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Elogios ao governo por embarcar em uma 
jornada de impedir o contrabando de pe-
dras preciosas, ao planear acabar com o 
comércio ilegal.

Os dados das autoridades de Nampula esti-
mam que existam quase 6.000 operações ile-
gais de mineração artesanal.

Esses números revelam que o comércio ilegal 
de pedras preciosas é desenfreado no país e as 
autoridades devem agir com cautela para lidar 
com isso.

As notícias de que o Ministério de Recursos 
Minerais e Energia está disposto a fazer com 
que os denunciantes do comércio ilegal rece-
bam compensação monetária ou mantenham 
parte do produto apreendido pelas autori-
dades são um desenvolvimento bem-vindo.

Os cofres do governo poderão ser aumentados 
se o comércio de pedras preciosas for sanitiza-
do, por eliminar elementos inescrupulosos.

Atualmente, o Tesouro tem sofrido enormes 
perdas devido ao comércio ilegal de gemas, 
embora não tenham sido fornecidos números 
oficiais para quantificá-las.

Esperamos que os mecanismos de compen-
sação dos denunciantes, em análise, obtenham 
resultados positivos.

Alguns postos de venda foram montados para 
a venda legal de gemas preciosas, um desen-
volvimento que deve estimular os mineradores 
artesanais a ingressarem no circuito formal de 
comércio de minerais.

Isso deve acontecer com rapidez para permitir 
um comércio legal, regulamentado e tributado. 
É óbvio que essa abordagem tripartida trará 
frutos mais positivos para a indústria e o gov-

erno.

O governo também quer realizar feiras regu-
lares de minerais para incentivar as transações 
de gemas e metais preciosos no mercado for-
mal.

As feiras devem ser pontos de encontro para 
o compartilhamento de boas práticas de min-
eração, buscando proteger o meio ambiente 
e garantir que a mineração seja realizada de 
maneira sustentável.

Todos esses esforços estão sendo feitos para 
gerar receita para o estado, num momento que 
o governo prioriza a mineração em pequena 
escala.

Desejamos ao governo tudo do melhor neste 
empreendimento e esperamos que as outras 
partes interessadas, tanto privadas quanto 
públicas apoiem a nobre idéia em avançar.

A melhor maneira de impedir o contrabando 
de pedras preciosas é legalizar, regular e trib-
utar qualquer produto que esteja sendo con-
trabandeado.

Boas leituras e lembre-se de nos enviar car-
tas e comentários para 
drewmara@gmail.com.

TEMPO DE PARAR COM ISTO: 
legalizar, regular e tributar
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Atividades de mineradoras chinesa & 
SA suspensas

As autoridades das províncias centrais anuncia-
ram a suspensão das atividades das minerado-
ras chinesas e sul-africanas devido à poluição.

“Continuaremos a ser implacáveis com essas 
empresas. Se eles não estiverem preparados, 
nós os fecharemos. Os nossos recursos não 
podem ser uma maldição ”, afirmou Rodrigues 
Alberto, governador de Manica.

Ele acrescentou que a responsabilidade social é 
uma questão de lei, não um favor.

Os sentimentos de Alberto surgem após as rec-
lamações dos moradores sobre desapropriação 
de terras agrícolas, poluição, degradação de 
estradas e falta de cumprimento das promes-
sas das empresas de mineração de construir 
escolas e centros de saúde.

Concessões concedidas em Mutamba

A Savannah Resources assegurou duas novas 
concessões de mineração cobrindo uma área 
de 280 quilômetros quadrados para o pro-
jeto de areias pesadas de Mutamba, um dos 
depósitos de areias pesadas inexplorados no 
mundo.

Segundo a empresa, as duas concessões con-
cedidas à Mutamba Mineral Sands e à Matilda 
Minerals contêm reservas estimadas em 4,4 
bilhões de toneladas, contendo 3,9% dos min-
erais a serem extraídos.

David Archer, Diretor-Executivo da Savannah 
Resources, disse que as duas novas concessões, 
mesmo que concedidas condicionalmente, 
“são um marco importante para o projeto e o 
grupo e colocam a nossa parceria com o grupo 

Rio Tinto em uma base muito sólida”.

A Mutamba Mineral Sands é uma parceria en-
tre os dois grupos Savannah Resources e Rio 
Tinto e a Matilda Minerals é uma subsidiária 
integral da primeira.

Indústrias extrativas culpadas pela 
insurgência

Sete ONGs atribuíram a insurgência em Cabo 
Delgado à pobreza, à falta de desenvolvimento 
e ao apoio do governo às grandes empresas de 
mineração e gás, em vez da população local.

A pobreza generalizada coexiste com o surg-
imento de expectativas sociais altas, mas frus-
tradas, que geram conflitos.

“Em Cabo Delgado, a exploração de recur-
sos naturais ocorre de forma caótica, em um 
cenário que começou com a ausência do Esta-
do e um oportunismo generalizado”, disseram 
as ONGs.

As ONGs afirmam ainda que os recursos 
naturais foram explorados de forma caótica e 
prejudicial, mas quando isso foi interrompido 
pelas ações repressivas das forças de defesa e 
segurança, acabou com o acesso de milhares 
de pessoas a recursos naturais, como gemas, 
grafite, terra, recursos pesqueiros, mas também 
madeira e marfim.

Ouro descoberto em Nairoto

A Mwiriti confirmou que descobriu ouro na sua 
concessão em Nairoto, no distrito de Mon-
tepuez, na província norte de Cabo Delgado.

De acordo com funcionários de Mwiriti, a min-
eração de ouro poderá começar em Abril do 
próximo ano, já que a empresa está quantifi-

cando as reservas de ouro e planea arrecadar 
100.000 USD para comprar uma unidade de 
processamento.

Além disso, a empresa continua com seu levan-
tamento geológico e tem indicações de que 
vários minerais estão presentes.

Mwiriti também possui uma participação de 
25% na Montepuez Ruby Mining (MRM), que 
detém uma concessão de 34.000 quilômetros 
quadrados em Cabo Delgado e a concessão é 
o maior depósito de rubis conhecido no mun-
do.

Moçambique e Malawi ligam trans-
missão de energia

O Banco Mundial aprovou um total de 57 mil-
hões USD para o projeto de interconexão re-
gional Moçambique-Malawi.

O projeto cuja documentação técnica foi as-
sinada este ano em Lilongwe interconectará 
os sistemas de transmissão de Moçambique e 
Malawi para permitir que ambos os países par-
ticipem do comércio bilateral e regional de en-
ergia no Consórcio  de Energia da África Austral 
(SAPP, sigla em inglês).

Moçambique receberá um equivalente a 42 
milhões USD como subsídio da Associação 
Internacional de Desenvolvimento (AID), en-
quanto o Malawi receberá 15 milhões USD em 
crédito equivalente da AID.

Além disso, espera-se que Moçambique re-
ceba uma subvenção de 24 milhões USD do 
Fundo Fiduciário do governo da Noruega além 
de uma subvenção de 20 milhões de euros da 
Alemanha.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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O governo anunciou planos para 
compensar as pessoas que 
denunciam o contrabando de 
pedras preciosas, com o objetivo de 

acabar com o comércio ilícito.

Segundo autoridades do Ministério de 
Recursos Minerais e Energia, os denunciantes 
poderiam receber compensação monetária 
ou manter parte do produto apreendido pelas 
autoridades.

