $ 65 bilhões no 
novo sector emergente de Gás Natural 
Liquefeito (GNL). Afungi, um dos locais 
abrangidos por este projecto, irá rece-
ber um investimento de cerca de US 
$ 55 bilhões, o que o tornará segundo 
investimento mais caro do mundo, 
ficando atrás apenas da Estação Espa-
cial Internacional, com um custo de US 
$ 100 bilhões.

A capacidade de Moçambique para 
produzir GNL começará a crescer, 
catapultando o país para estar em pé 
de igualdade com a Rússia como um 
dos 5 principais produtores de GNL do 
mundo!

Nos últimos nove anos, tem havido 
uma muita especulação em torno da 
descoberta de GNL e o que isto pode 
significar para Moçambique como país.
 
Felizmente nos últimos 6 meses, houve 
mais ações do que debates em torno 
do assunto - com acordos finais assi-
nados pelas concessionárias. Existe 
agora um compromisso sério e a ex-
pectativa de que a economia moçam-
bicana comece a registar a partir dos 
próximos 12 meses o impacto destes 
investimentos.

“Então, que mudanças acontecerão 
em Moçambique e como isso afectará 
não só o país, mas toda a região?”

Foi sob estas questões que a Hollard, 
seguradora presente em Moçambique 
desde 2001 e subsidiária de um grupo 
segurador internacional com sede na 
África do Sul, se dedicou com o intuito 
de rever, analisar e preparar a sua 
estratégia.

Como parte do exercício estratégico 
de estudo do ambiente de negócios da 
Hollard Moçambique, do qual faz parte 
a identificação e destaque das princi-
pais oportunidades emergentes, o CEO 
da Hollard Moçambique, Henri Mitter-
mayer organizou uma apresentação 

exclusiva em julho deste ano, voltada 
especificamente para as principais par-
tes interessadas do Grupo Hollard.

Esta sessão teve a presença de:  CEO 
do Grupo da Hollard; CEO da Hol-
lard Internacional; Eikos - Parceiro 
de resseguro; ITOO Especialista em 
Responsabilidade Civil; e Tokio Marine, 
o novo accionista do grupo, que se 
encontra entre os grandes players no 
sector segurador mundial e que apre-
senta a notação de rating exigida para 
a subscrição de seguros desta nature-
za em todo o mundo.

A Hollard teve a honra de receber o 
especialista neste campo, Paul Eard-
ley-Taylor, líder da equipe de especial-
istas em petróleo e gás do Standard 
Bank, que tem concentrado as suas 
atividades na análise de toda a cadeia 
de valor associada ao sector de 
petróleo e gás de 11 países em África. 

Paul, tem 20 anos de experiência em 
banca de investimento e corporati-
va, acompanhando os sectores de 
petróleo e gás, energias renováveis   e 
de carbonetos e está baseado em Áfri-
ca há 10 anos. Como um dos parceiros 
da Hollard, em vários níveis, a equipe 
do Standard Bank partilhou o seu 
conhecimento sobre os requisitos do 
ponto de vista dos serviços financeiros. 
Mais especificamente, identificando 
as possíveis áreas de oportunidades 
nesta região.

Principais observasões

Paul constatou que a demanda mundi-
al de GNL está a crescer aproximada-
mente 4% ao ano e deve ultrapassar 
o carvão como a segunda maior fonte 
de energia do mundo. Enquanto isso, 
a demanda por energia em África tam-
bém cresce a 4% ao ano, igualando-se 
ao crescimento mundial.
 
“Moçambique está prestes a tornar-se 
um interveniente mundial no mercado 
de GNL ao fornecer 150 tcf (triliões de 
pés cúbicos) à indústria, tornando as-
sim um dos 5 principais fornecedores 
de gás GNL no mundo.” afirmou Paul 

Eardely-Taylor.

