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COMENTÁRIO EDITORIAL

Podemos fazer as coisas melhor!

	 om	tantas	incertezas	e	
	 desafios	a	pontuar	a	indústria	
	 mineira	 do	 país,	 é	 necessário	 um	
maior	empenho	para	a	 reparar	e	estimular	a	
indústria.

Globalmente,	a	 indústria	mineira	tem	sofrido	

C
Andrew Maramwidze (Editor)

danos	 devido	 à	COVID-19,	 e	 a	 indústria	 lo-
cal	não	foi	poupada.	Adicionando	sal	à	ferida,	
outros	 desafios	 surgiram	 também	 na	 frente	
local,	drenando	mais	da	indústria	que	se	es-
perava	que	sustentasse	a	economia	local.

No	início	deste	ano,	o	aumento	da	insurreição	
no	 país	 também	 criou	 enormes	 incertezas	
para	a	indústria	e	agora	a	gigante	mineira	bra-
sileira	 Vale,	 quer	 desinvestir	 nas	 operações	
de	extracção	de	carvão	em	Moatize.

Atrair	 investimento	 directo	 estrangeiro	 (IDE)	
não	é	um	feito	fácil,	por	isso	as	intenções	da	
Vale	não	devem	ser	celebradas,	mas	devem	
ser	 uma	 curva	 de	 aprendizagem	 e	 ser	 uti-
lizadas	 para	 avaliar	 a	 atractividade	 do	 país	
e	 a	 facilidade	 de	 fazer	 negócios.	 Agora,	 as	
questões	permanecem	na	mente	das	autori-
dades:	será	que	o	novo	investidor	fará	melhor	
do	que	a	Vale,	a	sua	criação	de	emprego	está	
garantida?	Irá	a	Vale	reinvestir	no	país?	Todas	
estas	incertezas	têm	um	enorme	impacto	so-
bre	a	indústria	mineira	e	esperamos	o	melhor.

As	 lições	a	retirar	das	 intenções	da	Vale	de-
vem	 ser	 usadas	 para	 catapultar	 a	 indústria	

mineira	local,	as	coisas	devem	mudar,	e	não	
deve	ser	uma	actividade	normal;	deixe	as	au-
toridades	colmatar	as	lacunas	na	indústria.

Estamos	 felizes	 por	 terem	 anunciado	 in-
tenções	de	controlar	a	transacção,	mas	espe-
ramos	que	mais	dos	seus	ouvidos	estejam	no	
terreno,	para	que	elaborem	políticas	e	regula-
mentos	 para	 colmatar	 algumas	 das	 lacunas	
na	indústria	-	uma	indústria	mineira	saudável	
é	o	desejo	de	todos.

A	economia	não	pode	deixar	que	aqueles	que	
têm	grandes	bolsos	mudem	a	sua	decisão	de	
investimento	em	projectos	 locais,	há	neces-
sidade	 de	 abraçar	 o	 crescimento	 daqueles	
que	 já	 investiram	em	projectos	 locais	 e	 faz-
er	esforços	deliberados	para	apoiar	os	seus	
esforços.

É	triste	notar	que	a	Vale	tem	vindo	a	registar	
perdas.

Lembre-se	de	nos	enviar	comentários,	cartas	
e	opiniões.

Aproveite a leitura!
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Retrocessos continuam em projectos de GNL

A	Galp	Energia	de	Portugal,	 parceira	num	consórcio	de	gás	
liderado	 pela	 Exxon	 Mobil,	 anunciou	 que	 não	 investirá	 em	
centrais	 onshore	 (terrestres)	 até	 que	 as	 autoridades	 garan-
tam	 a	 segurança	 e	 a	 estabilidade	 social.	 O	 anúncio	 marca	
um	 segundo	 revés	 para	 as	 esperanças	 de	 desenvolver	 um	
importante	centro	de	gás	natural	 liquefeito	 (GNL)	nos	próxi-
mos	anos,	após	a	TotalEnergies	ter	suspendido	o	seu	próprio	
projecto	separado	de	GNL.

“Significa	que	neste	momento	é	muito	difícil	para	nós	prever	
quando	será	o	momento	de	investir”,	disse	Andy	Brown,	Dire-
tor-Executivo	da	Galp.

Tancoal Energy vem a Moçambique

A	Tancoal	Energy,	uma	subsidiária	da	 Intra	Energy	Corpora-
tion	com	sede	na	Austrália,	está	a	mudar-se	da	Tanzânia	para	
Moçambique,	 informaram	 os	meios	 de	 comunicação	 social.	
A	 empresa	 investiu	milhares	 de	milhões	 de	 xelins	 em	 equi-
pamento	de	extracção	de	carvão	na	Região	de	Rovuma,	na	
Tanzânia.	

Actualmente,	a	empresa,	que	está	com	dificuldades	em	vend-
er	o	seu	carvão	tanto	no	mercado	local	como	nos	mercados	
dos	países	vizinhos,	está	também	a	recuperar	no	pagamento	
de	dívidas	 tanto	a	um	subcontratante	 local,	a	Caspian	Con-
struction,	como	a	uma	suposta	acumulação	de	impostos	para	
a	Tanzania	Revenue	Authority,	que	está	a	disputar.

Prospeção de petróleo e gás no caminho certo

As	autoridades	anunciaram	que	novas	áreas	de	prospecção	
de	petróleo	e	gás	estão	a	mostrar	sinais	preliminares	de	po-
tencial	para	exploração.

“Há	 alguns	 sinais	 de	 prospecção	 de	 recursos	 potenciais”,	
disse	recentemente	o	Ministro	dos	Recursos	Minerais	e	Ener-
gia,	Max	Tonela,	aos	meios	de	comunicação	social.	

Tonela	afirmou	que	as	empresas	concessionárias	para	as	no-
vas	áreas	de	pesquisa	deverão	abrir	os	primeiros	buracos	de	
prospecção	até	ao	final	deste	ano	e	já	fizeram	investimentos	
superiores	 aos	 impostos	 pelos	 contratos	 assinados	 com	 o	
governo.