Os mecanismos de compensação dos 
denunciantes estão sendo analisados e foram 
criados depósitos para a venda legal de gemas 
preciosas, que devem estimular os mineradores 
artesanais a ingressarem no circuito formal de 
comércio de minerais. ”

Atualmente, o Tesouro incorre enormes perdas 
devido ao comércio ilegal de pedras preciosas, 
embora nenhum número oficial tenha sido 
fornecido.

Por exemplo, o governo provincial de Nampula 
estima que existam cerca de 6.000 operações 

ilegais de mineração artesanal nas áreas onde 
são encontradas as pedras preciosas.

O primeiro centro de comercialização foi 
estabelecido em Nampula pela Empresa 
Moçambicana de Exploração Mineira (EMEM) e 
um segundo será aberto em breve na província 
central de Manica.

Também foram instalados postos comerciais de 
gemas e metais preciosos no porto norte de 
Nacala e em Maputo e espera-se que entrem 
em operação num futuro próximo.

Falando na abertura da Sétima Feira Nacional 
de Gemas, Minerais e Jóias (EXPOGEMA 
2018), o presidente do EMEM, Celestino Sitoe, 
disse que os postos comerciais facilitarão a 
exportação de minerais preciosos e permitirão 
aos produtores artesanais lidar com toda a 
papelada necessária no local.

“Os minerais devem contribuir para o 
desenvolvimento deste país”, disse Sitoe.

“O que acontece atualmente é que a venda de 
minerais não segue o circuito legal e, portanto, 

o governo decidiu encontrar mecanismos para 
trazer todos os interessados nesta área de 
comercialização para um formato legal”.

O governo realiza feiras regulares de minerais 
para incentivar as transações de gemas e 
metais preciosos no mercado formal e, assim, 
produzir receita para o estado.

Reconhece-se que, para que essa estratégia 
funcione, o governo deve garantir que o 
EMEM torne-se uma empresa financeiramente 
robusta, com capacidade para comprar os 
produtos da mineração artesanal.

Augusto de Sousa Fernando, vice-Ministro de 
Recursos Minerais e Energia, disse que as feiras 
também devem ser um ponto de encontro 
para compartilhar boas práticas de mineração, 
buscando proteger o meio ambiente e garantir 
que a mineração seja feita de uma maneira 
sustentável.

“O governo tem priorizado a legalização da 
mineração em pequena escala”, afirmou o 
Ministro.

Governo em 
pé de guerra 
com produtores 
artesanais ilegais
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A Syrah Resources, mineradora 
e tecnologia industrial sediada 
na Austrália, proprietária e 
desenvolvedora do Projeto Balama 

Graphite, permanece otimista, apesar dos 
desafios previstos no último trimestre do ano.

“Durante o primeiro semestre de 2019, a 
produção de 92.000 toneladas e as vendas 
de mais de 100.000 toneladas viram a Balama 
tornar-se globalmente significativa no mercado 
de grafite natural, com o crescimento das 
vendas para a China e o produto da Balama 
na cadeia de fornecimento de baterias”, Shaun 
Verner, Diretor-gerente e Executivo da Syrah 
declarou.

“Também continuamos a avançar a nossa 
Estratégia de Material de Ânodo de Bateria 
(BAM) nos EUA, com remessas de qualificação 
de grafite esférica não purificada despachadas 
para os clientes-alvo”.

Ele disse ainda que a construção e o 
comissionamento do circuito de purificação das 

instalações da BAM em Vidalia, Louisiana, estão 
prestes a ser concluídos, e o envio de grafite 
esférico purificado para fins de qualificação 
seguirá.

“Tanto na Balama quanto na Vidalia, a Syrah está 
altamente focada em trabalhar com segurança 
e fazer parceria com a comunidade e as partes 
interessadas, à medida que construímos nossa 
presença no mercado e desenvolvemos valor 
para os acionistas.”

Balama transitou para operações com vendas 
e embarques para uma base de clientes global, 
incluindo os produtores de ânodo de bateria, 
desde o início de 2018.

A Syrah produziu mais de 100.000 toneladas 
de grafite natural em 2018 e é a maior e 
primeira grande operação de grafite natural 
desenvolvida fora da China.

Enquanto isso, uma queda súbita e material nos 
preços de grafite de flocos naturais na China 
levou a empresa a tomar medidas imediatas 

em resposta às condições atuais do mercado.

“Conduziremos uma redução ordenada 
no volume de produção até o final do 
terceiro trimestre de 2019 para produzir 
aproximadamente 45.000 toneladas. No 
quarto trimestre de 2019, reduziremos 
significativamente a produção para 
aproximadamente 5.000 toneladas por mês 
para manter as operações.

“Iniciamos uma revisão de reduções de custos 
imediatas adicionais e uma revisão operacional 
para 2020. Nosso saldo previsto de caixa de US 
$ 60 milhões no final de Setembro e liquidez 
adicional disponível de US $ 38,5 milhões a 
partir da conclusão da nota conversível permite 
flexibilidade para gerenciar nossos volumes 
de produção de curto prazo, alinhados ao 
crescimento da demanda ”, afirmou Verner.

Apesar dos desafios de mercado de curto 
prazo, a demanda por baterias de íons de 
lítio permanece positiva, com um crescimento 
significativo esperado.

 Balama torna-se globalmente 
significativa no mercado de grafite
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A Syrah Resources anunciou a reação à 
súbita queda material nos preços de 
grafite, impactando as negociações de 
preços e as renovações de contratos.

“Tomamos medidas imediatas para reduzir 
nossos volumes de produção no quarto 
trimestre de 2019 a níveis suficientes para 
manter as operações e continuar nossas 
atividades de otimização da produção”, disse 
Shaun Verner, Diretor-gerente e Executivo.

Ele disse que a empresa se concentrará em 
novos aumentos no grau e na consistência do 
produto, para promover a diferenciação do 
produto.

“Embora seja uma decisão difícil, acreditamos 
que essa ação é do melhor interesse dos 
acionistas para preservar o valor a longo 
prazo”, disse Verner.

De acordo com a empresa, a mina de Balama 
abriga o corpo de minério de grafite mais 
significativo do mundo, com uma vida útil 
de mais de 50 anos e antecipa um futuro 
prometedor.

“As nossas iniciativas de liquidez e redução de 
custos disponíveis permitem flexibilidade para 
gerenciar nossos volumes de produção de 
curto prazo, de acordo com o crescimento da 
demanda, e garantir que os preços exclusivos 
reflitam o fornecimento de grafite de alta 
qualidade da Syrah a longo prazo.”

A empresa australiana de minerais e tecnologia 
Syrah, proprietária e desenvolvedora da 
Balama, fez a transição da mina para operações 
com vendas e remessas para uma base de 
clientes global, incluindo os produtores de 
ânodo de bateria, desde o início de 2018.

A Syrah produziu mais de 100.000 toneladas 
de grafite natural em 2018 e é a maior e a 
primeira grande operação de grafite natural 
desenvolvida fora da China.

A estratégia e o aumento da produção de 
grafite da Syrah em 2019 foram impulsionados 
pelo aumento da produção de acordo com 
a demanda do mercado, redução de custos 
unitários por meio de um aumento no volume 
e otimização do teor de carbono e mistura de 
produtos para o benefício relativo dos preços.

Balama reduz a 
produção de grafite 

NOTÍCIAS GERAIS

Quando a Syrah Resources reduziu 
a produção de grafite da Balama 
no quarto trimestre, de 15.000 para 
5.000 toneladas por mês, outra 

mineradora australiana questionou as razões 
da baixa demanda de grafite pela China.

A Walkabout Resources interrogaram a exatidão 
de relatórios que o preço corrente do mercado 
para todos os tamanhos de flocos de grafite 
na China sofreram uma “queda repentina e 
material”, como o maior consumidor e produtor 
mundial de grafite natural.