Próximos Projectos

Eardley-Taylor declarou: “As primeiras 
extrações de gás GNL serão através 
do Coral FLNG, extraindo 3,4 milhões 
de toneladas, com o primeiro gás pre-
visto em junho de 2022. Moçambique 
GNL perfurará numa operação onshore 
para extrair 12,9mpta, e esta será total-
mente explorada a partir de 2024.

Outra operação onshore será a Rovu-
ma GNL, extraindo 15.2mpta, sendo 
totalmente comissionada até 2025, 
com mais dois projetos programados 
para seguir. Os 4 projetos, assim como 
os projetos Domgas, criarão um inves-
timento de aproximadamente
US $ 128 bilhões até 2025.”

O impacto económico em Moçam-
bique

Os projectos de gás em Moçambique 
vão transformar a economia da região 
e do país, caso políticas correctas 
sejam implementadas.
A criação de raiz de uma nova cadeia 
de valor em áreas remotas é da maior 
importância.

Esses investimentos terão um efeito 
significativo sobre vários sectores, tais 
como Energia e Infraestrutura, Agricul-
tura, Indústria, Transporte, Indústria de 
Serviços Financeiros e Comportamento 
do Consumidor.
 
O crescimento económico será ex-
perimentado dentro e ao redor des-
sas áreas, elevando assim a vida das 
comunidades locais. Esses desen-
volvimentos levarão efectivamente a 
uma classe média emergente e em 
expansão, criando oportunidades de 
emprego e melhores padrões de vida.

Hollard Moçambique tenciona dar o 
seu suporte 

A intenção da Hollard Moçambique é 
alinhar e preparar as principais uni-
dades de negócios do grupo para estar 

A
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pronta para apoiar e reagir às oportuni-
dades futuras.
 
“Com o impacto esperado da extração 
de GNL, empresas locais e estrangei-
ras precisarão se preparar adequada-
mente. É aqui que a Hollard Moçam-
bique se posiciona como um parceiro 
institucional para facilitar e ajudar as 
empresas, nas várias cadeias de valor. 
Para gerenciar seus riscos enquanto 
navegam e progridem no ambiente 
económico local”, disse Mittermayer.

Mittermayer continuou dizendo; “Cabe 
a nós, junto com nossos parceiros 
mediadores, ajudar nossos clientes a 
identificar os problemas espinhosos 
que podem afectar seu desempenho 
operacional e financeiro e garantir que 
eles sejam adequadamente consider-

ados e protegidos.” A Hollard Moçam-
bique oferece um portfólio especializa-
do de produtos e serviços para cobrir 
todas as eventualidades. As soluções 
em capacidade podem ser person-
alizadas sob medida nas áreas de 
Responsabilidade Comercial, Seguro 
de Engenharia, Carga Marítima e Trân-
sito, Seguro do Património de Todos os 
Riscos e Seguro de Benefícios Cor-
porativos, que incluem Cobertura de 
Saúde do Grupo, Seguro de Acidentes 
de Trabalho e muito mais. A Hollard 
Moçambique, como subsidiária do 
Grupo Hollard, tem a capacidade de 
permitir que as pessoas e empresas 
em Moçambique assegurem um futuro 
melhor, optimizando e salvaguardando 
as oportunidades que se aproximam 
no sector do GNL.

Fontes
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dardbank.com/CIB/Sectors/Oil-and-gas
3. Infographic
4. https://corporateandinvestment.stan-
dardbank.com/CIB/Sectors/Oil-and-gas
5. https://corporateandinvestment.stan-
dardbank.com/standimg/cib/Sector%20Ex-
pertise/Static%20files/2019/Standard%20
Bank_Africas%20Oil%20and%20Gas%20
Potential_24%20April%202019.pdf
6. Macroeconomic Study Standard Bank 
– March 2019 - (Standard Bank’s Head of 
Oil & Gas, Southern Africa, Paul Eard-
ley-Taylor delivered a public lecture at the 
Wits Business School in May 2019 on the 
regional impact of Mozambique’s pending 
LNG projects.)
7. Gas Supplier to the World? By Paul Eard-
ley-Taylor (9 May 2019)



WWW.SGS.COM©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

01
8 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 –
 S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA

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

• Sand (construction raw material)
• Soil
• Stone
• Transformer oil
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WHY SGS?

