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Permissão para movimento de carga é louvável

 om o mundo a sofrer os efeitos 
 do COVID-19, a economia local 
 não é poupada, embora haja 
um brilho de esperança para a indústria 
mineira.

Com os movimentos de pessoas in-
terrompidos através de um estado de 
emergência nacional de 30 dias em res-
posta ao surto do Corona-vírus, as oper-
ações de extração de carvão e as expor-
tações devem celebrar a isenção.

É de louvar a iniciativa das autoridades 
por considerarem adequado permitir a 
continuação dos movimentos de carga, 
principalmente para facilitar a entrada de 
equipamento médico e ajuda no país. 

C

Andrew Maramwidze (Editor)

Outros países paralisaram todas as ac-
tividades e muitas incertezas prevalecem 
com potencial para múltiplos efeitos. Per-
ante este monstro imprevisto que está a 
devastar o sistema de saúde, os líderes 
devem ser aplaudidos por permitirem 
movimentos de carga.

A decisão de permitir o movimento de 
carga também verá um aumento nos pro-
dutos de outras nações mineiras em trân-
sito, usando agora o porto da Beira para 
chegar a vários destinos no exterior. Es-
peramos que todas estas oportunidades 
concretizadas durante este bloqueio 
possam ser prosseguidas e continuarem 
a gerar os tão necessários rendimentos 
para o governo e outras instalações ao 
longo das rotas para o porto da Beira.

No entanto, a indústria do carvão é ape-
nas uma parte da indústria mineira; out-
ras áreas, incluindo outros sectores in-
dustriais, também precisam de participar, 
pelo que a pandemia COVID-19 apela a 
um plano forte para proteger a nação da 
infeção e dos potenciais desafios nega-
tivos.

As coisas não serão as mesmas após os 
30 dias, pelo que muitas ações pró-ati-
vas, tanto do sector mineiro como do 
governo, terão de ser tomadas para sus-
tentar a indústria e não tolerar o seu nau-
frágio.

Sim, afundar-se! Se os desafios que se 
enfrentarão na indústria mineira no final 
da luta contra a pandemia não forem ro-
bustos, corremos o risco de ver o poten-
cial da nossa promissora indústria minei-
ra afundar-se.

O Primeiro-ministro Carlos Agostinho do 
Rosário já anunciou que a crise económi-
ca global precipitada pelo Covid-19 
forçou o Governo a reduzir as suas metas 
para este ano e as projeções para o setor 
mineiro apontam para um crescimento de 
1,5%.

A previsão já indica por que razão mais 
compromisso deve ser feito após o com-
bate contra a pandemia.

Lembre-se de partilhar connosco os 
seus comentários, cartas e opiniões 
em drewmara@gmail.com

Aproveite a leitura!

COMENTÁRIO EDITORIAL
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RESUMOS DE NOTÍCIAS

Central de Benga perto da conclusão

A Kibo Energy, os desenvolvedores do Benga Power Plant 
Project (BPPP) continuam otimistas em fechar um acordo 
de energia.

“Continuamos a ter discussões encorajadoras com a Eletri-
cidade de Moçambique (‘EDM’) sobre um Acordo de Com-
pra de Energia”, disse Louis Coetzee, Diretor Executivo da 
Kibo Energy. Com um estudo definitivo de viabilidade base-
ado numa central a carvão de 150 MW já em vigor, o projeto 
avançado está a chegar a uma fase emocionante, segundo 
Coetzee.

“Não só tem um potencial de expansão significativo, incluin-
do a criação de um projeto de energia renovável pura, assim 
como as oportunidades de compra e venda estão a aumen-
tar”, disse Coetzee.

Trabalhadores brasileiros evacuados

A Vale Moçambique enviou de volta ao seu país mais de 
200 trabalhadores brasileiros, com receios da propagação 
do COVID-19.

“A Vale está a agir de acordo com os protocolos de saúde 
e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de 
cada um dos países onde opera e está atento à medida que 
a situação se desenvolve”, refere um comunicado da em-
presa. O grupo alugou um avião, um Boeing 787 Dreamliner, 
da transportadora etíope, uma vez que os voos programa-
dos tinham sido suspensos.

A empresa opera a mina de carvão Moatize, na província 
central de Tete e no Corredor Logístico de Nacala, no norte.
Mineiros ilegais perdem a vida em Cabo Delgado

Quatro mineiros ilegais morreram recentemente numa série 
de colapsos de poços inseguros, escavados na área de con-
cessão trabalhada pela Montepuez Ruby Mining (MRM) em 
Montepuez, na província norte de Cabo Delgado. A MRM 
diz ter sido informada sobre os incidentes pela comunidade 
de Ntoro, o primeiro colapso de um poço dentro da zona 
de concessão da MRM, na área conhecida como “Central”, 
onde um mineiro perdeu a vida.

Outro colapso ocorreu num lugar conhecido como Krongolo 
Simba, onde outros três mineiros morreram.

JSPL Mozambique Minerals irá iniciar a mineração

A JSPL Moçambique Minerais pretende aumentar a pro-
dução de carvão dos atuais 3,0 milhões para 4,5 milhões de 
toneladas este ano.

Rajendra Tiwari, diretor-geral da empresa disse recente-
mente que os trabalhos de expansão da unidade de pro-
cessamento de carvão estão em curso desde o primeiro 
semestre de 2019. 

Tiwari disse que a empresa planeia aumentar os níveis de 
produção para alcançar uma produção anual de 5, 0 mil-
hões de toneladas.O maior constrangimento da empresa em 
termos de custos operacionais deve-se à distância da mina 
até ao terminal ferroviário na cidade de Moatize, de cerca 
de 150 quilómetros.