Os relatórios citaram a depreciação aguda 
do Yuan, produção adicional do Madagascar 
e um aumento sazonal na produção chinesa 
doméstica como a causa do aumento da oferta 
no mercado e da diminuição dos preços da 
grafite.

A Walkabout acredita que a demanda por 
tamanhos maiores de flocos permaneceu 
robusta, enquanto o mercado doméstico 
na China é sensível ao excesso de oferta de 
grafite mais fina adequada para a fabricação de 
baterias de íon de lítio.

Os preços dos produtos de grandes flocos 
aumentaram apesar dos efeitos negativos da 
depreciação da moeda.

A Walkabout está desenvolvendo o projeto de 
grafite Lindi Jumbo no sudeste da Tanzânia. O 
projeto produzirá produtos de flocos de grafite 
de largas dimensões  e de alta qualidade de 
acordo com os preços crescentes.

A Walkabout, com sede na Austrália Ocidental, 
também está explorando no sul da Namíbia no 
Projeto Eureka Lithium e adquiriu um portfólio 
de exploração de ouro e metais básicos na 
Irlanda do Norte e na Escócia.

 Questões 
ao torno da 
redução na 
demanda 
da grafite 

chinesa

“As nossas iniciativas de liquidez e redução de custos disponíveis permitem 
flexibilidade para gerenciar nossos volumes de produção de curto prazo, de 
acordo com o crescimento da demanda, e garantir que os preços exclusivos 

reflitam o fornecimento de grafite de alta qualidade da Syrah a longo prazo.”

A Walkabout está 
desenvolvendo o projeto de 

grafite Lindi Jumbo no sudeste 
da Tanzânia. O projeto 

produzirá produtos de flocos 
de grafite de largas dimensões  
e de alta qualidade de acordo 

com os preços crescentes.
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A empresa de energia focada em 
África, a Kibo Energy PLC, assinou 
uma folha de termo de compra 
de energia não vinculativa (PPTS, 

sigla em inglês) e uma folha de termo de 
fornecimento de carvão não vinculativo (CSTS, 
sigla em inglês) com a empresa Vale para o 
Projeto da Usina de Benga.

‘A finalização de um PPTS e um CSTS em tão 
curto espaço de tempo após a conclusão de 
um estudo de viabilidade definitivo de caso 
base e modelo financeiro independente, reflete 
claramente a robustez comercial do projeto, 
ambos representando marcos importantes no 
desenvolvimento do nosso primeiro projeto 
de energia pura ”, disse Louis Coetzee, Diretor-
Executivo da Kibo Energy.

Coetzee disse que os desenvolvimentos 
demonstram a necessidade urgente e a 
crescente demanda por eletricidade em 
uma região rica em minerais e recursos, 
que permanecerá inexplorada sem acesso a 
eletricidade confiável e acessível.

Além disso, a companhia também teve um 
engajamento formal com a EDM (Eletricidade 
de Moçambique), a concessionária nacional 
de energia elétrica de Moçambique na última 
semana, como parte do processo em curso 
estabelecido no memorando de entendimento 
existente entre as partes, para desenvolver e, 
finalmente, acordar um PPA para o saldo da 
electricidade que será produzida a partir do 

BPPP e não vendida a compradores privados.

“Estas discussões muito produtivas e técnicas 
reconheceram a relevância da estratégia 
corporativa declarada da Kibo, em que o 
BPPP está ganhando um reconhecimento 
crescente como um projeto energético crítico 
em Moçambique, com um papel crucial a 
desempenhar na prestação de uma solução 
energética abrangente, em vez de apenas ser a 
capacidade de gerar eletricidade. “

Coetzee disse que o sucesso dos projetos de 
energia nas economias em desenvolvimento 
continuará a depender da capacidade 
da empresa de demonstrar um profundo 

entendimento, capacidade e comprometimento 
para atender às necessidades e exigências de 
todas as partes interessadas legítimas.

De acordo com a empresa, a assinatura do 
PPTS e do CSTS abre o caminho para novas 
possibilidades de integração para aprimorar e 
otimizar as sinergias operacionais entre a Vale 
e a Kibo.

Entretanto, continuam sendo feitos progressos 
para avançar o Projeto da Usina de Benga, de 
65% pertencentes à empresa, em Moçambique, 
onde uma usina de carvão de 150 a 300 MW 
é planeada com combustível fornecido pelos 
produtores locais de carvão.

A Kibo celebra 
acordo de compra 
de energia e 
fornecimento de 
carvão com a Vale 
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Os resultados da metade do ano da 
Kenamare Resources, produtores 
globais de minerais de titânio e 
zircão, indicaram que as operações 

da empresa estão em curso e pagaram o 
primeiro dividendo.

O projeto emblemático da empresa Moma 
Titanium Minerals Mine, continua aumentando 
a produção, agregando valor aos acionistas.

“Operacionalmente, continuamos a fornecer 
resultados robustos. Escavamos volumes 
de minério no primeiro semestre de 2019, 
estabelecemos um novo recorde e estamos no 
caminho de alcançar a nossa orientação para 
todo o ano em todas as métricas declaradas ”, 
disse Michael Carvill, diretor administrativo da 

Kenmare Resources.

Ele disse que a empresa também espera 
volumes de expedição fortes na segunda 
metade do ano, combinados com  dinâmicas 
de preços positivas, para impulsionar as receitas 
e a lucratividade.

“Já vimos aumentos de preços de ilmenita no 
terceiro trimestre de 2019 e espera-se que os 
mercados permaneçam muito movimentados 
e competitivos, com os fundamentais positivos 
para o longo prazo.”

Carvill disse que o programa de 
desenvolvimento do projeto está progredindo 
no horário, com o objetivo de aumentar a 
produção para 1,2 milhão de toneladas por 
ano de ilmenita a partir de 2021, com custos 

operacionais de caixa reduzidos por tonelada.

“Estamos ansiosos para fornecer aos acionistas 
uma combinação convincente de crescimento 
e retornos”, disse Carvill.

Entretanto, a Kenmare Resources declarou 
dividendos de Usc 2,66 por ação, após o 
anúncio de uma política de dividendos em 
2018.

“Agora é o momento apropriado para começar 
a gerar retorno aos acionistas devido à força 
do nosso balanço patrimonial, melhorando o 
perfil do fluxo livre de caixa e os recursos de 
longa duração”.

Os resultados do semestre são para o período 
de seis meses findos em 30 de Junho de 2019.

Moma paga 
dividendos aos 

acionistas
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A empresa internacional de energia 
Fenix, subsidiária da ENGIE, abriu o 
seu sexto mercado na economia local.

Espera-se que o desenvolvimento 
atinja mais de 200.000 domicílios com energia 
limpa e serviços financeiros inclusivos no prazo 
de três anos, com a empresa a lançar uma 
energia solar fora da rede, em parceria com a 
operadora móvel líder da Vodacom.

Moçambique estabeleceu uma meta ambiciosa 
com a sua iniciativa ProEnergia de atingir 100% 
da população com eletricidade até 2030.

“ O país representa um mercado ideal para 
produtos solares fora da rede, com apenas 
27% dos domicílios atualmente conectados 

à eletricidade e uma população altamente 
distribuída “, disse Luke Hodgkinson, diretor 
administrativo da Fenix- Moçambique.

Ele disse ainda que as operações da Fenix 
irão concentrar-se em alcançar aqueles 
que mais necessitam de acesso à energia, 
particularmente nos distritos do norte e 
pessoas que estão usando métodos caros, 
poluentes e perigosos, como o petróleo e velas 
para iluminarem as suas casas.