• Global network and local capabilities
• Independence and integrity
• One-stop shop solutions
• Rapid turnaround
• Customized service
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New Business Development, 
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Mobile: +258 84 313 586 8
E-mail: katia.massarongo@sgs.com
Skype: katia.massarongo
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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.
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VERIFICATION
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storage conditions verification.
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• Coating thickness (galvanized coating 
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• Toxic Packaging Clearing House 
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• Weathering test of paints (e.g. QUV)
• SVHC testing (Substances of Very High 

Concern)
• Testing of PBBs (Polybrominated 
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• Testing of PBDEs (Polybrominated 
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• Measuring camber & twist
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• Calcite
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• Clinker
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• Coir fiber
• Concrete admixture
• Dolomite
• Feldspar
• Fertilizer (Chemical and Organic)
• Finished products
• Fly ash
• Glass sand
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• Mineral sand (Ilmenite, Rutile, 

Zircon,
• Nonmagnetic sand & Spiral fine
• concentrate)
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around the world. 
In Mozambique SGS is operating 
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A consistência ganha a Condra outra ordem de 
grua para Tanques
 Condra ganhou uma ordem
  repetida da Lonmin Platinum 
 para um guindaste aéreo de tan-
ques para substituir uma máquina idênti-
ca entregue há três décadas.

O desenvolvimento acontece devido ao 
serviço confiável de 30 anos da empresa 
em um ambientes corrosivos.

O guindaste original foi instalado em 1990 
na refinaria de Middelkraal da Lonmin nos 
arredores de Marikana, Província do No-
roeste, África do Sul, onde levanta e posi-
ciona placas de cobre e placas dentro 
dos tanques de ácido utilizados durante 
o processo de refinação electrolítica.

Durante esta fase final, placas de cobre 
anódica com uma pureza de 99% atingi-
da durante três processos anteriores são 
suspensas pela grua em grandes tanques 
cheios com uma solução eletrolítica de 
sulfato de cobre e ácido sulfúrico.

Folhas pequenas e finas de cobre catódi-
co puro são então posicionadas entre 
estes ânodos e uma corrente elétrica 
aplicada. Iões de cobre deixam as plac-
as anódicas e movem-se através do 
eletrólito para colocarem-se sobre as fol-
has catódicas, que após um certo tempo 
se tornam placas de cobre espesso de 
99,99 por cento de pureza, pronto para a 
remoção pelo guindaste de tanque para 
enxaguar e expedição para fábricas que 
produzem produtos de cobre.

O guindaste eléctrico de duas vigas da 
Lonmin tem um alcance de 19,9 metros, 
uma capacidade de 5 toneladas, uma 
altura de elevação de 7,7 metros e duas 
velocidades de elevação de 2 e 8 metros 
por minuto. A velocidade de longo curso 
sobre os 42 metros dos tanques é de 80 
metros por minuto.

A Condra entregou a outras refinarias 
gruas para tanques com velocidades de 
longo curso até 140 metros por minuto, 
mais de três vezes a velocidade de um 
guindaste padrão e quase tão rápido 
quanto a velocidade média de corrida (de 
exercício) de uma pessoa.

“Para atender a uma possível necessi-
dade do cliente para velocidades mais 
altas no futuro, incluímos uma nova pro-
visão de eixos de frequência nas novas 

O gruas da Lonmin, para uma fácil atual-
ização “, explicou o Diretor Executivo da 
Condra, Marc Kleine.

“A Condra está atualmente investindo em 
células digitais de carga melhoradas para 
melhorar ainda mais a confiabilidade em 
toda a nossa linha de tanques em geral, 
apesar de a confiabilidade da grua Mari-
kana ter sido bem comprovada ao longo 
de um período de mais de três décadas”, 
disse ele.