“As	empresas	estão	a	fazer	 investimentos	para	além	do	que	
estava	previsto,	em	 termos	de	volume	de	 informação	sísmi-
ca”,	acrescentou	ele.

Duas zonas de alta qualidade descobertas em Koko Massava

MRG	 Metals	 (MRQ)	 identificou	 duas	 zonas	 de	 alto	 grau	 no	 depósito	 de	
Koko	Massava,	após	ter	perfurado	34	furos	de	ar	na	área	combinada	de	1,8	
quilómetros	quadrados	que,	com	base	numa	estimativa	visual,	produziram	
minerais	pesados	totais	de	alto	grau	 (THM).	A	empresa	diz	que	 irá	utilizar	
os	resultados	para	completar	uma	estimativa	actualizada	dos	recursos	min-
erais	para	Koko	Massava.

“A	perfuração	dirigida	a	Koko	Massava	confirmou	a	nossa	crença	de	que,	
dentro	da	enorme	pegada	de	Koko	Massava,	temos	uma	significativa	min-
eralização	 de	 alta	 qualidade	 da	 superfície,	 incluindo	 valiosas	 bolsas	 de	
recursos	de	alta	qualidade”,	disse	o	Presidente	Andrew	Van	Der	Zwan.	O	
depósito	tem	um	recurso	mineral	 inferido	de	1133	milhões	de	toneladas	a	
5,3	por	cento	de	minerais	pesados	totais	(THM).	É	dentro	desta	área	que	a	
empresa	encontrou	as	zonas	de	alta	qualidade.

Mais exposição de formação para engenheiros locais

Onze	jovens	engenheiros	locais	estão	na	Coreia	do	Sul	durante	seis	meses	
no	programa	de	formação	em	exercício,	como	parte	da	formação	intensiva	
ministrada	no	âmbito	do	projecto	Coral	South.	As	actividades	de	formação	
cobrem	as	mais	variadas	áreas	de	Petróleo	e	Gás	e	são	concebidas	para	
satisfazer	a	necessidade	de	profissionais	qualificados	em	Moçambique.	

Outro	grupo	de	14	moçambicanos	iniciará	também	a	formação	numa	insta-
lação	de	gás	na	Tunísia,	estando	outros	grupos	já	planeados	nos	próximos	
meses.	

Os	engenheiros	fazem	parte	de	40	(finalistas	que	foram	recrutados	através	
de	campanhas	de	selecção	realizadas	em	2019	e	2020,	em	várias	 institu-
ições	de	ensino	em	Maputo	e	Pemba.

Cronologia do projecto Coral South no caminho certo

A	Eni	italiana	está	no	bom	caminho	para	arrancar	com	a	sua	capacidade	de	
3,4	milhões	de	mt/ano	de	produção	de	GNL	flutuante	Coral	South	offshore	
em	2022.

“Confirmamos	que	até	agora	a	violência	no	norte	de	Moçambique	não	afec-
tou	 a	 linha	 temporal	 do	 projecto	 Coral	 South	 e	 confirmamos	 o	 arranque	
em	2022	de	acordo	com	o	calendário	previsto”,	disse	Eni	num	comunicado	
recente.

Mais	de	30	milhões	de	mt/ano	de	capacidade	de	produção	de	GNL	estão	
em	desenvolvimento,	uma	vez	que	o	país	pretende	juntar-se	às	fileiras	dos	
maiores	exportadores	mundiais	de	GNL.

No	entanto,	existem	receios	crescentes	de	que	a	indústria	nascente	de	GNL	
do	 país,	 possa	 ser	 descarrilada	 pela	 crescente	 insurreição	 islamista	 que	
começou	em	Outubro	de	2017.

RESUMOS DE NOTÍCIAS

Podemos fazer as coisas melhor!
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Autoridades 
monitoram a 
retirada da Vale
	 overnment	has	guaranteed	following	the	entire	
	 process	of	the	withdrawal	from	the	country	of	
	 the	 Brazilian	 mining	 giant,	 Vale.	 Max	 Tonela,	
Ministro	 da	 Energia	 e	 Recursos	 Minerais	 disse	 que	 o	
governo	queria	assegurar	que	não	houvesse	quebra	na	
continuidade	das	operações	do	carvão.

“O	governo	 tem	seguido	este	processo	para	assegurar	
que	não	haja	riscos	para	a	continuidade	das	operações	
de	extracção	de	carvão	em	Moatize,	ou	do	corredor	fer-
roviário	Nacala-a-Velha”,	disse	ele.

“As	negociações	entre	a	Vale	e	a	Mitsui	sobre	a	 trans-
ferência	dos	 interesses	 japoneses	para	a	Vale	estavam	
agora	a	chegar	à	sua	conclusão”,	acrescenta	Tonela.	
Isto	permitiria	à	Vale	adquirir	100%	da	mina	e	da	 linha	
ferroviária.	

“Este	 passo	 deverá	 terminar	 nas	 próximas	 semanas”,	
disse	ele.

A	 Vale	 contratou	 alguns	 bancos	 de	 investimento	 para	
aconselhar	 a	 empresa	 na	 identificação	 de	 potenciais	
compradores	 com	 a	 competência	 técnica	 e	 financeira	
para	substituir	a	Vale	à	frente	dos	dois	projectos.	A	Vale	
tem	estado	a	operar	a	mina	durante	a	última	década,	nor-
malmente	com	grandes	perdas.	Só	em	dois	anos,	2017	e	
2018,	é	que	a	mina	teve	lucro.

A	Vale	diz	 que	pretende	 vender	 as	 suas	operações	de	
mineração	de	carvão	na	província	ocidental	de	Tete.	Em	
preparação,	a	Vale	chegou	a	um	acordo	em	Abril	com	o	
seu	principal	parceiro,	a	empresa	japonesa	Mitsui	sobre	
a	transferência	de	interesses	da	empresa	japonesa	para	
a	mineradora	 brasileira,	 que	 por	 sua	 vez	 venderá	 todo	
o	projecto	de	extracção	e	exportação	de	carvão	a	uma	
nova	entidade.