Ao substituir as lanternas alimentadas por 
combustíveis fósseis, os sistemas solares 
domésticos permitem que os clientes fora 
da rede iluminem suas casas com luzes LED 
limpas, além de carregar telefones e alimentar 
rádios, televisores, cortadores de cabelo e alto-

falantes.

Enquanto isso, a Fenix fez uma parceria 
com a Vodacom e a Vodafone M-Pesa SA 
para enfrentar os desafios de distribuição, 
conectividade e pagamentos móveis que 
deixaram os moçambicanos rurais carentes de 
produtos energéticos acessíveis no passado.

Enquanto as vendas já começaram na 
região sul, o próximo ponto de entrada para 
investimentos será na província de Nampula 
antes do final do ano.

A decisão é motivada pelo compromisso da 
Fenix de entregar soluções às famílias mais 
necessitadas e nos cantos (do país) mais difíceis 
de alcançar.

Energia solar fora da 
rede desafia usinas a 
combustível fóssil
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A BME, líder em demolição e explosivos, 
membro do Omnia Group com 
sede na África do Sul, anunciou um 
empreendimento conjunto no Canadá 

com a Consbec, a maior empresa de perfuração 
e jateamento de superfície no Canadá.

O Empreendimento Conjunto – denominado 
por BME Mining Canada Inc - é uma empresa 
de fabricação e serviços para o mercado 
de mineração de superfície e subterrânea 
que criará oportunidades de crescimento e 
expansão na região. Uma abordagem em 
fases será adotada, baseada inicialmente nos 
esforços de vendas na região e expandindo 
para investimentos e serviços de capital - 
dependendo das necessidades dos clientes.

A BME Mining Canada irá aproveitar a 
experiência e a presença da Consbec em todo 
o país, começando no norte de Ontário e nas 
minas mais remotas.

As capacidades-chave serão os serviços de 
perfuração e explosão nos locais das minas. 
O EC (Empreendimento Conjunto) fornece à 
Consbec um oferecimento extenso, permitindo 
que sua base seja expandida no segmento de 
mineração subterrânea na região.

“Um dos principais destaques do EC é a sinergia 
entre os parceiros e representa a entrada de um 
novo provedor de serviços em uma área que 
se beneficiará de uma nova abordagem para 
atender às necessidades dos clientes com base 
em um histórico internacional comprovado”, 
disse o Diretor Executivo da BME Joe Keenan.

“Acreditamos que a experiência subterrânea 
e a contribuição tecnológica da BME para a 
parceria serão significativas - fornecendo aos 
clientes ferramentas e serviços de ponta para 
explosões de qualidade”, disse Keenan.

“A Consbec procurava estender sua oferta 
e expandir-se ao subterrâneo no Canadá, 
portanto a sinergia faz sentido completo.”

A futura introdução de atividades no Canadá, 
como montagem não elétrica, fabricação de 
emulsão a granel e equipamentos subterrâneos, 
significará a criação de emprego local.

Seelan Gobalsamy, CEO do Omnia Group, 
disse que o empreeendimento conjunto com 
a Consbec está alinhada com a estratégia da 
Omnia de procurar crescimento em novos 
mercados por meio de aquisições e parcerias.

“A abordagem faseada adotada neste caso 
assegura que a BME tenha a plataforma para 
solidificar sua expansão na América do Norte e 
crescimento como um participante global.”

A BME é um dos maiores fornecedores 
de explosivos de emulsão para o setor de 
mineração a céu aberto da África Austral; 
com uma gama de serviços técnicos e 
equipamentos, a BME é também pioneira em 
sistemas de detonação eletrônica. A Consbec é 
a única empresa canadiana privada que fabrica 
e transporta emulsão a granel.

BME em Empreendimento Conjunto 
Canadense com Consbec
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A movimentação da terra é uma 
maneira de descrever o trabalho de 
Sinclair Sitamboli na maior mina de 
esmeraldas do mundo, Kagem, na 

Zâmbia.

O Sitamboli, afetuosamente conhecido entre 
os seus pares como ‘Kanono’ ou ‘Pequeno’ na 
língua Bemba local, é um dos operadores mais 
jovens da frota recentemente adquirida da 
mina de camiões basculantes articulados (ADTs, 
sigla em inglês).

Tendo ingressado na mina com apenas 24 
anos de idade, o jovem de agora 29 anos está 
entusiasmado com a perspectiva de atingir 
metas mais rapidamente com a capacidade 
aumentada do seu camião basculante, pois seu 
trabalho envolve a eliminação de resíduos e 
transportar o material coletado para a lavadora 
da mina.

Sitamboli explicou ainda que, às vezes, a rampa 
é muito alta, exigindo a remoção de resíduos 
antes que o ponto de produção possa ser 
acessado.

“Tínhamos camiões de 40 toneladas, mas 
agora também usamos os de 45 toneladas, 
assim facilitando o alcance das nossas metas”, 
disse Sitamboli.

A Kagem adquiriu o novo equipamento 
no final do ano passado para melhorar a 
eficiência operacional. Incluíu os 13 ADTs com 
capacidade nominal de 45 toneladas cada, 
duas escavadeiras hidráulicas de 6 metros 
cúbicos e equipamentos de serviço, como um 
camião-cisterna para água com capacidade 
de carga de 36.000 litros, manipulador de 
pneus, manipulador telescópico e outros 
equipamentos de apoio.

As máquinas possuem uma tecnologia de 
ponta para facilitar uma operação suave, 
segura e produtiva, de acordo com a filosofia 
de melhoria contínua dos processo da mina.

Um colega operador, Gideon Mwandama, 
observa a importância das máquinas, 
particularmente as novas, para garantir 
eficiência operacional em toda a mina e realizar 
boa produção:

“O meu trabalho como operador do camião-
cisterna (de água), é garantir que os meus 
colegas de trabalho estejam a conduzir em 
uma estrada em boas condições. Quando os 
trabalhadores estão operando essas máquinas, 
eles precisam de estar numa estrada limpa, 
onde não haja poeira, para que possam ver-
se bem e evitar colisões. Eu suprimo a poeira 
da estrada e o camião-cisterna é  também 
usado para lavar o material que vai para 

a lavadora e pode também ser usado em 
casos de emergências como incêndios ”, disse 
Mwandama.

Como mina a céu aberto, manter a poeira 
no mínimo é crucial não apenas para ajudar 
a limpar e manter a linha de visão de outros 
trabalhadores no trabalho, mas também 
como uma precaução para ajudar a reduzir os 
problemas de saúde relacionados à poeira.

Embora seja um operador experiente de 
máquinas B45, B40D e B45Cs, o Sr. Mwandama 
coloca grande ênfase na necessidade de 
sempre continuar a aprender coisas novas.

“Antes desses aparecerem, tínhamos a série 
‘D’. É interessante aprender coisas novas. Com 
o modelo antigo, cansávamo-nos facilmente, 
mas estes têm assentos mais confortável e ar-
condicionado. Como é computarizado, você 
pode executar diagnósticos sem tocar no 
motor, portanto é menos estressante,” ele disse.

Mukosha Morgan, Superintendente da Oficina 
- Serviços Pesados, do Departamento de 
Engenharia da Kagem, ecoou Mwandama, 

dizendo: “Não podemos minerar sem esse 
equipamento pesado e outros equipamentos 
que estamos usando nos poços. Portanto, é 
muito importante mantermos essas máquinas 
em muito boas condições.