O novo guindaste da Lonmin irá incorpo-
rar recursos da biblioteca de design da 
Condra que o movem para além da actu-
al geração de guindastes da companhia.
Estes incluem quatro suportes de luz-

es LED viradas para baixo para iluminar 
a área de trabalho, controle remoto de 
guindaste com um apoio pendente, um 
painel de controle elétrico equipado com 
ventilação de filtração ácida para atender 
ao ambiente corrosivo dos tanques, e um 
acabamento especial em tinta pela mes-
ma razão.

O controlo de qualidade incluirá a in-
specção e a certificação em fases defini-
das de fabrico, bem como a inspecção de 
partículas magnéticas das juntas de sol-
dadura, a fim de garantir a estanquidade 
das vigas e evitar a corrosão nas faces 
internas.
Encomendado em Abril, o guindaste será 
entregue antes do final de Agosto.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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TLT-Turbo África reafirma o compromisso de 
entrega de qualidade
 s especialistas em ventilação
 TLT-Turbo Africa foram conce-
 didos o ISO 9001: 2015, o pa-
drão mais atualizado baseado em vários 
princípios de gestão de qualidade - inclu-
indo um forte foco no cliente, a motivação 
e a implicação da alta gerência, a aborda-
gem de processo e melhoria contínua.

“Estamos entusiasmados por obter a cer-
tificação atualizada da ISO 9001: 2008 
à ISO 9001:2015 e acreditamos que ela 
oferece uma garantia adicional aos nos-
sos clientes de que estamos focados 
na melhoria contínua e excelência na 
entrega de cada projeto”, disse o chefe 
do  Desenvolvimento Comercial e de 
Negócios da TLT-Turbo, Vusi Madlopha.
“A passagem para a certificação da nor-
ma ISO 9001:2015 garantirá que nossos 
sistemas e processos de gestão estejam 
alinhados ao nosso compromisso com a 
qualidade”.

A TLT-Turbo Africa iniciou a sua prepa-
ração interna para a certificação em mea-

O dos de 2018, com a primeira auditoria de 
certificação a ter lugar em 19 de Dezem-
bro de 2018.

“Para qualquer empresa, o processo de 
certificação é extremamente desafiador, 
mas a equipa designada internamente 
para promover esse processo em verdade 
tomaram-o com calma e demonstrou ex-
celente paciência e perseverança a cada 
passo do caminho”, disse Madlopha.
O segundo estágio da auditoria ocorreu 
no início de 2019. A TLT-Turbo África foi 
então informada por meio de uma carta 
de recomendação que haviam alcançado 
a certificação e foram atualizados para 
ISO 9001: 2015.

De acordo com Madlopha, a TLT-Turbo 
implementará medidas e processos como 
pesquisas com clientes, para monitorar a 
qualidade de produtos e serviços em uma 
base contínua.

“Além do fato de que nossos clientes ex-
igem que tenhamos esses tipos de cre-

denciamentos de indústria, gostaríamos 
de concentrar-nos  e cometer à melhora 
contínua. O exercício de passar pela audi-
toria e a certificação atualizada resultante 
realinharam nosso foco no planeamento e 
gerenciamento de riscos.

“Isso permite-nos avaliar se estamos a 
atingir os nossos objetivos e metas at-
ravés da medição e avaliação das mu-
danças relevantes realizadas dentro da 
organização, e com relação ao desem-
penho da empresa e do produto, desem-
penho do fornecedor e percepção do cli-
ente”, disse Madlopha.

Enquanto isso, a certificação demonstra 
comprometimento com os mais altos pa-
drões de qualidade e aprimora continua-
mente os processos de negócios.