A	transacção	com	a	Mitsui	foi	feita	pelo	preço	simbólico	
de	um	dólar,	mas	todas	as	despesas	e	encargos	asso-
ciados	-	incluindo	um	saldo	remanescente	de	2,5	mil	mil-
hões	de	dólares	-	passam	para	a	Vale.

A	Vale	anunciou	em	Janeiro	que	após	a	aquisição	das	
participações	 da	 Mitsui	 e,	 consequentemente,	 após	 a	
simplificação	do	negócio	e	da	gestão	de	activos,	iniciará	
o	processo	de	alienação	da	sua	participação	no	negócio	
do	carvão.

A	empresa	emprega	cerca	de	8.000	pessoas,	cerca	de	
3.000	trabalhadores	diretos	e	os	restantes	subcontrata-
dos.	Antes	de	vender	os	seus	activos,	a	Vale	está	a	fazer	
investimentos	que	espera	que	a	ajudem	a	retomar	a	pro-
dução,	atingindo	15	milhões	de	toneladas	de	carvão	em	
2021	-	após	5,1	milhões	de	toneladas	em	2020.	

G

HISTÓRIA PRINCIPAL
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A COVID-19 não dissuadiu a Premier African 
Minerals
	 om	presença	na	Namíbia,	Moçambique	e	Zimbabwe,	
	 o	Premier	African	Minerals	(PAMs)	está	a	fazer	
	 incursões	progressivas	no	 seu	projecto	Zulu	no	Zim-
babwe.	“Estou	profundamente	encorajado	que,	apesar	dos	blo-
queios	e	restrições	de	viagem	relacionados	com	a	Covid-19	na	
região	da	SADC,	estamos	a	 fazer	progressos	no	programa	de	
perfuração	que	é	central	para	o	Estudo	de	Viabilidade	Defini-
tiva	(EVD)	de	Zulu”,	disse	George	Roach,	Diretor	Executivo	do	
PAMs.

“Com	os	elementos	essenciais	do	campo	de	Geodrill	agora	es-
tabelecido,	aguardo	com	expectativa	a	expansão	em	curso	do	
campo	do	Zulu	à	medida	que	avançamos	nas	várias	outras	fac-
etas	do	estudo	DFS”,	acrescentou	ele.	A	Premier	African	Min-
erals	é	uma	empresa	de	exploração	mineira	e	desenvolvimento	

C de	 recursos	 naturais	 de	múltiplos	 produtos	 de	 base	 centrada	
na	África	Austral,	com	os	seus	projectos	RHA	Tungsten	e	Zulu	
Lithium	no	Zimbabwe.	A	empresa	tem	uma	carteira	diversificada	
de	projectos,	que	incluem	tungsténio,	elementos	de	terras	raras,	
lítio	e	tântalo	no	Zimbabwe,	lítio	e	ouro	em	Moçambique,	englo-
bando	projectos	de	campos	préviamente	explorados	com	po-
tencial	de	produção	a	curto	prazo	para	a	exploração	das	bases.	

A	PAMs	também	detém	5.010.333	acções	da	Circum	Minerals	
Limited,	os	proprietários	do	Projecto	Danakil	Potash	na	Etiópia,	
que	tem	potencial	para	ser	um	activo	de	classe	mundial.

	Além	disso,	a	empresa	detém	uma	participação	de	19	por	cento	
na	MN	Holdings	Limited,	o	operador	do	Projecto	Mineiro	Otjo-
zondu	Manganese	na	Namíbia.

MATOLA
(+258) 87 011 0668
matola@ssmoz.com

BEIRA
(+258) 87 011 0650
sales.bew@ssmoz.com 

NACALA
(+258) 87 011 0660
sales.ncl@ssmoz.com 
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Areias minerais de alta qualidade em Nhacutse
	 empresa	australiana	MRG	Metals	anunciou	que	
	 Nhacutse	contém	areias	minerais	pesadas	de	
	 grau	muito	elevado.

Nhacutse,	 encontra-se	 no	 projecto	 do	Corredor	 Sul	 da	
empresa	na	província	de	Gaza,	no	sul.

De	acordo	com	a	empresa,	 foram	recolhidas	dezassete	
amostras,	mostrando	uma	estimativa	de	140	milhões	de	
metros	cúbicos	de	solo	com	mais	de	cinco	por	cento	de	
conteúdo	total	de	minerais	pesados.	

Andrew	Van	Der	Zwan,	presidente	da	MRG	Metals,	está	
otimista	de	que	o	projecto	iria	além	do	objectivo.

“MRG	está	confiante	de	que	Nhacutse	poderia	fornecer	
um	 recurso	 de	 grau	muito	mais	 elevado	 do	 que	 o	 que	
visávamos	inicialmente”,	Van	Der	Zwan.

“Dada	a	profundidade	do	recurso	que	a	perfuração	está	
a	detalhar,	poderíamos	estar	a	olhar	para	um	recurso	de	
200	milhões	de	toneladas	de	alta	qualidade	em	Nhacu-
tse”,	acrescentou	ele.

A	MRG	Metals	vai	agora	lançar	um	concurso	para	encon-
trar	uma	empresa	independente	para	calcular	uma	esti-
mativa	formal	de	recursos	minerais.	

Entretanto,	a	empresa	anunciou	também	que	um	estudo	
mineralógico	das	amostras	será	relatado	em	breve.
T
No	mercado	 local,	 as	 areias	minerais	 pesadas	 são	 ex-
traídas	pelo	seu	conteúdo	de	titânio	e	zircónio.	 Ilmenite	
e	rutilo	são	utilizados	para	fazer	pigmentos	brancos	para	
tintas,	papel,	e	plástico.	

Por	outro	lado,	o	titânio	pode	ser	extraído	destes	minéri-
os	 e	 utilizado	 para	 fabricar	 peças	 metálicas	 onde	 é	
necessário	um	peso	leve	e	alta	resistência,	enquanto	que	
o	Zircon	é	utilizado	para	fins	abrasivos	e	isolantes.