“Sempre queremos assegurar-nos  de que 
fazemos a coisa certa logo da primeira vez, 
para reduzir o tempo de inatividade da 
máquina”.

O departamento, composto por mais de 90 
membros da equipa, incluindo mecânicos, 
eletricistas- auto, soldadores-montadores, 
maquinistas, montadores de pneus e uma 
equipa de revisão incluindo os lubrificadores , é 
encarregado da manutenção da frota crescente 
da mina.

O Gerente- geral da Kagem, Prahalad Kumar 
Singh reiterou o foco da empresa em investir 
na capacitação dos trabalhadores em áreas 
técnicas e operacionais com foco especial na 
segurança do pessoal e da propriedade e no 
bem-estar dos funcionários, à medida que a 
mina continua a crescer e passar da exploração 
para o aumento da produção.

A Kagem da Zâmbia capacita 
operadores com tecnologia de ponta
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A vibração em máquinas rotativas é 
meramente o movimento ou oscilação 
de uma máquina e componentes, 
como motores de acionamento, 

dispositivos acionados - bombas, compressores, 
entre outros, e rolamentos, veios, engrenagens, 
correias e outros elementos que compõem os 
sistemas mecânicos .

Embora a vibração em si não seja um problema, 
o excesso de vibração é simplesmente um 
sintoma de problemas internos, como falhas 
nos rolamentos, desbalanço, desalinhamento e 
folgas, que reduzem a vida útil do equipamento.

Por outro lado, mais da metade do tempo de 
inatividade não planeada é atribuído a falhas 
mecânicas. Embora muitas coisas possam 
afetar a vida útil de uma máquina, logo que 
os primeiros sinais de falhas apareçam, é 
geralmente apenas uma questão de meses 
antes de falhar completamente.

O teste de vibração oferece uma forma de 
determinar onde uma máquina encontra-se na 
curva de falha, permitindo que as equipes de 
manutenção reajam conforme necessário.

Quanto maior for a vibração geral/total de 
uma máquina, pior é a condição. No entanto, 
a COMTEST tem  em oferta o medidor Fluke 

805 de vibração, que mede a vibração geral, 
vibração de rolamentos e temperatura 
simultaneamente.

De acordo com o fabricante ( como usar o 
medidor) a condição do rolamento é avaliada 
automaticamente com o uso do Crest Factor 
Plus (CF+) e a temperatura é frequentemente 
usada como uma segunda opinião que 
confirma a avaliação do rolamento com base 
em vibrações. 

Com o Fluke Connect para os modelos 
habilitados para FC, é possível visualizar dados 
com tendências e gráficos de software.

Os valores de vibração geral são usados para 
criar gráficos de tendências que ajudam a 
prever a condição de uma máquina e planejar 
a manutenção. A condição da máquina da 
maioria de maquinaria comum pode ser 
determinada imediatamente com os níveis de 
alarme que são programados no produto.

Usuários como as equipas de solução de 
problemas mecânicos da linha de frente e 
operadores de máquinas de instalações de 
processo de ponta (petroquímica, papel 
e celulose, metais primários, utilidades, 
alimentos, produtos etc.) são muito específicos 
sobre inconsistências nos resultados ao usarem 

dispositivos de triagem de vibração.

O Fluke 805 promete resultados confiáveis 
e repetíveis, graças ao sensor inovador e 
desenho da ponta do sensor que minimiza as 
variações de medição causadas por ângulo ou 
pressão.

Esse desenho exclusivo do sensor de força 
compensa a pressão aplicada durante a 
medição e fornece resultados confiáveis para 
vibrações gerais (10 Hz a 1.000 Hz) e medições 
de rolamentos (4.000 Hz a 20.000 Hz).

O medidor de vibração Fluke 805 fornece uma 
escala de severidade de quatro níveis - boa, 
satisfatória, insatisfatória e inaceitável para as 
condições gerais de vibração e rolamento. 
Em vez de visualizar luzes inexplicáveis ou 
indicações numéricas, os usuários podem 
avaliar facilmente a gravidade da situação com 
os alertas baseados em texto do Fluke 805.

O Fluke 805 pode suportar até 3500 medições 
e se tendências de longo prazo forem 
necessárias, os usuários podem facilmente 
exportar dados através de uma conexão USB. 

Entranto, nenhum software especial é 
necessário porque o produto é fornecido com 
um disco contendo modelos de Excel pré-
construídos.

    O medidor de 
vibração Fluke 805 

atinge o mercado
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O novo Fluke ii900, um gerador de 
imagens industrial sônico portátil que 
permite à equipas de manutenção 
localizar com rapidez e precisão 

fugas de ar, vapor, gás e vácuo em sistemas 
de ar comprimido, está agora disponível no 
COMTEST.

A interface direta e intuitiva permite que os 
técnicos isolem a frequência sonora das fugas 
para filtrar o ruído de fundo. Em questão de 
horas, a equipa pode inspecionar toda a planta, 
mesmo durante as operações de pico.

Usando a tecnologia SoundSight ™, este 
gerador de imagens industrial oferece uma 
nova maneira de localizar problemas pelo uso 
do som.

A identificação de fugas é simples, um 
SoundMap ™ é exibido em cores sobre uma 
imagem visual do equipamento, permitindo a 
rápida localização visual.

Com a imagem visual, é fácil digitalizar uma 
grande área rapidamente e até possível 
identificar fugas à distância.

O Fluke ii900 é aplicado nas seguintes 
indústrias:

FABRICO: aeroespacial, automotivo, vidro, 
máquinas, instrumentação e aparelhos, plástico 
e borracha, mineração e processamento 
mineral.

FABRICAÇÃO DE PROCESSOS: cimento, 
processamento químico, alimentos e bebidas e 
celulose, papel e madeira.

Além do mais, o ii900 permite que os usuários 
façam mais com os compressores de ar 
existentes, por exemplo:

• Atrasa a despesa de capital de 
adquirir um compressor adicional

• Garante 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 da detecção de fugas parte de uma 
rotina típica de manutenção, por exemplo, o 
treinamento de uma equipa de manutenção é 
possível em questão de minutos e permite a 
validação de reparos.

Finalmente, o ii900 foi projetado 
especificamente para equipes de manutenção 
industrial, supervisores de manutenção, 
gerentes de manutenção e gerentes de 
operações da planta, que dependem de ar 
comprimido, gás ou vácuo nas suas operações 
de rotina.

Com um treinamento mínimo, os técnicos 
podem começar a verificar fugas de ar como 
parte da sua rotina típica de manutenção.

O ii900 significa uma maneira melhor, mais 
rápida e mais simples de verificar fugas de ar 
comprimido e, ao mesmo tempo, realizar a 
identificação de fugas de gás e vácuo.

Fluke ii900: 
uma ferramenta 

eficiente de 
inspeção de 

fugas em plantas

A Instrotech agora oferece os mais recentes 
codificadores SGH da Siko, acionados 
por fio, que medem o curso de um 
cilindro, bem como a sua velocidade no 

cilindro hidráulico, com impressionante eficiência, 
flexibilidade e robustez.

Os sensores SGH usam um mecanismo de tração 
de fio integrado diretamente ao cilindro para 
medir o curso.

O fio no mecanismo de tração (do fio) é fixado na 
cabeça do pistão. Quando o cilindro estende-se, 
o fio enrolado num tambor é puxado e a rotação 
resultante do tambor é detectada pelo sistema 
do sensor sem contato e convertida em uma 
posição linear. Isso significa que a posição precisa 
e absoluta ou o rastreamento da velocidade do 
cilindro são possíveis a qualquer momento.