“A qualidade e pontualidade na entrega 
continuam a ser a nossa maior prioridade 
e tenho orgulho de dizer que a equipa da 
TLT-Turbo África é excelente em ambas”, 
disse Madlopha.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA

Operações de dinamitação facilitadas através 
do MAXAM
 empresa global de tecnologia
 MAXAM lançou o XBLASTER-
 GUIDE, sua nova aplicação 
móvel para ajudar a melhorar a produ-
tividade e a segurança em operações de 
dinamitação.

De acordo com a empresa, o guia portátil 
permite aos usuários fazer cálculos de di-
namitação, acessar informações do pro-
duto e visualizar perímetros de segurança 
em imagens de satélite da terra entre out-
ras características.

Além disso, está disponível gratuitamente 
para dispositivos Android e iOS e usuári-
os podem se registar a fim de acessar os 
recursos mais avançados.

O Guia digital permite um acesso rápido 
e fácil aos cálculos de Parâmetros de ex-
plosão, bem como dados de referência 
úteis, informações de produto MAXAM e 
seus guias de usuário, disse a empresa.

A O X-BLASTERGUIDE  também tem car-
acterísticas de segurança específicas 
para carregar explosivos e operações de 
detonação, uma prioridade para o MAX-
AM.

Por exemplo, a aplicação inclui uma aval-
iação de risco com uma lista de verifi-
cação de aspectos de segurança que de-
vem ser verificados antes, durante e após 
qualquer detonação, incluindo lições 
aprendidas e melhores práticas desen-
volvidas pela empresa em operações em 
mais de 50 países.

Outra nova característica que irá benefi-
ciar aqueles que baixam a aplicação é a 
ferramenta de cálculos e exibição gráfica 
de perímetros de segurança.

De acordo com as características de det-
onação, o  X-BLASTERGUIDE  cria áreas 
de exclusão para equipas e pessoas em 
uma imagem de satélite da terra, com a 

opção de salvar e exportar esta imagem.

Da mesma forma, a localização do usuário 
e outros pontos de interesse podem ser 
marcados na mesma vista, a fim de medir 
as distâncias e ângulos entre eles.

“”O X-BLASTERGUIDE significa mais um 
passo na nossa estratégia para digitalizar 
a recolha, análise e utilização de dados 
nas operações. O objetivo era criar uma 
ferramenta de fácil utilização, incorporan-
do todos os cálculos e dados mais co-
muns que um shotfirer (dinamitador) pode 
precisar em uma operação para realizar 
uma explosão eficiente e, acima de tudo, 
segura.

“Esta ferramenta fornece a todos parte 
do conhecimento acumulado pelos nos-
sos especialistas em projetos em todo o 
mundo”, disse Vicente Huélamo, Diretor 
de aplicações técnicas da MAXAM.

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.
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NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA

Novo Gerador de Imagens industrial sónico
… Maneira rápida e simples de detectar fugas de ar comprimi-
do, vapor, gás e vácuo
 novo medidor Fluke ii900, um 
 gerador de imagens industriais 
 portátil que permite às equipes 
de manutenção localizar com rapidez e 
precisão fugas de ar, vapor, gás e vácuo 
em sistemas de ar comprimido, está agora 
disponível na Comtest.

A interface direta e intuitiva permite que 
os técnicos isolem a frequência do som 
da fuga para filtrar o ruído de fundo (am-
biente).

Em poucas horas, a equipa pode inspe-
cionar toda a fábrica, mesmo durante 
operações de pico, e usando a tecnolo-
gia SoundSight ™, o gerador de imagens 
industriais oferece uma nova maneira de 
localizar problemas usando o som.

De acordo com o fabricante, a identifi-
cação de fugas é simples, com um Sound-
Map ™ exibido em cores sobre uma im-
agem visual do equipamento, permitindo 
uma rápida localização visual. Com a 
imagem visual, é fácil esquadrinhar uma 

O grande área rapidamente e até possível 
identificar fugas  à distância.