Bloqueio na RAS beneficia o porto da Beira

Os volumes de exportação de cobre e cobalto aumentaram 

recentemente no porto da Beira, depois de a África do Sul ter anunciado 
o bloqueio. As autoridades da África do Sul disseram inicialmente que os 
portos só iriam processar bens essenciais durante um bloqueio de três 
semanas em todo o país, que foi posteriormente prorrogado por mais 
duas semanas.

O bloqueio da África do Sul beneficiou portos como os de Dar-es-Sa-
laam, Beira e Walvis Bay, e está a prejudicar o porto de Maputo, que 
depende da produção de minas sul-africanas. Maputo exportou cerca de 
metade da produção total de crómio da África do Sul no ano passado, 
segundo Osorio Lucas, Director- executivo da Maputo Port Development 
Co.

O adiamento fiscal da Zâmbia inspira o desempenho da Gemfields

A suspensão de um imposto de exportação de 15% na Zâmbia impulsio-
nou o desempenho das subsidiárias da Gemfields em 2019. Montepuez, 
o depósito de rubis mais rico do mundo, gerou receitas de quase 122 
milhões de dólares em 2019 contra 127,1 milhões no ano anterior, en-
quanto a mina de esmeralda Kagem na Zâmbia registou 79 milhões de 
dólares em receitas no ano passado, acima dos 60,3 milhões de dólares 
em 2018.

Apesar de Montepuez ter enfrentado incursões no passado, a Gemfields 
optou no ano passado por pagar 5,8 milhões de libras de “não admissão 
de responsabilidade” em resolução uma alegação de abusos dos direitos 
humanos contra ela intentada pelos residentes da área.
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Exportações de carvão continuam apesar do 
COVID-19
  estado de emergência nacional 
  de 30 dias em resposta ao surto 
  de coronavírus não afetou as 
operações e exportações de carvão. O 
decreto presidencial que limita o movi-
mento transfronteiriço de pessoas para 
controlar a propagação da pandemia do 
coronavírus isentou o movimento de car-
ga.

O Presidente Filipe Nyusi anunciou no in-
ício de Abril o encerramento parcial das 
fronteiras, com exceção de “assuntos do 
Estado, apoio humanitário, saúde e trans-
porte de carga”, permitindo que muitos 
setores, incluindo operações mineiras, 
marítimas e portuárias, continuem nor-
malmente, embora com algumas medi-
das adicionais de saúde e segurança em 
vigor. Uma das principais mineradoras de 
carvão, Jindal Africa de propriedade indi-

O ana, confirmou que a empresa continua a 
produzir carvão, uma vez que o porto da 
Beira continua aberto.

No entanto, as autoridades avisaram que 
medidas mais rigorosas só serão impos-
tas quando houver um aumento expo-
nencial das infeções. Por outro lado, o 
Primeiro-ministro Carlos Agostinho do 
Rosário anunciou que a crise económica 
global precipitada pelo Covid-19 forçou 
o Governo a reduzir as suas metas para 
este ano e as projeções para o setor 
mineiro apontam para um crescimento de 
1,5%.

As estatísticas indicam que a Beira car-
regou 1 milhão de toneladas de carvão 
térmico e de carvão-coque de Janeiro 
a Junho de 2019, acima das 975.000 
toneladas no mesmo período de 2018. 

O carvão térmico representou cerca de 
40pc do carvão carregado no porto no 
primeiro semestre de 2019.

A maior parte das cerca de 400.000 ton-
eladas de exportações de carvão térmico 
foram enviada para a Índia, com exceção 
de duas cargas que foram para o Sene-
gal.

As cargas térmicas de carvão que saem 
da Beira têm tipicamente um valor calóri-
co de 5.500 kcal/kg NAR ou NAR 5.800 
kcal/kg, e são frequentemente adquiridas 
pelos fabricantes de cimento da Índia e 
do Médio Oriente.
As exportações sul-africanas para 
Moçambique caíram para 912.200 ton-
eladas no primeiro semestre de 2019, 
contra 1,5 milhão no mesmo período de 
2018.

HISTÓRIA PRINCIPAL
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Suspensão de leilões afecta a Gemfields
  desempenho financeiro da 
  Gemfields este ano pode ser 
  significativamente afetado pela 
pandemia Covid-19 o que levou à sus-
pensão de leilões de pedras preciosas, e 
tem o potencial para afetar o desempen-
ho da Gemfields.

“Embora 2019 tenha sido muito positivo 
para a empresa, a pandemia Covid-19 
terá um impacto no nosso desempenho 
operacional e financeiro em 2020”, disse 
o diretor executivo da Gemsfields, Sean 
Gilbertson. As restrições à circulação 
de pessoas obrigaram à suspensão dos 
leilões de rubis minados em Moçambique 
e de esmeraldas “por um período de tem-
po indeterminado”.

Gilbertson também mencionou a invasão 
por mineiros ilegais da área de con-
cessão de rubis da empresa na província 
de Cabo Delgado, como outro problema 

O além de Covid-19. “A Montepuez Ruby 
Mining Limited está em contacto com 
as autoridades moçambicanas para que 
tomem medidas contra os financiadores, 
facilitadores e sindicatos que estão por 
detrás do comércio ilegal de rubis”.

Em Fevereiro, a empresa informou que 
mineiros ilegais tinham destruído equipa-
mento e atacado trabalhadores.

Entretanto, a empresa tinha um montante 
de 25, 4 milhões de dólares em dinheiro 

no final de Dezembro de 2019, um au-
mento anual de 159% devido à venda da 
sua participação nas minas de Júpiter por 
30, 4 milhões de dólares, mas a necessi-
dade de suspender os leilões pode levar 
a que este montante “desapareça”.