A

	 			reen	Transport	and	
														Logistics	Limitada	
	 			“GTL”	specialises	in	
providing	logistics	solutions	for	
bulk	 material	 handling	 in	 Mo-
zambique.

GTL	 supplies,	 operates	 and	

G

maintains	 Volvo	 construction	
equipment	in	Mozambique.	

Type	of	equipment	 include	ex-
cavators,	 wheel	 loaders,	 tip-
per	 trucks,	 articulated	 dump	
trucks.

A	comprehensive	Health,	Safe-
ty	and	Environment	plan	 is	 in-
tegrated	 within	 GTL’s	 service	
delivery,	ensuring	the	safety	of	
its	people	and	environment.

GTL	 is	 a	 performance-based	
company,	 with	 experience	 at	

working	 24hours	 a	 day	 in	 en-
vironments	 where	 uptime	 is	
critical	 for	efficient	production.	
GTL	 delivers	 to	 its	 customers	
a	 high	 quality	 of	 service	 and	
smart	logistic	solutions.	

Contact:  
Arlindo Machava
 
Tel: 			+258	84	309	7887	
Email:	sales@gtl.co.mz

Web:			www.gtl.co.mz

NOTÍCIAS GERAIS
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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.  CONTACT US

Tel:         +258 2172 0482

Fax:        +258 2172 0452

Address: Rua União Africana, 
                n. 4143 – Matola

E-mail:    erick@lalgy.co.mz       

Find us on: 

Kenmare a lançar a vacinação COVID-19
	 Kenmare	Resources	manifestou	
	 preocupação	com	o	aumento	da	
	 variante	delta	 dos	 casos	COVID-19	
na	África	Austral.	

Michael	Carvill,	Director	Executivo	da	Kenmare	
Resources	 anunciou	 a	 intenção	 de	 lançar	 a	
vacinação	nas	suas	minas.

“Estamos	 preocupados	 com	 o	 aumento.	 Por	
conseguinte,	 estou	 particularmente	 satisfeito	
por	 esperarmos	 oferecer	 vacinas	 COVID-19	
a	 todos	 os	 empregados	 e	 empreiteiros	 das	
minas,	 bem	como	às	 comunidades	 locais	 no	
final	deste	mês	(Julho)”,	disse	Carvill.

Kenmare	 é	 o	 principal	 produtor	 mundial	 de	
minerais	de	titânio	e	zircónio,	que	opera	a	Mina	
Moma	Titanium	Minerals.

O	investimento	de	capital	da	empresa	ao	longo	
dos	últimos	três	anos	continua	a	produzir,	uma	
vez	que	o	segundo	trimestre	alcançou	um	re-
corde	de	produção	de	ilmenite,	melhorando	o	
recorde	estabelecido	no	primeiro	trimestre	de	
2021.	

A “O	WCP	B	continua	a	ter	um	bom	desempen-
ho	em	Pilivili,	suportando	maiores	volumes	de	
minério	extraído	e	produção	do	produto	final.	
Continuamos	 confiantes	 nas	 perspectivas	 de	
produção	 anual	 e	 reiteramos	 a	 nossa	 orien-
tação	 de	 1,1-1,2	milhões	 de	 toneladas	 de	 il-
menite	em	2021”,	disse	Carvill.

Salientou	que	as	condições	de	mercado	para	
a	ilmenite,	e	para	as	matérias-primas	de	titânio	
em	 geral,	 permaneceram	 fortes	 no	 segundo	
trimestre	de	2021,	com	o	 reforço	dos	preços	
trimestre	a	trimestre.	

“As	perspectivas	para	o	zircónio	também	con-
tinuaram	a	melhorar,	com	aumentos	de	preços	
durante	o	trimestre	e	continuando	até	à	data”,	
disse	Carvill.

As	 estatísticas	 indicam	 que	 os	 casos	 de	
COVID-19	 em	 Moma	 diminuíram	 constante-
mente	 durante	 o	 segundo	 trimestre	 de	 2021,	
com	41	pessoas	isoladas	a	13	de	Abril	de	2021	
e	continuaram	a	cair	para	zero	no	final	de	Maio.
	
No	entanto,	a	África	Austral	tem	vindo	a	regis-
tar	recentemente	uma	terceira	vaga	de	casos,	

o	que	também	levou	a	um	pequeno	aumento	
no	local.

“As	 vacinas	 estão	 agora	 a	 caminho	 do	 local	
e	 espera-se	 que	 as	 vacinações	 da	 força	 de	
trabalho	das	minas	e	das	comunidades	locais	
comecem	no	final	deste	mês”.

Carvill	 disse	 que	 Kenmare	 tem	 estado	 a	 tra-
balhar	com	parceiros	da	indústria	e	do	governo	
para	adquirir,	distribuir	e	administrar	vacinas.	
Entretanto,	o	projecto	capital	para	transferir	o	
WCP	B	 para	 Pilivili,	 incluindo	 infra-estruturas	
associadas,	está	agora	substancialmente	con-
cluído.

“As	partes	finais	da	conduta	de	bombeamento	
HMC	para	operações	WCP	B	na	Pilivili	 foram	
instaladas	e	estão	em	fase	de	 rampa.	O	pro-
duto	mineral	 pesado	 está	 a	 ser	 transportado	
através	do	oleoduto	e	uma	operação	de	trans-
porte	 de	 camiões	 reduzida.	 Espera-se	 que	 o	
oleoduto	 esteja	 a	 funcionar	 em	 capacidade	
nos	próximos	meses.	O	custo	total	do	capital	
da	 mudança	 WCP	 B	 está	 estimado	 em	 127	
milhões	 de	 dólares,	 conforme	 delineado	 nos	
resultados	preliminares	para	2020”.
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Trocando ouro por agricultura biológica
	 om	o	desemprego	a	aumentar	
	 devido	à	COVID-19,	alguns	
	 habitantes	 locais	 voltaram-se	
para	 a	 prospecção	 de	 ouro	 nos	 rios	 do	
Parque	Nacional	de	Chimanimani.	