O Fluke II900 encontra aplicação nas se-
guintes indústrias : manufatura, indústria 
aeroespacial, automotiva, vidros, maqui-
naria, instrumentação e eletrodomésticos, 
plástico e borracha, mineração e proces-
samento mineral, na manufatura de pro-
cesso, cimento, processamento químico, 
alimentos, bebidas, celulose, papel e ma-
deira.

O ii900 permite que os usuários obten-
ham mais proveito com compressores 
de ar existentes, por exemplo:

• Atrasa a despesa de capital da compra 
de um compressor adicional
• Garante a pressão de ar adequada ao 
equipamento pneumático
• Reduz os custos de energia (otimização 
do orçamento de ar comprimido)
• Reduz o tempo de detecção de fugas
• Melhora a confiabilidade na linha de
produção 

O ii900 faz com que a detecção de fu-
gas faça seja apenas uma rotina de ma-
nutenção típica, por exemplo, o trein-
amento de uma equipe de manutenção é 
possível em questão de minutos e provê a 
validação das reparações.

Por fim, o ii900 é especificamente pro-
jetado para equipes de manutenção in-
dustrial, linhas de manutenção, gerentes 
de manutenção de fábrica e gerentes de 
operações de fábrica, que dependem do 
ar comprimido, gás ou vácuo nas suas op-
erações de rotina.

Com minima formação, os técnicos po-
dem começar a verificar se há fugas de 
ar como parte da sua rotina típica de ma-
nutenção.

O fabricante diz que o ii900 significa uma 
maneira melhor, mais rápida e mais sim-
ples de verificar fugas de ar comprimido e, 
ao mesmo tempo, realizar a identificação 
de fugas de gás e vácuo.
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Teste rápido e confiável de válvula de controle 
de mA está agora disponível
 novo testador de válvulas de 
 controle portátil simplifica os 
 testes com testes dedicados, 
realizando uma rápida verificação de in-
tegridade para fornecer aos usuários re-
sultados bons, marginais e errados.

Normalmente, o teste da válvula de con-
trole significa usar testadores complica-
dos que exigem treinamento extensivo, a 
remoção da válvula e, muitas vezes, uma 
a duas horas de tempo de teste na ban-
cada.

Agora, a Comtest oferece o novo Testa-
dor de Válvula de Loop de 710 mA da 
Fluke, um dispositivo que permite que 
os técnicos obtenham o sinal 4-20 mA 
enquanto interroga dados HART para re-
unir informações críticas sobre a posição 
e o status da válvula, fornecendo verifi-
cações rápidas das válvulas de controle 
enquanto no lugar.

Com procedimentos de teste integrados 
e uma interface intuitiva, o Fluke 710 
permite que os técnicos realizem testes 
de válvulas com rapidez e facilidade, 
enquanto os resultados da verificação 
rápida do teste de válvulas fornecem di-
agnósticos rápidos para tomada de de-
cisões de manutenção mais rápidas.

Além disso, com a função de comuni-
cação HART integrada do testador, os 
técnicos podem fornecer um sinal de 
4-20 mA para fazer a válvula de controle 
inteligente mover-se e interpretar simulta-
neamente o sinal de feedback HART da 
válvula para determinar se a válvula está 
se movendo para a posição esperada.

A pressão medida fornecida pela I/P in-
terna da válvula (que move a válvula) 
pode ser vista com o protocolo de comu-
nicação HART, além da informação posi-
cional.

O Fluke 710 contém recursos pré-config-
urados de testes de válvula para resulta-
dos confiáveis e repetíveis, e possui roti-
nas incorporadas que incluem:

• Alteração manual do sinal mA e visual-
ização da posição HART e da informação 
variável de pressão
• Aumento do alcance completo (máx-
imo) do sinal mA de 4 a 20 a 4 mA ao 

O registar a posição de 0-100-0 por cento, 
ou as pressões aplicadas que movem a 
válvula de 0-100-0 por cento.
• Intensificar o sinal de mA na entrada 
para a válvula em etapas e avaliar a re-
sposta das válvulas às mudanças de en-
trada de mA.
• Testes de velocidade para determinar a 
rapidez com que a válvula abre ou fecha.
• Testes de curso parcial que ajudam a 
testar válvulas em uma parte do seu al-
cance para que  possam ser testados em 
um processo ao vivo (técnica que permite 
o teste de possíveis percentagens de fal-
has nas válvulas  sem a necessidade de 
fisicamente fechá-las)

Os resultados dos testes são armazena-
dos na memória do 710, onde podem ser 
carregados para o software de análise do 
ValveTrack™  incluído.