Os resultados da empresa em 2019 in-
dicam que os lucros antes de juros, im-
postos, depreciações e amortizações 
(EBITDA, sigla em inglês) registaram um 
aumento de pouco mais de um terço para 
80,9 milhões de dólares.

Allied  
CrAne Hire

info@alliedcranehire.co.za+27 14 538 2244www.alliedcranehire.co.za

Lifting consultancy
Rigging

Transportation

Crane hire
24 Hour service - 7 days a week

Branches covering Sub-Saharan Africa

NOTÍCIAS GERAIS
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Balama mantêm-se positivo apesar do COVID-19
 perturbação significativa das 
 cadeias globais de abasteci-
 mento que ocorrem como re-
sultado do COVID -19 também atingiu 
a Mina de Balama. A Syrah Resources, 
os desenvolvedores da mina dizem que 
ainda não é conhecido o impacto total no 
negócio causado pelo COVID 19.

“A Syrah está, no entanto, bem posi-
cionada para beneficiar de qualquer 
melhoria na diversificação da cadeia de 
fornecimento para grafite natural após o 
reinício operacional”, disse Shaun Verner, 
Diretor-geral e Diretor Executivo da Syrah 
Resources “.

A Syrah adiantou que continuará a vend-
er do inventário de produtos através do 
Porto de Nacala, na medida em que tal 
se mantenha possível, estando sujeita à 
demanda no mercado, que também foi 
impactada globalmente pelo COVID 19. 

A “Registaram-se progressos operacionais 
significativos em Balama em 2019, com a 
incorporação de sistemas e processos de 
gestão que melhoraram a fiabilidade das 
plantas, permitindo a produção de grafite 
natural em Balama de 153kt.

“Embora Balama estivesse posiciona-
da operacionalmente para alcançar uma 
produção de ano inteiro mais elevada, 
a produção foi limitada pela procura de 
mercado natural de grafite mais baixa do 
que o esperado durante a segunda meta-
de de 2019, principalmente devido ao 
menor crescimento das vendas de veícu-
los eléctricos  na China durante a segun-
da metade do ano”, disse Verner.

No entanto, a procura mais fraca do 
que o esperado em 2019 provocou um 
desequilíbrio no mercado durante o ter-
ceiro trimestre, resultando numa pressão 
descendente sobre os preços globais 

da grafite natural e levou à decisão de 
moderar a produção em Balama e em-
preender uma reestruturação dos custos 
a nível da empresa no último trimestre do 
ano. Enquanto isso, a Syrah continuou 
a progredir para se tornar um fornece-
dor ex-asiático verticalmente integrado 
de material de ânodo ativo na cadeia de 
fornecimento de baterias, com a primeira 
produção de grafite esférico purificado 
com pureza de 99,95% de carbono alca-
nçado durante 2019.

Quase todos os materiais ativos de âno-
do para a cadeia de fornecimento de ba-
terias de iões de lítio são atualmente pro-
duzidos na Ásia entre a China, o Japão e a 
Coreia. Criticamente, 100% da produção 
de precursores de grafite natural (grafite 
esférica purificada) é produzida na Chi-
na – uma situação que não é sustentável 
para o crescimento da capacidade global 
de produção de baterias a longo prazo.

Lalgy’s mining division o�ers specialised mining 
logistics services in the northern part of the 
country to blue chip mining companies such 
as ICVL, Jindal and Vale.

We o�er dedicated customised material handling solutions 
on mine site as well as transportation of ore to port.  

 

Tel: (258) 21 720 482, Fax.: (258) 21 720 452   |   Cel: (258) 82 303 5713 / 84 303 5317
E-mail: lalgy@lalgy.co.mz,   |   Web: www.lalgy.co.mz 

“Geared to serving the 
 mining industry”

NOTÍCIAS GERAIS
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Fura adquire mais licenças para mineração de rubis
 Fura Gems anunciou intenções de adquirir três licenças 
 de mineração de rubis em Cabo Delgado. O desen-
 volvimento surge depois de a empresa ter celebrado 
um acordo de compra de ações e um acordo de não concorrên-
cia com a Gemrock Co. Ltd (GemRock).

“A empresa tem o prazer de consolidar ainda mais a sua posição 
na principal faixa de rubis do distrito de Montepuez”, disse Dev 
Shetty, Presidente e Diretor Executivo (CEO) da Fura.

A Fura está neste momento em processo de conclusão da com-
pra e venda de interesses em três concessões adicionais de 
prospeção de rubis. A primeira é a de 75% das ações emitidas 
da Montepuez Minerals, que detém uma participação de 70% na 
licença de mineração 5030L e a segunda é uma participação de 

A 80% na concessão mineira 8921C e a terceira tem o direito de 
obter uma participação de 65% na concessão mineira 8955C, 
ao abrigo de um acordo de empreendimento conjunto. Neste 
cenário, a empresa concluiu recentemente a fusão do acordo de 
ativos de rubis com a New Energy Minerals Ltd e outros.

“A empresa tem agora três importantes silos de propriedades 
de pedras preciosas no seu portefólio, esmeraldas da Colômbia, 
o maior fornecedor de esmeraldas do mundo em valor; rubis de 
Moçambique, o maior fornecedor de rubis do mundo em vol-
ume, e safiras do projeto de safira na Austrália.”

O CEO (Director Executivo) está otimista de que a Fura está 
numa posição forte para ser capaz de criar uma empresa líder 
de pedras preciosas coloridas.

Levantamento geológico em curso na província 
de Tete
 s autoridades da província de Tete indicaram que 
 existem mais de 700 milhões de toneladas de minério 
 de ferro e vanádio no planalto de Angónia-Marávia.