Cada	vez	mais	pessoas	são	atraídas	pelo	
Parque	Nacional	de	Chimanimani.	No	en-
tanto,	não	é	a	beleza	natural	da	zona	que	
as	atrai.	Eles	esperam	encontrar	ouro	nos	
rios	dos	parques.	

Como	a	pandemia	do	coronavírus	 levou	
a	 um	 desemprego	 significativo	 no	 país	
devido	ao	aumento	do	preço	do	ouro,	en-
contrar	o	metal	precioso	entre	as	vastas	
florestas	tornou-se	mais	apelativo.	Mas	a	
escavação	está	a	destruir	partes	das	flor-
estas	e	a	poluir	a	água.

Em	vez	de	simplesmente	vedar	a	área,	o	
governo	local	está	a	tentar	cooperar	com	

C os	mineiros.	Desde	que	cumpram	os	reg-
ulamentos	e	formem	cooperativas,	serão	
autorizados	a	continuar	a	minerar	em	cer-
tas	áreas	fora	do	parque.

No	 entanto,	 a	 administração	 do	 parque	
não	 está	 convencida	 com	 esta	 aborda-
gem.	Em	vez	disso,	está	a	tentar	criar	fon-
tes	alternativas	de	rendimento	ecológicas	
para	 a	 população,	 tais	 como	 empregos	
na	agricultura	biológica,	criação	de	gado	
e	 apicultura.	 Ao	 oferecerem	 formação	
como	 parte	 deste	 plano,	 esperam	 pro-
porcionar	novas	oportunidades	e	reduzir	
a	pobreza	rural.

Agora	um	novo	projecto	sobre	as	Áreas	
de	 Conservação	 de	 Moçambique	 para	
a	 Biodiversidade	 e	 Desenvolvimento	 II	
(MozBio	II)	visa	reforçar	as	administrações	
dos	parques	nacionais	em	Moçambique	e	
melhorar	as	condições	para	aqueles	que	

vivem	 ao	 lado	 da	 área	 de	 conservação.
Segundo	 as	 autoridades,	 MozBio	 II	 é	 a	
continuação	do	seu	predecessor	MozBio	
I,	e	ambos	os	programas	são	financiados	
com	 45	milhões	 de	 dólares	 (37	milhões	
de	 euros).	 O	 dinheiro	 será	 utilizado	 em	
projectos	 no	 Parque	Nacional	 de	 Chim-
animani	e	em	17	outras	 regiões	de	con-
servação.

Vale liquida 2 mil milhões de euros com bancos 
para retirar-se da exploração de carvão

	 Vale	antecipará	a	liquidação	de	
	 uma	dívida	aos	bancos	de	
	 2,5	mil	milhões	de	dólares	(2	mil	
milhões	de	euros)	relacionada	com	inves-
timentos	 para	 avançar	 com	 a	 venda	 do	
seu	 negócio	 de	 carvão	 no	 país,	 disse	 a	
empresa	num	comunicado	recente.

Até	agora,	os	concessionários	do	Corre-
dor	Logístico	Nacala	enviaram	aos	ban-
cos	 envolvidos	 no	 “financiamento	 do	
projecto”	 uma	 nota	 “irrevogável”	 para	
liquidar	o	montante	restante,	disse	a	Vale.

O	 corredor	 logístico	 envolve	 mais	 de	
1.000	quilómetros	de	via	férrea	e	um	porto	

A em	Nacala	para	exportar	carvão	extraído	
em	Moatize,	no	interior	de	Moçambique.

O	acordo	com	a	empresa	japonesa	Mitsui	
foi	divulgado	em	Janeiro	como	parte	do	
processo	 da	 empresa	 mineira	 brasileira	
que	 abandonou	 a	 extracção	 de	 carvão,	
citando	 uma	 reviravolta	 com	 preocu-
pações	ambientais.

“Com	a	simplificação	da	governação	e	da	
gestão	de	activos,	a	Vale	continua	o	pro-
cesso	de	desinvestimento	responsável	da	
sua	 participação	 no	 negócio	 do	 carvão,	
orientada”	pela	“preservação	da	continui-
dade	operacional	 da	mina	de	Moatize	 e	

do	Corredor	Logístico	de	Nacala”,	disse	a	
Vale	no	comunicado.

A	 multinacional	 está	 à	 procura	 de	 um	
comprador	para	a	operação	em	Moçam-
bique	 e	 planeia	 entregar	 a	 mina	 com	
maior	 capacidade	de	produção	após	os	
trabalhos	realizados	nos	últimos	meses.

O	 carvão	 é	 um	 dos	 principais	 produtos	
de	exportação	do	país,	e	a	Vale	emprega	
cerca	de	8.000	pessoas,	cerca	de	3.000	
do	seu	próprio	pessoal	e	o	restante	sub-
contratado.
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New Winds is an electrical and mechanical 
engineering company with 45 years experience
in the mining, railways and industrial sectors of 
South Africa, Mozambique and other parts in 
Africa.

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

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

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

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

Vale a adquirir as 
participações da 
Mitsui em Moatize
	 empresa	brasileira	Vale	assinou	um	‘Heads	of
	 	Agreement’(HoA)	ou	Protocolo	de	Intenções	
	 para	 adquirir	 as	 participações	 da	 Mitsui	 &	 Co	
com	sede	no	Japão	na	mina	de	carvão	de	Moatize	 em	
Moçambique	 e	 no	 Nacala	 Logistics	 Corridor	 (NLC)	 no	
sudeste	da	África.

A	contrapartida	para	a	mina	e	os	activos	logísticos	é	de	
$1	cada.

O	acordo	permite	uma	reestruturação	como	parte	do	pla-
no	da	Vale	para	abandonar	o	negócio	do	carvão	e	concen-
trar-se	nos	seus	negócios	principais	e	na	agenda	da	ESG	
para	se	tornar	neutra	em	termos	de	carbono	até	2050.