O ValveTrack permite aos usuários a:

• Fazer Upload (carregar) e traçar os tes-
tes registados da válvula feitos no campo.
• Comparar os testes anteriores enviados 
com os testes recentes
• Visualizar o o histórico do teste da vál-
vula pela identificação da etiqueta HART
• Exportar dados de teste da válvula para 
CSV para análise adicional no Microsoft 
Excel.
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NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA

Optris lança dispositivo compacto de medição 
de temperatura 
 s dois novos dispositivos de
 medição de temperatura desen-
 volvidos pela Optris - Xi 80 e Xi 
400, estão agora em oferta, informou a 
Instrotech, o único distribuidor da região.

Combinando os benefícios de câmeras 
infravermelhas e termômetros in-
fravermelhos, a série Xi, é um sensor 
semi-autónomo, além da tradicional op-
eração baseada em software e PC.

Além disso, o dispositivo também funcio-
na como um pirômetro inteligente com 
saídas analógicas ou digitais que locali-
zam o alvo por si próprios.

“Isso abre novos campos de aplicação, 
por exemplo, em engenharia mecânica 
ou aplicações multisensor”, disse Dipl.-
Ing. Torsten Czech, chefe de Gestão de 
Produtos da Optris.

A série Xi é uma fusão entre um pirômet-
ro robusto e compacto e uma câmara 
IR avançada. A função de localização 
de pontos integrada permite medições 
de temperatura precisas em objetos em 
movimento sem a necessidade de reajus-
tar o sensor.

O ajuste do sensor ocorre de forma 
autônoma, sem a necessidade de esta-
belecer uma conexão com um PC. Além 
de uma saída analógica de 0\/4-20 mA 
direta, os dispositivos também ofere-
cem aos usuários interfaces digitais tais 
como Ethernet ou RS485. Uma interface 

O de processamento externo permite o 
processamento adicional de até 9 saídas 
analógicas livremente definíveis, tornan-
do-a ideal para aplicações OEM.

De acordo com o fabricante, ambos os 
modelos Xi são equipados com um foco 
motorizado que permite a focagem remo-
ta através do software gratuito PIX Con-
nect.

Os sensores vêm com uma resolução de 
até 382 x 288 pixels, uma taxa de quad-
ros de até 80 Hz e uma razão entre pon-
tos e distâncias de medição de até 390 
:1. Os dispositivos Xi são calibrados para 
medições de temperatura dentro de uma 
faixa de -20 a 900 ° C.

Os clientes recebem um pacote pronto 
para uso, incluindo uma porca de monta-
gem, um suporte de montagem, software 
e um cabo de conexão. A nova ótica do 
microscópio para a câmara de infraver-
melho Xi 400 permite a medição de tem-
peratura confiável em pequenos objetos 
de 240 µm.

Em combinação com um suporte ade-
quado, isso permite a medição profis-
sional de placas de circuitos impressos 
e componentes na indústria eletrônica.A 
distância de medição entre a câmara e o 
objeto é variável entre 90 e 110 mm. O 
motor embutido de foco permite uma fá-
cil focalização da câmara com o software 
PIX Connect incluído.

ESPECIFICAÇÕES IMPORTANTES:

• Análise de componentes mais pequenos 
  até 240 µm
•  Fácil manuseio graças ao motor de
    foco 
• Gravação de vídeos radiométricos 
• Resolução óptica 382 x 288 px



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.
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