O Diretor provincial de Recursos Minerais e Energia, Grácio 
Cune, disse que estavam em curso inquéritos geológicos para 
determinar, certificar e provar as quantidades de platina e zircó-
nio na província de Tete. Cune disse que a província também 
tem ouro, pedras preciosas e semipreciosas, manganês e zinco 
entre outros minerais, como pedras decorativas, calcário, cas-
calho, areia e argilas.

De acordo com Cune, em 2013, o pico da prospeção mineral 
ocorreu na província, quando cerca de 150 máquinas de per-
furação estavam envolvidas, operando com licenças em 372 
concessões mineiras. O Diretor provincial de Recursos Min-
erais e Energia disse ainda que em 2019 houve uma queda na 
prospeção de carvão em 235 áreas, “... provavelmente impulsio-
nado pela queda dos preços do mineral no mercado internacio-
nal, o que afetou as empresas envolvidas no setor.”

A A abertura da primeira mina de carvão a céu aberto ocorreu em 
2011 nas áreas entregues numa concessão à Vale Moçambique, 
ao longo da bacia de carbono Moatize, dois anos depois de, em 
2013, ter havido um aumento dos pedidos de novas licenças de 
extração de carvão e metal.

“Nessa altura, registámos muitos pedidos de concessão de 
mineração e de abertura de uma mina de ouro no distrito de 
Macanga e atingimos o pico de emprego de cerca de 9.000 tra-
balhadores nacionais”, disse Cune.

Soluções de impressão personalizáveis e escalonáveis que otimizam

SOLUÇÕES INOVADORAS

RESULTADOS COMPROVADOS

processos de negócios, aumentando a produtividade e a eciência.

O que oferecemos / Our Solutions :                                                          Impressoras e Fotocopiadoras MFP /PBX/CCTV

 +258 21 36 02 12  |  info@itecgroup.co.mz  |  www.itec.co.mz

®

NOTÍCIAS GERAIS
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Kenmare suspende ori-
entação de produção

Savannah Resources 
interessada nas areias 
minerais de  Inhambane

 produção do primeiro trimestre da Mina de Moma foi 
 inferior ao previsto, anunciaram os desenvolvedores 
 da mina Kenmare Resources no relatório de pro-
dução da empresa. “O nosso objetivo é manter as nossas 
operações em funcionamento em segurança e, embora a pro-
dução a partir da Mina de Moma tenha sido inferior ao previs-
to no 1º trimestre, a Mina não foi materialmente afetada pelo 
COVID-19 até à data e continuamos a enviar os nossos pro-
dutos”, disse o diretor-geral da Kenamare Resources, Michael 
Carvill.

No entanto, disse que as recentes restrições do Covid-19 
estão a ter um impacto operacional e podem também resul-
tar num atraso na deslocação da Fábrica B do Concentrador 
Húmido, que afetaria negativamente a produção para 2020. 
“Devido às perspetivas incertas, tomámos a decisão de sus-
pender a nossa orientação para 2020 até novo aviso”, disse 
Carvill.

Carvill indicou que os preços da imenite, o principal produ-
to da empresa, aumentaram pelo quarto trimestre consecu-
tivo no primeiro trimestre de 2020, à medida que a procura 
continuava a superar a oferta. “Embora existam indícios de 
perturbação a curto prazo tanto na oferta como na procura 
de estoques de matéria-prima para titânio, os inventários na 
cadeia de abastecimento continuam baixos e espera-se que 
o mercado exija uma produção adicional para satisfazer a 
procura futura”, afirmou o director-geral.

A empresa tomou a decisão de retirar das suas facilidades de 
dívida para fornecer a máxima liquidez e flexibilidade durante 
o período sem precedentes: “No final do 1º trimestre tínhamos 
mais de 100 milhões de dólares em dinheiro e continuamos 
bem equipados para completar a mudança da Fábrica B do 
Concentrador Húmido “, disse Carvill.

A Mina de Moma disse ainda que devido ao impacto da pan-
demia COVID-19, as operações e as perspetivas de produção 
para 2020 permanecem altamente incertas. O director-geral 
disse que a Kenmare esperava que o quarto trimestre de 2020 
fosse o trimestre mais forte do ano, após a mudança do WCP 
B para a zona de minério pilivili de alta qualidade.

“No entanto, a cronologia do movimento WCP B tornou-se 
menos clara em resultado das recentes restrições. Conse-
quentemente, a empresa tomou a decisão prudente de sus-
pender a sua orientação para 2020, anunciada a 9 de Janeiro 
de 2020, até que as perspetivas sejam mais claras”, disse 
Carvill.Enquanto isso, a Kenmare continua a monitorar o im-
pacto das restrições impostas ao movimento de pessoas e 
mercadorias através das fronteiras internacionais relevantes.

 Savannah Resources anunciou planos para extrair
  areias minerais pesadas das praias imaculadas de 
 Inhambane.

Em parceria com a multinacional anglo-australiana Rio Tin-
to, a Savannah recebeu uma concessão de 400 quilómetros 
quadrados em Inhambane, da qual planeia extrair minério de 
titânio e zircónio.

“... um dos depósitos não desenvolvidos mais atraentes de 
areias minerais do mundo”, disse David Archer, diretor execu-
tivo (CEO) da Savannah Resources.

Savannah também solicitou mais 138 quilómetros quadrados 
na mesma área, nos distritos de Inharrime e Jangamo.

Entretanto, a empresa chinesa Haiyu quer abrir uma mina de 
areias pesadas perto da cidade de Vilankulos em Inhambane.
Haiyu opera no distrito de Angoche, na província norte de 
Nampula desde 2011, e tem sido acusado de causar grandes 
danos ambientais. 