Os magnetos usados para medir a rotação 
são escaneados ou digitalizados pelo sistema 
do sensor sem contato através da placa de 
base resistente à pressão dos sensores SGH. 
Os componentes eletrônicos são totalmente 
encapsulados e localizados no lado não 
pressurizado do sistema.

Além disso, todo o sistema de medição é, 
portanto, incorporado ao cilindro e protegido 
de maneira ideal contra influências ambientais 
externas. Uma clara vantagem é de que em 
contraste com os sistemas de medição montados 
externamente no cilindro, o sistema do sensor 
não pode ser danificado, afetado negativamente 
ou mesmo destruído pelas condições ambientais.

Os sensores SGH da SIKO foram projetados e 
desenvolvidos em conformidade com as rigorosas 
especificações de renomados fabricantes de 
cilindros hidráulicos. As demandas do mercado 
garantiram que a SIKO cumprisse seus requisitos 
em termos de robustez, durabilidade e 
funcionalidade.

A SIKO trabalhou em conjunto com os 
fabricantes de cilindros para definir e satisfazer as 
especificações relacionadas à vida útil, resistência a 
choques e vibrações, EMC e compatibilidade com 
vários meios hidráulicos. Todas as especificações 
foram testadas e confirmadas em testes de 
resistência nas instalações dos fabricantes de 
cilindros e em laboratórios externos credenciados.

A tecnologia SGH transforma cilindros hidráulicos 
e telescópicos, bem como acumuladores de 
pistão em cilindros inteligentes e sistemas 
hidráulicos. Um sensor adequado está disponível 
para todas as aplicações. Com comprimentos de 
medição de até 5.000 mm, uma ampla seleção de 
interfaces e alta flexibilidade para integração dos 
sensores, a família SGH oferece uma ampla gama 

de possibilidades. Opções e sensores redundantes 
para níveis de desempenho de até Performance 
Level “d”  (PLd) estão disponíveis para aplicações 
críticas de segurança.

Sensores inteligentes levam a hidráulica móvel 
a um novo nível de segurança e eficiência. A 
“Segurança Funcional” é um termo que está 
sendo amplamente discutido. Os conceitos de 
segurança para máquinas móveis têm sido um 
tópico de interesse desde a implementação da 
nova Machinery Directive (Diretiva de Máquinas) 
EN 13849.

Os sensores da gama SIKO SGH ajudam a 
implementar conceitos de segurança inteligentes 
para máquinas móveis e atendem aos requisitos 
das normas de segurança específicas para 
diferentes veículos utilitários.

As versões de segurança dos sensores SGH25 
e SGH50 atendem aos requisitos para uso em 
aplicações até o nível de desempenho d (PLd). Um 
desenho seguro e redundante em conformidade 
com o CAT3, bem como um desenho mecânico 
seguro, significa que os produtos SIKO são pré-
destinados para uso em aplicações críticas de 
segurança, também sob condições incomuns.

Além disso, os sensores fornecem dados do 
processo que servem não apenas para atender 
aos requisitos de segurança, mas também 
oferecem um valor agregado para a máquina. Os 
dados do processo podem, portanto, fornecer 
informações sobre um intervalo de manutenção 
iminente do selo.

Acima de tudo, o rastreamento de suporte flexível 
em aplicações de guindaste e elevação amplia 
a faixa de trabalho da máquina. As funções de 
memória em camiões industriais economizam 
tempo e tornam o trabalho mais seguro. Todos 
esses são exemplos de como os sensores SGH 
não apenas tornam as máquinas mais seguras, 
mas também mais eficientes.

VANTAGENS DO CODIFICADOR SGH:
• Detecção absoluta da posição do cilindro
• Integração direta no cilindro
• Alcance de medição de até 5.000 mm
• Pode ser usado em aplicações de 

segurança até PLd
• Nenhuma perfuração do pistão 

necessitada
• Também pode ser usado em cilindros 

telescópicos
• Perfeitamente protegido devido à 

categoria de proteção IP69K
• Durável e robusto – desenvolvido de 

acordo com exigências hidráulicas móveis
• Alto EMC

Sensores SIKO SGH projetados de 
acordo com especificações rigorosas
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A Instrotech, fabricante e distribuidora 
de uma gama de instrumentação 
de controle de processo e sistemas 
especializados, é líder mundial no 

desenvolvimento de um sistema de Detecção 
de Fugas Acústico a Vapor (ASLD) chamado 
Inspecta, atualmente em uso nas caldeiras de 
instalações de geração de energia em todo o 
mundo.

O sistema atualmente em uso, Inspecta FFT, 
lançado pela primeira vez cerca de 20 anos 
atrás, está atingindo o seu fim-de-vida, e os 
engenheiros de projeto da Instrotech sentiram 
que era o momento apropriado para atualizar 
para uma tecnologia mais nova, combinando 
os seus 30 anos de experiência com a última 
tecnologia padrão disponível da indústria.

“Não houve uma grande atualização em algum 
tempo e  houve tantos avanços na tecnologia 
que poderíamos realmente lançar tudo nisso - 
fazê-lo de forma diferente e construir Inspecta 
III com a mais recente tecnologia e um conjunto 
de impressionantes novas adições”, disse Pieter 
Deysel, Diretor-gerente da Instrotech.

À medida que a tecnologia avança, o mesmo 
ocorre com a tecnologia de caldeiras e os 
geradores de energia estão impulsionando 
a tecnologia de materiais, aumentando as 
pressões operacionais das caldeiras (450 bar 
/ 450 atmosferas) para obter maior eficiência, 
o que, por sua vez, torna a detecção precoce 
de fugas de vapor ainda mais crítica para o 
desempenho de um instalação ou central 
elétrica.

Sempre houve um requisito para a detecção 
precoce de fugas de vapor, mas com a 
moderna tecnologia das caldeiras, se o vapor 
nesses níveis escapar do sistema, é possível que 
cause danos enormes e secundários adicionais.

É por isso que a identificação positiva de uma 
fuga é extremamente importante para uma 
usina / instalação elétrica. Se bons dados 
são capturados e analisados para fornecer as 
informações relevantes derivadas dos dados 
brutos, é possível determinar se a fuga é séria 
ou não e qual é a taxa de progressão, lenta ou 
catastrófica.

Essas informações são vitais, como se a 
localização e a progressão das fugas pudessem 
ser verificadas, e uma decisão eficaz poderia ser 
tomada quanto à continuidade ou desativação 
da operação da caldeira.

Para certos fugas, atrasar a decisão de 
desligação por um período de 2 horas pode 
resultar no tempo de inatividade de uma 
caldeira que passa de 2 dias para mais de 14 
dias. Assim, algumas horas podem ser cruciais 
para tomar-se uma decisão corretiva correta.

Normalmente, para uma caldeira de 600 
megawatts em uma grande instalação de 
geração de energia, uma hora de inatividade 
irá gerar perdas de aproximadamente R600.000 
em vendas faturáveis de eletricidade, cobradas 
dos consumidores a R1 por quilowatt / hora. 
O INSPECTA III é uma maneira apreciável de 
mitigar essas perdas punitivas de renda e paga-
se por si próprio na detecção precoce de fugas, 
num curto período de tempo!

O Inspecta FFT era um sistema independente 
e desconectado, que dava um alarme ao 

operador que atenderia ao problema. 
Posteriormente, foi conectado a um Sistema 
de Controle Distribuído (DCS) em uma 
usina elétrica, levando os dados coletados 
e incorporando-os ao sistema SCADA da 
instalação.