A	Vale	 irá	adquirir	os	15%	de	participação	da	Mitsui	na	
mina	 de	 Moatize,	 bem	 como	 50%	 de	 participação	 no	
capital	e	todos	os	outros	créditos	minoritários	que	detém	
sobre	a	NLC.

O	HoA	permitirá	que	as	duas	partes	assinem	um	acordo	
definitivo	para	a	transferência	das	participações.

	“O	HoA	visa	concluir	um	acordo	definitivo	para	a	trans-
ferência	 dos	 interesses	 e	 dos	 empréstimos	 associados,	
uma	 vez	 que	 todas	 as	 partes	 relacionadas	 cheguem	 a	
um	 acordo	 em	 termos	 e	 condições	 detalhadas	 e	 tanto	
a	Mitsui	como	a	Vale	obtenham	as	aprovações	 internas	
necessárias,	 e	 completar	 a	 transferência	 ao	 longo	 de	
2021,	após	o	cumprimento	das	condições	precedentes,	
incluindo	a	obtenção	dos	consentimentos	e	aprovações	
necessários”,	disse	a	Vale	numa	declaração.

Após	a	conclusão	do	negócio,	a	Vale	planeia	consolidar	
as	entidades	NCL	e	todos	os	seus	activos	e	passivos,	in-
cluindo	o	financiamento	do	projecto	Nacala.

A	Vale	 também	 iniciará	o	processo	de	alienação	da	sua	
participação	no	negócio	do	carvão	moçambicano.

Actualmente,	a	mina	de	carvão	Moatize	é	detida	em	85%	
pela	Vale,	enquanto	a	Mitsui	e	a	Empresa	Moçambicana	
de	Exploração	Mineira	(EMEM)	detêm	15%	e	5%	das	par-
ticipações,	respectivamente.

A
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As soluções inovadoras da DryTech ajudam a 
mineradora de platina
	 Danfoss,	em	apoio	ao	fornecedor	
	 de	componentes	de	engenharia	
	 BMG	 Electronics,	 um	 parceiro	 de	
serviço	autorizado	DrivePro®,	ajudou	a	Dry-
Tech	 International	 no	 seu	 desenvolvimento	
de	um	alimentador	de	parafuso	húmido	úni-
co	para	utilização	por	uma	fábrica	e	fundição	
de	 minas	 de	 platina	 sul-africanas	 situada	
na	Região	Bushveld,	dentro	da	província	de	
Limpopo.

A	 DryTech	 fornece	 soluções	 inovadoras	 de	
concepção	 para	 problemas	 de	 processa-
mento	térmico,	desenvolvendo	com	sucesso	
uma	variedade	de	processos	térmicos	com-
plexos	que	vão	desde	secadores	de	concen-
trado	mineral	flash	a	fornos	de	redução	a	alta	
temperatura	e	secadores	contínuos	a	vácuo.

A	 DryTech	 desenvolveu	 o	 alimentador	 de	
parafuso	húmido	para	esta	fábrica	devido	às	
características	 invulgares	 do	material	 a	 ser	
processado	 de	metais	 do	 grupo	 da	 platina	
(PGMs),	 cromo	 e	metais	 de	 base.	O	mate-
rial	é	extremamente	pegajoso	-	de	constitu-
ição	semelhante	à	argila	-	e	precisava	de	ser	
transferido	para	um	secador.

Além	 disso,	 este	material	 devia	 ser	 recebi-
do	 não	 só	 de	minas	 dentro	 da	 área	 imedi-
ata,	mas	também	de	minas	na	província	de	
Mpumalanga	na	África	do	Sul,	a	uma	distân-
cia	de	mais	de	300	km.	Durante	este	período	
de	trânsito,	a	planta	tinha	descoberto	que	al-
guns	compósitos	secavam,	enquanto	outros	
permaneciam	húmidos.	

Do	ponto	de	vista	da	concepção	mecânica,	
as	engrenagens	necessárias	para	o	alimen-
tador	 seriam	 em	 grande	 escala,	 colocando	
alguns	desafios	práticos	quando	se	tratasse	
de	 encaixar	 fisicamente	 na	 sincronização	
da	 unidade	 sem	 que	 os	 parafusos	 se	 cho-
cassem.	 As	 engrenagens	 maiores	 também	
aumentariam	 substancialmente	 os	 custos	
dos	alimentadores	de	parafusos	húmidos.	A	
facilidade	 de	 manutenção	 era	 um	 requisito	
adicional	por	parte	da	fábrica.

A	produção	necessária	 do	primeiro	 alimen-
tador	de	rosca	húmida	foi	entre	30	e	40	ton-
eladas	por	hora,	com	15	toneladas	por	hora	
necessárias	para	o	segundo	alimentador.

Uma	 máquina	 experimental	 foi	 construída	
pela	DryTech	para	testes	de	aplicação,	e	uma	
solução	de	eixo	de	três	parafusos	foi	consid-
erada	como	a	mais	eficaz.

Enquanto	 os	 três	 eixos	 de	 parafuso	 foram	
mecanicamente	ligados	um	ao	outro	durante	
este	 ensaio,	 o	 cliente	 preferiu	 uma	 solução	
com	eixos	independentes,	utilizando	as	uni-
dades	preferidas	da	Danfoss	FC	302	22kW	

A controlando	 um	 motor/caixa	 de	 22kW	 em	
cada	 eixo,	 com	 sincronização	 electrónica	
entre	eles.	

Este	era	um	requisito	crítico,	uma	vez	que	os	
três	eixos	precisavam	de	rodar	de	uma	for-
ma	 coordenada	 para	 ajudar	 a	 evitar	 danos	
mecânicos.	 Isto	 deve-se	 ao	 facto	 de	 que,	
caso	algum	dos	eixos	saia	da	sincronização,	
mesmo	por	uma	quantidade	programável,	a	
máquina	deve	ser	parada.

Por	exemplo,	se	um	dos	motores,	caixas	de	
velocidades	 ou	 eixos	 ficar	 sobrecarregado	
e	abrandar	o	motor,	deve	ser	detectado	por	
uma	função	de	dessincronização	e	todos	os	
eixos	de	parafuso	parados.	