As operações da empresa foram culpadas por uma inundação 
que destruiu a aldeia costeira de Nagonha em 2015.

A exploração mineira das praias de Inhambane representa 
uma ameaça para o turismo pelo qual a província é mais con-
hecida e para a beleza natural do litoral, alertaram os ambi-
entalistas.

Alguns dos produtos a extrair das areias minerais incluem o 
composto de titânio mais comum, o dióxido de titânio, utiliza-
do no fabrico de pigmentos brancos.

O titânio também pode ser ligado com ferro, alumínio e outros 
metais para produzir ligas leves para a indústria aeroespacial 
e muitas outras aplicações.

A

A
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Nestes tempos incertos, a Advanced está a adotar uma abordagem pró-ativa no 
combate à temida pandemia do Covid-19. A Advanced está a elevar-se ao desafio ao 
ponto de estarem a concentrar os recursos da empresa, a capacidade de engenharia, a 
gestão da cadeia de fornecimento, os recursos de I&D, a capacidade financeira e a base de 
competências para se esforçarem por ajudar os seus clientes a controlar esta pandemia e a 
proteger o pessoal e as suas famílias.

A este respeito, desenvolveram uma abordagem multifacetada de controlo das doenças 
infeciosas que agora podem trazer ao Mercado, a primeira das quais é a sua Advanced VITA HOCl 
Solution. A solução de saniticidade do ácido hipoclorito (HOCL) VITA Advanced, é eficaz contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa 
o Covid-19. A VITA, que é completamente segura para os seres humanos e para o ambiente, compreende o HOCL estabilizado e é 
um dos desinfetantes mais potentes e rentáveis do mercado.

Entre 100 e 300 vezes mais eficaz do que a lixívia como desinfetante, a VITA oxida a parede celular dos agentes patogénicos, fazen-
do com que a parede celular rompa ou programe a morte celular. É eficaz em aniquilar todos os agentes patogénicos, micróbios, 
priões, biofilme e vírus, e foi aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA para utilização contra a SARS-CoV-2. Mesmo 
uma solução de álcool de 70%, bem como a maioria dos outros desinfetantes, não podem eliminar esporos bacterianos ou priões. 
O biofilme é problemático em muitas indústrias, incluindo hospitais, medicamentos, medicina dentária, instalações de processa-
mento de alimentos e tratamento de água, como uma das principais fontes de recontaminação. A VITA é altamente eficaz na 
matança e remoção do biofilme, contra o qual a maioria dos desinfetantes são em grande parte ineficazes contra.

O VITA pode ser aplicado como névoa, por humidificação e pulverização, dependendo da exigência de aplicação. O produto não 
deixa resíduos químicos e não é necessário enxaguar as áreas tratadas com água após a aplicação. O produto pode ser utilizado 
como pulverizante em programas de descontaminação de emergência ou como pulverização/névoa ou fumigação em cabines e 
túneis. Vita também pode ser pulverizado para descontaminar pontos de infeção primária em pacientes. Devido à natureza 
eletrostática do processo de aplicação, as gotículas serão de longo alcance e penetrarão fissuras e locais de difícil acesso, proven-
do a descontaminação total da superfície. A Advanced também fornece kits de descontaminação para a proteção de funcionários, 
escritórios e bens. O kit inclui um arnês tipo mochila, pistol de pulverizar de fluxo de gravidade, cinco escudos faciais, cinco cober-
turas brancas químicas reutilizáveis com capuzes, 20 máscaras faciais KN95, dez pares de luvas de proteção química, uma caixa 
de transporte pesado, 100 lts de desinfetante aprovado (HOCL) e uma solução desinfetante para uso num kit portátil.

Para sanitizar pontos de entrada e saída em massa usando uma névoa fina, a Advanced oferece o túnel de segurança de sanitismo 
Spray Safe. Este produto inclui a estrutura quadrada SS 304 com tampas opacas de folha de policarbonato para os lados e tecto, 
uma unidade de bombagem ‘plug-and-play’ e um coletor de névoa HP para instrumento SS com seis bocais de névoa sanitizantes 
de 0,2 mm. A bomba tem uma pressão de funcionamento de 70~65 kgf/cm2, volume de aspiração de 0,9~1 L/min e 1 000 libras por 
polegada quadrada de pressão de funcionamento para um efeito de névoa ideal utilizando os orifícios dos bocais mais estreitos.

Um design de rolamento duplo reduz o nível de 
calor e ruído da bomba para 75 dB, enquanto 
uma válvula de pressão automática controla a 
consistência da pressão da bomba. A bomba 
também possui um dispositivo de resfriamento 
de enxágue interno patenteado para aumentar 
sua vida útil.

Além disso, também estão incluídos vedantes 
Viton especiais para uso com desinfetantes, 
assim como um coletor de latão forjado niquela-
do que é resistente à ferrugem e à corrosão. 

Um temporizador analógico duplo pode ser 
usado para definir intervalos exatos para nebuli-
zação e parada, com o Spray Safe também 
equipado com entrada ativada por feixe (de luz) 
e parada automática.

Ferramentas da Advanced para combater o Covid-19 

Office: +2782 870 0676
Email: westley@advancedfst.co.za
Website: www.advancedgroup.co.za

Member of The Advanced Group of Companies
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Lançada a gama avançada de tomadas e fichas  
metálicas
 Powermite, fabricante e 
 fornecedora de tomadas indus-
 triais especializadas há mais de 
30 anos, destaca orgulhosamente a sua 
gama de produtos metálicos e plásticos 
fabricados pela AMPCO.