Isso exigiu a interpretação dos operadores 
dos dados capturados para diagnosticar a 
presença de uma fuga ou não. O Inspecta-FFT 
era, portanto, limitado pelo nível de tecnologia 
e habilidades 
disponíveis na época. 
A tecnologia de hoje 
fornece energia 
computacional de 
baixo custo, internet 
e comunicações 
móveis, das quais a 
Instrotech aproveitou 
ao máximo, 
permitindo a entrega 
de um Inspecta 
III amplamente 
simplificado.

“Com a tecnologia 
atual, agora temos 
acesso ao poder 
c o m p u t a c i o n a l 
ilimitado, o que 
significa infinitas 
possibilidades para 
o Inspecta III. Os 
nossos clientes 
podem fazer muito 
mais com os recursos 
que adicionamos ao 
Inspecta III ”, disse du 
Plessis.

“Fornecer uma 
detecção precoce 
confiável de fugas 
de vapor é, em 
essência, uma 
operação de tempo 
crítico. Desligar uma 
caldeira grande 
desnecessariamente 
causará perda de 
produção e custos 
de inicialização 
superiores a R1 
milhão. Atrasar o 
desligamento de 

uma caldeira com fugas de vapor prejudiciais 
resultará em ainda mais perdas e despesas de 
produção.

“Assim, a decisão de continuar a operação 
ou desligar a caldeira deve ser informada. 
Acreditamos que o Inspecta III fornece 
exatamente isso - informações rápidas, 
precisas, informadas e confiáveis, nas quais o 
operador pode agir com confiança ”, disse du 
Plessis.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA

Fugas causam interrupções não programadas de energia

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
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Buildings & houses are the basic 
requirements of any human being and 
the heart of every company’s operation. 
Ever since the 1950’s when advances 

in technology made modular steel buildings 
vital to the worlds expanding Agricultural, 
Commercial and Industrial sectors the need for 
soundly engineered and high-quality structures 
has expanded exponentially across the world. 

While the need for these buildings have been 
keenly felt in countries such as Mozambique 
and the African continent in general, which 
is experiencing unprecedented growth and 
development, we have often lagged behind the 
world’s technological development and made 
do with substandard products which have 
both limited growth and opportunities and 
negatively affected us all as a community. 

CBS has set the goal of changing this dynamic 
in the building sector by delivering Pre-
Engineered Steel Buildings which are custom 
designed to suit your needs and exceed the 
21st Century’s vigorous standards. This is done 
through our design team and manufacturing 
capability which utilizes modern design 
software in collaboration with our adaptable 
production line to deliver your requirements. 

Pre-Engineered Building Concept and 
Design Advantages

Pre-Engineered Buildings primarily distinguish 
themselves from conventional Steel buildings 
through the design of the superstructure which 
is composed of sections which have been 
custom designed for the structure and local 
conditions rather than standard sections. This 
capability is most often paired with a tapered 
element which provides optimal structural 
integrity while removing unneeded weight.

Standard vs Conventional Design 

Below is a summary of the advantages of Pre-
Engineered Design capabilities.

Cost:
At CBS, we believe that improved design must 
be paired with practical concerns such as cost 
to deliver the best possible solution in today’s 
competitive marketplace. 

Because of reduced weight approach through 
intelligent utilization of steel, savings are realized 
through reduced material and transportation 
costs during the building process. Weight 
reduction through our designs are regularly 
between 20 to 30 percent compared to 
conventional structures. 

Speed:
Naturally, time is a critical factor in all 
construction projects and our Pre-Engineered 
Building designs are engineered to with ease 
and speed of erection in mind

As all our buildings are designed to fit together 
using fasteners (bolted connections). 

On large clear spans the wide flanges on our 
rafters ensure that our structures are more 
stable during erection, when compared to 
conventional lattice truss structures

Flexibility:
Our structures have excellent clear span 

capacity which can be provided in excess of 
75 meters when required to bring optimal 
utilization of a structure’s interior, unhindered 
by columns or other obstructions. Furthermore, 
our structures can easily be expanded in the 
future to suit increased capacity need by 
adding additional bays or lean-to structures to 
a pre-existing design. 

Our flexible designs also provide simplified 
expansion and modification capabilities to 
industries unconcerned with clear or empty 
space such as industrial buildings designed to 
support heavy machinery. 

Structures must suit the client rather than limit 
the client’s operations to suit design.

Photo caption: Phase 1 still in progress of 
the Agility Logistics park in Mozambique 
showcasing the pre-engineered structural steel 
and design by CBS

Project details: Agility Logistics Park 
Mozambique, Phase 1 

Structural details:  
• 50m x 280m floor area
• Multi-span structure with 9m internal 

clearance

These buildings were designed to withstand 
cyclonic wind load conditions

With the above in mind, look no further than 
Clotan Building Systems Pre-Engineered 
Building Systems providing buildings solutions 
that will shape the future of steel building. 

Contact CBS to assist you with a building 
solution for your next project at info@
clotanbuildingsystems.co.za or call us at 
+2716 986 8000. 

Follow us on LinkedIn at Clotan Building 
systems or visit our website at www.
clotanbuildingsystems.co.za

Buildings that shape the future
The Market and Clotan Building Systems (CBS)
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Em um país propenso a ciclones 
devastadores e inundações como 
Moçambique - como demonstrado 
recentemente pelo ciclone Idai - é 

imperativo que o planeamento e o design 
das minas considerem esses caprichos da 
natureza.

Segundo Ismail Mohamed, parceiro, 
cientista principal e hidrogeologista da 
SRK Consulting, o interior relativamente 
seco do país também apresentará seus 
próprios desafios hídricos para projetos de 
mineração.

“Geralmente, o gerenciamento de sistemas 
de água na mineração - incluindo as águas 
subterrâneas - apresenta um dos três 
problemas: muito pouca, demasiada ou 
muito suja,” disse Mohamed.

Muito pouca (água)

Em ambientes áridos ou altamente sazonais, 
o suprimento das água das minas pode não 
estar prontamente disponível em lençóis 
de água superficial, como rios e correntes. 
Desenvolver um campo de poços pode ser 
uma opção alternativa.

“Em ambientes cristalinos e de rocha dura, 
os aqüíferos são discretos e requerem 
um programa robusto de exploração 
antes que um campo de poços possa ser 
desenvolvido”, disse ele.

A dinâmica social também não pode ser 
ignorada, acrescentou ele. Se a mina 
capta lençóis locais de águas, enquanto as 
comunidades ao redor da mina não têm 
acesso a água limpa, é provável que isso 
cause infelicidade considerável. Se isso for 
permitido, pode destruir a licença social da 
mina para operar.

Muito pouca, 
demasiada ou 
muito suja …
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Demasiada (água)

“Uma mina pode ser escavada em zonas 
portadoras de água, interceptando grandes 
volumes de água subterrânea ou ser localizada 
dentro de uma bacia com escoamento 
significativo nos poços abertos”, disse ele. 
‘Identificar a ocorrência e a natureza dessas 
zonas com água através de testes apropriados 
é vital para gerenciar o sistema de águas 
subterrâneas. ”

Na superfície, grandes eventos de tempestades 
podem resultar em instalações de represamento 
sendo superadas ou sobre-enchidas (pelas 
águas), bombas ficando sobrecarregadas e 
a mina sendo inundada. A quantidade de 
água que pode fluir para uma mina precisa 
ser estimada desde o início - na fase de pré-
viabilidade e AIA - para ajudar na definição 
das necessidades de infraestrutura e custos de 
capital.