Assim	 que	 o	 problema	 tenha	 sido	 resolvi-
do,	e	a	aplicação	tenha	sido	trazida	de	volta	
manualmente,	então	a	aplicação	voltará	au-
tomaticamente	para	a	posição	sincronizada	
correcta	quando	 iniciada,	em	vez	de	 ter	de	
voltar	 manualmente	 o	 eixo	 para	 a	 posição	
inicial.	

“A	 oferta	 do	 Danfoss	 FC	 302	 forneceu	 a	
solução	ideal	para	este	cliente,	devido	à	sua	
alternativa	 inovadora	à	abordagem	tradicio-
nal	 de	 servo-controlo	 para	 operações	 de	
posicionamento	 e	 sincronização.	 As	 uni-
dades	são	adaptadas	às	aplicações	através	
de	 parametrização	 simples”,	 diz	 Stephen	

Brown,	 Director	 de	 Desenvolvimento	 de	
Negócios	Mineiro	da	Danfoss	Turquia,	Médio	
Oriente	e	África.

Durante	o	funcionamento	normal,	a	carga	em	
cada	accionamento	é	relativamente	leve	-	a	
menos	de	50%	do	binário	de	carga	total	do	
motor	 (FLT)	-	mas	devido	à	consistência	do	
material,	há	alturas	em	que	ocorrem	cargas	
mais	elevadas.

	Foi	por	esta	razão	que	os	accionamentos	de	
22kW	com	motores	de	22kW	foram	apresen-
tados,	e	 isto	provou	ser	especialmente	ver-
dadeiro	 durante	 as	 condições	 de	 arranque	
ou	 em	condições	de	baixa	 taxa	de	 alimen-
tação.

Os	motores	são	montados	por	cima	da	caixa	
de	 velocidades	 que	 acciona	 cada	 eixo	 de	
parafuso,	o	que,	segundo	a	DryTech,	significa	
que	o	motor	acciona	a	caixa	de	velocidades	
através	de	um	accionamento	por	correia.	

“Precisávamos	 de	 flexibilidade	 para	 poder	
ajustar	a	 relação	da	polia	da	correia	duran-
te	a	colocação	em	serviço,	 a	 fim	de	definir	
a	 velocidade	máxima,	 e	portanto	a	 taxa	de	
produção,	 do	 alimentador”,	 diz	 Riaan	 van	
Niekerk,	porta-voz	da	DryTech.	

“Isto	também	evita	danos	mecânicos	na	cor-
reia,	que	irão	falhar	primeiro”.

Riaan van Niekerk, DryTech Stephen Brown, Danfoss

NOTÍCIAS AFRICANAS

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 
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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 
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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 
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Novas soluções de sensores para 
automatização móvel no mercado
	 s	veículos	comerciais	modernos,	
	 tal	como	os	conhecemos	hoje	
	 em	dia,	são	inteligentes,	flexíveis	
e	ligados	em	rede.	No	entanto,	os	requi-
sitos	de	robustez	e	longevidade	perman-
ecem	os	mesmos,	porque	os	veículos	e	
as	 máquinas	 estão	 permanentemente	
expostos	 a	 ambientes	 agressivos.	 Inde-
pendentemente	 de	 estarem	 sujeitos	 a	
ambientes	quentes	ou	 frios,	choques	ou	
vibrações	 elevadas,	 água,	 lama	 ou	 pó,	
estas	máquinas	devem	funcionar	de	for-
ma	fiável	em	quaisquer	condições.	

Para	 automatizar	 máquinas	 móveis,	
fluxos	de	trabalho	inteiros	ou	mesmo	ter	
veículos	a	funcionar	de	forma	autónoma,	
são	necessárias	soluções	inteligentes	de	
sensores.

Os	 especialistas	 em	 Instrotech,	 instru-
mentação	e	controlo	de	processos	repre-
sentam	SIKO	localmente.		SIKO	tem	mais	
de	50	anos	de	experiência	em	detecção	

O
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de	 posição	 apoia	 os	 utilizadores	 como	
um	parceiro	forte	e	fiável.	Com	experiên-
cia	de	aplicação	em	máquinas	móveis	de	
mais	de	30	anos,	SIKO	fornece	uma	vas-
ta	 gama	 de	 sensores	 para	 detecção	 de	
posição,	velocidade	e	inclinação.

A	 gama	 de	 sensores	 SIKO	 é	 específi-
ca	 e	 exclusivamente	 desenvolvida	 para	
máquinas	 móveis	 e	 hidráulicas	 móveis,	
com	 o	 foco	 na	 própria	 aplicação.	 A	
aprovação	 E1	 pela	 Autoridade	 Feder-
al	 Alemã	de	 Transportes	Motorizados,	 a	
elevada	 compatibilidade	 electromagnéti-
ca,	bem	como	a	resistência	a	choques	e	
vibrações,	a	protecção	até	IP69K	e	sen-
sores	fiáveis	para	aplicações	até	ao	Nível	
de	Desempenho	 d	 (PLd)	 são	 uma	 parte	
integrante	de	quase	todos	os	sensores.

Está	 disponível	 uma	 vasta	 gama	 de	 in-
terfaces	para	 ligar	 em	 rede	os	 sensores	
robustos	 em	 formato	 digital:	 CANopen,	
Devicenet	Safety,	SAE	J1939	ou	os	inter-

faces	 analógicos	 convencionais	 de	 cor-
rente	e	tensão.	

A	SIKO	é	considerada	como	um	fornece-
dor	de	sistemas	na	detecção	de	posição	
e	 também	trabalha	em	conjunto	com	os	
clientes	para	fornecer	soluções	específi-
cas	ao	cliente,	a	fim	de	assegurar	a	mel-
hor	eficiência	a	baixos	custos	de	proces-
so.		