Atendendo aos clientes africanos nos 
sectores comercial, de mineração e in-
dustrial, a famosa gama de metais AMP-
CO é fabricada localmente a partir de 
alumínio e compreende tomadas e fichas 
de metal tipo CEE, fichas e tomadas DIN 
e suecas, bem como fichas e tomadas à 
prova de explosão com isolantes.

“Estamos muito entusiasmados com esta 
oferta de metal de ponta que posiciona a 
Powermite, membro do grupo de empre-
sas Hudaco, como um fornecedor único 
de soluções de engenharia completas”, 
disse Donovan Marks, Diretor da Power-
mite.

A arrancar esta gama metálica está a fi-
cha metálica do tipo AMPCO CEE e as 
tomadas de saída (de corrente). Esta 
robusta coleção de 32 a 250 ampéres é 
perfeitamente adequada para ambien-
tes árduos tipicamente encontrados em 
minas (subterrâneas e superficiais), obras 
de metal e estaleiros onde existem calor 
elevado e condições adversas. A ampla 
gama inclui tampas de tomadas, tomadas 
duplas intertravadas mecânicas comuta-
das, modelos de disjuntores integrados e 

A fuga de terra, bem como tomadas duplas 
intertravadas mecânicas comutadas com 
opções do contratante e de sobrecarga.

Tendo em conta a crença da Powermite 
em qualidade superior, estes produtos 
cumprem todas as normas e certificações 
internacionais: SANS 1239:2004 e SANS/
IEC 60309-1+2, 1999 e IEC 60309-1 (EN 
60309 parte 1) e IEC 60309-2 (EN 60309 
parte 2).

Marks adiciona que estas tomadas de 
saída e fichas metálicas do tipo CEE tam-
bém são compatíveis com produtos não 
AMPCO que transportam as mesmas 
acreditações que todos os fabricantes e 
adotam as mesmas posições da hora de 
relógio para a posição de terra e tensão 
de funcionamento relativa.

Todas as unidades são oferecidas em 
configurações padronizadas de pino e 
tensão e têm classificação IP44 (à pro-
va de respingos) ou IP67 (imersão tem-
porária e à prova de poeira). O invólucro 
revestido a pó de epóxi contribui para 
uma vida útil prolongada, particularmente 
em ambientes costeiros corrosivos.
Todas as molas e parafusos são banha-
dos em cádmio enquanto as inserções 
são fabricadas a partir de latão e coloca-
das em isolamento de Amplast, tornan-
do-as robustas e resistentes ao calor.
“Nossos produtos são projetados com 
a segurança em mente para garantir a 

proteção dos operadores e de seus eq-
uipamentos”, observa Marks. Todas as 
tomadas - interruptores estão disponíveis 
com interbloqueio elétrico e relé de sub-
tensão que pode impedir a religação au-
tomática após uma falha de energia.

Marks também explica que uma unidade 
integrada de fugas de terra/disjuntor 
proporcionará proteção tanto para o op-
erador como para o equipamento. Além 
disso, a tomada acionado só deixará um 
usuário fora de ordem em vez de uma 
cadeia de tomadas, como no caso em 
que uma unidade de fuga de terra pro-
tege uma cadeia inteira de tomadas num 
sistema.

Além da África do Sul e dos países viz-
inhos, incluindo o Botswana, Zâmbia, 
Moçambique e Namíbia, a sede de 
Joanesburgo, apoiada por uma rede de 
filiais a nível nacional, presta serviços de 
classe mundial e serviço pós-venda a 
clientes na RDC, Reino Unido, Malásia e 
Singapura.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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Impacto do COVID-19 no sector mineiro
Por SHABIR AHMED* 

 Organização Mundial de Saúde 
 (OMS) declarou o surto Covid-19 
 como uma pandemia. As empre-
sas mineradoras foram afetadas por surtos 
de COVID-19, e as restrições globais para 
incentivar o distanciamento social fizeram 
com que os projetos de mineração tenham 
abrandado ou sido suspensos até novo avi-
so.

Não há dúvida de que os executivos de 
mineração começam a sentir-se nervosos à 
medida que a propagação do vírus acelera. 
Os preços das ações das empresas miner-
adoras cotadas estão numa espiral descen-
dente. Os preços das matérias-primas em 
toda a indústria têm vindo a cair, enquanto a 
indústria considera os choques devastado-
res deste evento de “Cisne Negro”.

As empresas mineradoras estão a sentir 
a pressão, apesar dos recentes resulta-
dos positivos provocados pela subida dos 
preços das matérias-primas e por várias 
iniciativas de redução de custos. O preço 
das ações da mineradora sul-africana 
Sibanye-Stillwater perdeu mais de 60% nas 
últimas quatro semanas, enquanto o Impala 
Platinum perdeu uma percentagem semel-
hante, e a Anglo American até aos 40%.

A resposta dos governos e dos mercados à 
pandemia abalou a indústria mineira, com 
restrições impostas às empresas, o que tem 
visto a produção ser encerrada em várias 
companhias. A Alta Zinc fechou a produção 
no seu maior projeto no norte da Itália. Na 
Mongólia, a Rio Tinto suspendeu as oper-
ações não essenciais na sequência do pri-
meiro diagnóstico de Covid-19 confirmado 
pelo país e a Anglo American está em pro-
cesso de desmobilizar a maioria dos 10.000 
trabalhadores de construção no seu projeto 
de cobre no Peru.

Também estamos a testemunhar uma par-
agem no crescimento do CapEx (Despesas 
de Capital). Enquanto a despesa de capital 
das 20 maiores empresas mineradoras do 
mundo cresceu 12% em 2019 para atingir 
os 49,1 mil milhões de dólares, estamos ag-
ora a assistir a atrasos no trabalho de pro-
jetos e investimentos a serem suspensos.