(água) Muito suja

“A água pode entrar em contato com as 
rochas expostas por meio de reações químicas 
e ficar carregada de metais, sais ou lodos 
indesejados”, disse Mohamed. “ Também pode 
ser contaminada durante a beneficiação do 
minério, e alguma chegar às instalações de 
armazenamento de rejeitos”.

A infiltração de represas em aqüíferos 
subterrâneos pode afetar não apenas 
o ambiente ribeirinho, mas também o 

abastecimento de água potável. Ele alertou 
que o tratamento das águas subterrâneas 
para remover produtos químicos tóxicos pode 
ser caro - e requer energia, infraestrutura e 
agentes de purificação.

“No entanto, por meio de um gerenciamento 
sólido e de uma infraestrutura projetada 
corretamente, a contaminação pode ser 
reduzida”, disse ele.

Encerramento responsável

No encerramento, a mina pode encher-
se de água e tornar-se poluída. O custo de 
extração por meio de bombeamento, tratar 
e descarregar a água com responsabilidade 
pode ser considerável se ocorrer decantação.

“As águas subterrâneas podem estar 
contaminadas por despejos de rochas e 
instalações de represamento, como rejeitos, 
barragens de retorno e barragens de controle 
de poluição”, disse ele. “Muitas vezes, as minas 
não consideram adequadamente o custo 
associado à correção de tais fontes na sua 
provisão de encerramento de minas.”

As fontes hidrotermais de água subterrânea são 
difíceis e dispendiosas para limpar, disse ele, e a 
prevenção através da boa gestão operacional é 
muito mais rentável.

Impactos das mudanças climáticas

Ele observou que é provável que as mudanças 

climáticas reduzam a precipitação média anual 
global no sul da África, mas a intensidade dos 
eventos com alta pluviosidade aumentará. O 
aumento das temperaturas do ar e do mar 
pode potencialmente causar tempestades 
tropicais mais freqüentes e intensas, como o 
recente ciclone Idai. Ao mesmo tempo, as secas 
podem ser mais frequentes.

“Isso pode afetar as taxas e os padrões de 
recarga das águas subterrâneas; portanto, o 
gerenciamento da água das minas precisa de 
ser modificado para evitar interrupções nas 
atividades de mineração”, disse ele.

Abordagem integrada

A contabilidade da pegada hídrica agora é 
comum, ele apontou, com as minas inovando 
para usar menos água, reutilizar mais água e 
implementar uma política de ‘zero danos’. 

“As mineradoras precisam não apenas cumprir 
com os requisitos legislativos locais, mas muitas 
vezes assinar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, a política dos credores e 
as boas práticas”, disse ele. “Uma abordagem 
integrada para as águas das mina é uma 
boa estrutura para desenvolver respostas e 
monitorar o sucesso”.

Um balanço hídrico eficaz é uma boa 
ferramenta para os mineradores gerenciarem 
a água, ele insistiu. Um painel pode incluir 
informações sobre águas pluviais, linhas de 
inundação e um balanço dinâmico de água e 
sal que considera os componentes das águas 
subterrâneas.

O Valor da Tecnologia

As medições do fluxo e da elevação de 
superfície dos lençóis de água estão cada vez 
mais vinculados aos sistemas telemétricos, 
porque estão se tornando mais fáceis e baratos 
de instalar.

“Tais sistemas automatizados permitem 
que medições frequentes sejam realizadas, 
canalizadas a grandes dados analíticos e à 
Internet das Coisas “, disse ele. “O balanço 
dinâmico da água - usando dados em tempo 
real e boas ferramentas de software - pode 
evitar interrupções operacionais.”

As Regras Douradas

Ele destacou que os elementos – chave de 
uma boa gestão das água das minas incluem 
um monitoramento constante e eficaz - com 
coleta, armazenamento e processamento de 
dados inteligentes, melhorando tanto a tomada 
de decisões quanto o emprego de capital. 
Os picos de precipitação também devem ser 
considerados na fase de projeto, enquanto 
a despressurização e a desidratação devem 
começar cedo, como precisam de tempo para 
serem eficazes. Finalmente, a pressão dos 
poros é um fator na estabilidade da inclinação; 
portanto, os projetos de poço devem incluir 
um gradiente de pressão realista.
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(281) 540-3208
wildcattechnologies.com

Pyrolysis, TOC
& Carbonate Carbon
Instrument for
Exploration of
Petroleum & Minerals
including cement

Utilize measurements to evaluate source 
rocks & reservoir characterization

HAWK  &  HAWK-PAM

218 Higgins St, Humble, TX 77338 USA

The HAWK Pyrolysis, TOC & Carbonate 
Carbon instrument is manufactured by 
Wildcat Technologies, LLC, in the USA, 
provides applications that range from 

petroleum exploration & production to non-
petroleum industry applications. 

In the petroleum realm, the HAWK instrument 
provides analyses for determining all the 
petroleum play elements; source and reservoir 
rocks, maturity, seals, traps and reservoir fluids 
(oil, condensate and gas) characterization. 

On the other hand, for the non-petroleum 
industry, HAWK analyses have applications 
in the cement, coal bed methane and 
environmental enterprises.

For cement aspects, the HAWK’s distinction of 
various types of carbonate minerals that occur 
in limestones and dolomites together with its 
measurement of Total Organic Carbon (TOC) in 
clays, enables characterization of raw materials 
and in addition, HAWK measurements provide 
characterization for the low volatile organic 
matter contents of the naturally occurring 
raw materials that are needed to manufacture 
cement. The raw materials needed to produce 
cement are calcium carbonate, silica, alumina, 
and iron ore.  The rocks that these raw materials 
are extracted from are limestone, chalk, shale, 
or clay, whose delineation and characterization 
can be achieved using HAWK measurements. 

Coal characterization using the HAWK 
instrument is achieved through measurement 
of volatile hydrocarbons, total organic carbon 
(fixed carbon) and maturity. The calorific value 
of a coal deposit can also be inferred from 
the coal type (coal ranking); peat, lignite, sub-
bituminous, bituminous and anthracite whose 
characteristics are governed by its volatile 
hydrocarbons, total organic carbon and 
maturity values that can be measured using the 
HAWK.  

Analysis of soil samples using the HAWK 

Pyrolysis, TOC & Carbonate Carbon instrument, 
enables characterization of their organic matter 
content (TOC) and carbonate content.  Further 
analysis of these soil samples using a method 
that has been developed on the HAWK by 
Wildcat Technologies, will reveal whether 
their hydrocarbon 
contents are in-line 
with background 
values associated 
with the low volatile 
hydrocarbons that 
are generated 
from bacterial 
action on soils or 
whether the soils 
have been polluted 
by hydrocarbons 
discharge  or 
dumping from oil and 
gas transportation 
vessels (pipelines, 
ships, trains, 
tankers, lorries) or 
from leakages of 
hydrocarbons stored 
either in buildings 
or underground 
in the subsurface. 
The soil samples 
carbon monoxide 
and carbon dioxide 
levels can also be 
monitored using the 
HAWK instrument. 
Industrial sites can 
be monitored too for 
an increasing level 
of hydrocarbons, 
carbon monoxide 
and carbon dioxide 
or carbonates 
generation or 
dumping that could 
pollute soils and in-
turn pollute water 
sources too.

Please contact us at Wildcat Technologies, LLC, 
through info@wildcattechnologies.com for 
more information and also visit our website 
www.wildcattechnologies.com where you can 
access both our petroleum and non-petroleum 
industry HAWK applications publications.

HAWK 
Instrument - 

Applications for 
petroleum and 
non-petroleum 

industry
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