O recente anúncio de uma quarentena de 
15 dias no Peru, o segundo maior produtor 
mundial de cobre, fez com que mineradoras 
como a Anglo-American, Pan-American Sil-
ver e Newmont, tivessem de pôr fim às op-
erações, o que inclui o abrandamento dos 
trabalhos no maior projeto de cobre da An-
glo American. O período de 35 dias de blo-
queio nacional na África do Sul também pôs 

A

termo a todas as operações mineiras locais 
até pelo menos 30 de Abril. Mesmo quando 
não se estão a ocorrer paralisações, as re-
strições à circulação de pessoas e de abas-
tecimento atrasarão inevitavelmente os tra-
balhos de desenvolvimento.

O sector mineiro da África do Sul está par-
ticularmente exposto à propagação da 
Covid-19. De acordo com o Conselho de 
Minerais da África do Sul, a indústria em-
prega uma força de trabalho numerada de 
quase 420.000, a maior parte dela encon-
tarndo-se subterrânea num determinado 
dia.

Algumas minas têm milhares de homens 
e mulheres no subsolo, descendo para as 
profundezas em “gaiolas” (elevadores) lota-
das. Antes e depois, os vestiários estão 
cheios de mineiros preparando-se para os 
seus turnos ou a limparem-se.
Não é necessário ser um epidemiologista 
para perceber que o ambiente de trabalho 
mineiro é um catalisador para a dissemi-
nação da pandemia COVID-19.

Na África do Sul, isso é exacerbado pelo 
facto de a força de trabalho mineira con-
tinuar a ser migrante, com movimento con-
stante entre os campos de ouro e a faixa 
de platina com o Lesotho, Moçambique e o 
Cabo Oriental da África do Sul. Além disso, 
a idade média da mão de obra do setor é 
superior a 40 anos, aumentando a sua vul-
nerabilidade a uma doença que representa 
um maior risco quanto mais velha é a pes-
soa infetada.

Numa nota ligeiramente positiva, a ex-
periência da indústria mineira sul-africana 
com a SIDA e tuberculose deve manteve-la 
em bom estado: investiu em infraestrutu-
ras de saúde e tem experiência em rastreio 
de contacto porque o procedimento com 
um diagnóstico de tuberculose é semel-
hante ao do Coronavírus. O Conselho dos 
Minerais da África do Sul também publi-
cou um Plano de Ação de 10 Pontos para 
o COVID-19 que descreve várias medidas 
para lidar com o COVID-19, mas, no entan-
to, seguirá a  liderança de agências como a 
Organização Mundial de Saúde e o Institu-

to Nacional de Doenças Transmissíveis. O 
surto de Covid-19 tornou incerto o futuro 
imediato de várias operações mineiras em 
todo o mundo. Como resultado, pode haver 
um apelo acrescido e procura de soluções 
para reduzir a mão de obra humana nos lo-
cais de mineração. A adoção de soluções 
de mineração automatizada, incluindo 
camiões de transporte autónomos e cen-
tros de operações remotos tem sido lenta, 
mas estável. Um dos primeiros movimentos 
na automação veio com a gigante global de 
mineração Rio Tinto com a iniciativa Mine of 
the Future (Mina do Futuro) em 2008.

A partir de um centro de operações remo-
to em Perth, Austrália Ocidental, os tra-
balhadores operam veículos de mineração 
autónomos em minas a mais de 1.200 km 
de distância na região de Pilbara, na Aus-
trália Ocidental. Hoje, cerca de um terço da 
frota de camiões de transporte nas minas 
de Pilbara da Rio Tinto são autónomas. A 
mina de ouro subterrânea de Syama, no 
Mali, tornou-se a primeira operação de 
minas totalmente autónoma do mundo. 
Projetada em parceria com a empresa de 
engenharia sueca Sandvik, a mina opera 
com camiões, carregadores e perfuradoras 
totalmente automatizados.

A operação totalmente autónoma significa 
que a mina pode funcionar 24 horas por dia, 
com todas as operações supervisionadas a 
partir de um centro de operações remoto. 
Dependendo da duração desta crise, a in-
dústria mineira poderá assistir a grandes 
movimentos em tecnologias mineiras 
autónomas num futuro não muito distante.

Embora não seja possível prever como é 
que o COVID-19 irá perturbar ainda mais 
a indústria mineira, o que é certo é que a 
indústria mineira deve reconfigurar-se e 
preparar-se para operar sob um novo nor-
mal em que possa operar e sustentar-se 
sob os novos constrangimentos e desafios 
que tais pandemias trazem consigo.

*Shabir Ahmed é consultor da 
indústria para a mineração na SAP 
Africa.
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O DWF da Kobold 
facilita a medição da 
densidade

 monitorização e a medição contínua dos meios 
 líquidos e de líquidos em duas fases são agora fáceis 
 com o medidor de densidade mecânica DWF da Ko-
bold. De acordo com o fabricante, uma vez calibrado o conta-
dor para o respetivo meio, a densidade é medida através de 
um flutuador e transmitida para o exterior sem contacto mag-
nético. O novo equipamento também pode lidar com meios 
multifásicos.

O fabricante destaca ainda que em um por cento da faixa de 
medição, a repetibilidade e a linearidade do robusto dispositivo 
de campo são muito altas. Além disso, o aço inoxidável ou o 
instrumento Hastelloy pode suportar temperaturas médias de 
até 150 ° C e pressões de até PN 40. Com os seus três taman-
hos diferentes que variam entre um máximo de 2.500 L/h e 
um máximo de 10.000 L/h, permite ajustar o sistema de forma 
otimisada à respetiva tarefa.

As larguras nominais das ligações de processamento são DN 
25 para o dispositivo mais pequeno e DN 50 para os dois dis-
positivos maiores. Um indicador mecânico de fácil leitura está 
localizado diretamente no dispositivo de medição. O sinal de 
saída elétrica de 4 - 20 mA é para transmissão remota.

Contatos adicionais de valor limite também podem expandir as 
possibilidades de aplicação, conforme necessário, com as re-
spectivas saídas de switch (interfaces de sensors) e um trans-
dutor com protocolos de comunicação como HART®, Profib-
us® PA ou Foundation ™ Fieldbus. Com um grau de proteção 
IP 65, o instrumento de medição robusto e de alta qualidade 
é muito bem projetado para um ambiente de processo severo. 
Cumpre as normas e padrões industriais e é certificado para 
uso em áreas explosivas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DWF:
• Um grande espectro de materiais húmidos
• Transmissão de sinal magneto-resistivo
• Aplicação de alta temperatura (opção)
• Aplicação de alta pressão (opção)
• Excelente tecnologia de rastreio de calor

O sensor DWF é usado para a medição da densidade de mei-
os líquidos em tubos e a escala no dispositivo mostra a taxa 
de densidade expressa em gramas por litro ou kg por mÑ. As 
aplicações incluem medição de densidade, monitoramento e 
controle de meios líquidos. O design do medidor como dispos-
itivo mecânico é excelente para processos em condições de 
operação difíceis e adversas.

A

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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Novo aplicativo facilita os trabalhos de detonação

 BME lançou seu novo aplica-
 tivo gratuito, o Blasting Guide 
] (Guia de Detonação), para dis-
positivos móveis Android, permitindo que 
os usuários calculem e verifiquem rapi-
damente os designs (projeções) das ex-
plosões.

Atualmente disponível para dispositi-
vos Android e para download ou baixar 
na Google Play Store, o novo aplicativo 
móvel BME Blasting Guide substitui os 
tradicionais folhetos de papel transpor-
tados e referenciados por usuários em 
campo. Inclui uma calculadora de design 
de detonação, calculadoras rápidas e 
calculadoras de previsão – e também tem 
medições métricas e de unidades imperi-
ais, tornando-o útil para uso em qualquer 
parte do mundo.

Outros recursos do aplicativo incluem re-
gras básicas do projeto de detonação de 
superfície, diretrizes ambientais, uma ta-
bela de propriedades de rochas comuns 
e um diretório de contatos da BME por 
cada país.

“O novo aplicativo é parte integrante 

A da abordagem pioneira da BME para 
aproveitar o poder da tecnologia digital 
no setor de detonação”, disse Christiaan 
Liebenberg, gerente de produtos de soft-
ware da BME.

“Esta plataforma oferece o nosso Guia 
de Detonação uma mobilidade e facil-
idade de uso que tornam o trabalho de 
um engenheiro de detonação mais fácil e 
produtivo”.

Liebenberg disse que, embora o aplica-
tivo não seja em si uma ferramenta de 
design de detonação, é um meio poder-
oso de verificar saídas de design de det-
onação e de tomar decisões importantes 
do planeamento de detonações.

“A calculadora de projeto de detonação 
é uma série de fórmulas orientadoras que 
permitem que um detonador ou engen-
heiro planeie uma detonação do início ao 
fim”, disse o gerente global de ciência da 
detonação da BME, D. Scott Scovira.
“A calculadora de projeto de detonação 
utiliza entradas do usuário, incluindo 
a carga, espaçamento, altura de con-
sumação, sub-perfuração , diâmetro do 

furo, altura da bancada e tipo de explo-
sivo para determinar cargas explosivas, 
fatores de pólvora e outras saídas. Pode-
ria ser usado, por exemplo, para inves-
tigar possíveis padrões de explosão de 
um terreno virgem - onde vários cenários 
podem ser gerados rapidamente e os cál-
culos verificados. ”

Scovira acrescentou que as regras práti-
cas - que resumem as diretrizes de det-
onação de superfície - podem ser ref-
erenciadas pelo usuário à medida que 
acessam as calculadoras do design de 
detonação.

A calculadora rápida inclui uma fórmula 
interna de BME para o fator de pólvo-
ra-alvo, bem como cálculos relacionados 
com o volume de rocha a detonar – vol-
ume por buraco ou volume por explosão.

Existem equações de energia para com-
parar diferentes tipos de explosivos com 
base em sua força relativa, enquanto as 
equações de carregamento de furos de-
terminam a massa de explosivos que en-
tram em um buraco e abordam o carrega-
mento com produtos de emulsão gasosa. 
Isso ajuda a determinar os comprimentos 
das colunas e de ‘stemming’ (enchimento 
da parte vazia de uma carga explosiva) - 
com explosivos gasosos e não gasosos.

As calculadoras de previsão do aplicativo 
analisam considerações ambientais e o 
raio de explosão, fornecendo orientações 
sobre como evitar o fly-rock (partículas 
soltas de rochas). Isso ajuda a prever a 
velocidade máxima das partículas e as 
projeções de rochas destruídas, para que 
as áreas de depuração possam ser esta-
belecidas.

Em breve, o aplicativo também incluirá 
uma escala de profundidade da ferra-
menta de enterro projetada por um um 
consultor de renome mundial.

De acordo com o seu compromisso es-
tratégico de colaboração no espaço dig-
ital, a BME contratou a Viga Interactive 
para criar uma experiência e design de 
utilizador de classe mundial, bem como 
iTnDesign para o trabalho de desenvolvi-
mento, disse Liebenberg.

O aplicativo também estará disponível na 
plataforma IOS ainda este ano, adiantou 
ele.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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