SIKO	 sublinha	 esta	 liderança	 técnica	
com	o	primeiro	sensor	modular	do	mun-
do	“Pure.Mobile”,	que	foi	desenvolvido	a	
100%	para	utilização	em	veículos	comer-
ciais,	e	promete	mais	flexibilidade,	robus-
tez	e	segurança	do	que	nunca.
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Mulheres a definir tendências na mineração
	 o	tornar	se	pioneira	numa	
	 indústria	tradicionalmente	
	 masculina,	 Takalani	 Randima	 é	
um	modelo	 inspirador	 para	 as	mulheres	
na	 mineração.	 Começou	 a	 sua	 carrei-
ra	 em	 2008	 como	 engenheira	 estagiária	
numa	mina,	 apenas	 alguns	 anos	 depois	
de	ter	sido	concedido	legalmente	às	mul-
heres	o	direito	de	trabalharem	no	subsolo	
em	 minas	 sul-africanas,	 antes	 de	 pas-
sar	 pelas	 fileiras	 de	 superintendente	 de	
minas,	gerente	de	obra,	gerente	de	con-
tratos	sénior	e	gerente	de	secção.	

Ela	 já	 liderou	 três	 grandes	 e	 bem	 suce-
didos	 poços	 de	 minas,	 bem	 como	 nu-
merosos	projectos	de	infra-estruturas	de	
poços	e	subterrâneas.	

Randima	 juntou-se	à	United	Mining	Ser-
vices	 (UMS)	 em	 2018	 e	 detém	 actual-
mente	o	cargo	de	Directora	Geral	da	UMS	
SHAFT	SINKERS,	a	divisão	de	mineração	
subterrânea,	 construção	 e	 desenvolvi-
mento	do	United	Mining	Services	Group.	
Este	ano,	a	UMS	SHAFT	SINKERS	cele-
bra	60	anos	de	actividade,	sublinhando	a	
sua	sólida	reputação	no	afundamento	de	
poços	e	no	desempenho	na	arena	mineira	
subterrânea.	

Além	do	afundamento	de	poços,	a	UMS	
SHAFT	SINKERS	oferece	ao	sector	minei-
ro	 serviços	 completos	 de	 inspecção,	
auditoria,	 renovação	 e	 reabilitação	 de	
poços,	 concebidos	 para	 assegurar	 uma	
produção	 óptima	 e	 operações	 seguras	
a	fim	de	prolongar	a	vida	subterrânea	da	
mina.	

Randima	possui	um	Bacharelato	em	En-
genharia	 de	 Minas	 e	 um	 Mestrado	 em	
Gestão	de	Projectos	e	está	bem	equipa-
do	para	gerir	a	equipa	altamente	qualifi-
cada	de	 afundamento	de	poços	UMS	e	
de	mineração	subterrânea.	

A	 gestão	de	 riscos	 subterrâneos	 é	 tudo	
num	dia	de	 trabalho	para	Randima,	que	
supervisiona	os	projectos	de	afundamen-
to	de	poços	do	Grupo	na	África	Austral	
e	 a	 construção	 de	 infra-estruturas	 de	
poços	e	subterrâneas.	

As	 suas	 qualificações	 em	 engenharia	
mineira	 são	 acompanhadas	 por	 conhe-
cimentos	 reais	 e	 experiência	 prática	 na	
indústria,	ao	mesmo	tempo	que	enfrenta	
desafios	 no	 local	 de	 trabalho.	 Randima	
afirma	 que	 o	 sucesso	 na	 indústria	 não	
se	 resume	a	grandes	projectos	de	afun-

A damento	de	poços,	mas	também	à	opti-
mização	e	ao	prolongamento	da	vida	útil	
das	minas.	

Um	 dos	 destaques	 pessoais	 de	 Randi-
ma	na	sua	carreira	 foi	 a	conclusão	bem	
sucedida	 de	 um	 projecto	 desafiante	 de	
instalação	de	torres	de	compensação	de	
poços	na	mina	Evander.	

“O	âmbito	do	trabalho	exigiu	abordagens	
de	 concepção	 inovadoras	para	proteger	
a	 integridade	do	poço	enquanto	se	em-
preende	a	extracção	dos	pilares	do	poço.	
Isto	foi	conseguido	dentro	do	orçamento	
e	excedendo	todos	os	requisitos	de	tem-
po,	qualidade	e	segurança”,	disse	ela.

Randima	 explica	 que	 não	 há	 duas	 con-
cepções	 de	 poço	 iguais,	 com	 factores	
como	 a	 posição	 do	 corpo	 do	 minério,	
requisitos	 de	 segurança,	 preferências	
de	infra-estrutura	do	cliente	e,	em	última	
análise,	o	retorno	do	investimento	influen-
ciando	a	engenharia	de	vanguarda.		

“A	 profunda	 experiência	 industrial	 da	
UMS	 significa	 que	 podemos	 considerar	
todos	estes	elementos,	enfrentar	desafios	
e	 encontrar	 imediatamente	 as	 soluções	
mais	 adequadas,	 levando	 um	 projecto	
desde	 o	 conceito	 até	 à	 conclusão.	 É	 aí	
que	reside	a	nossa	vantagem	competiti-
va”,	afirma	Randima.	Ao	compreender	e	
utilizar	a	mais	recente	tecnologia,	Randi-
ma	diz	que	o	UMS	é	capaz	de	empreender	
a	 exploração	de	poços	 subterrâneos	de	
forma	segura	e	rentável.	

Processos	 como	 a	 exploração	 subter-
rânea	a	 laser	3D	podem	 fornecer	dados	
valiosos	 sem	 paragens	 desnecessárias,	
paragens	ou	 riscos	de	segurança,	e	ca-
pacitar	 engenheiros,	 geólogos	 e	 oficiais	
de	 segurança,	 fornecendo	 detalhes	 do	
ambiente	espacial	em	que	operam.	

Os	dados	 recolhidos	são	utilizados	para	
desenvolver	modelos	 precisos	 para	 pla-
neamento	 e	 cálculo,	 com	 benefícios	 de	
economia	de	tempo	que	ultrapassam	de	
longe	 o	 custo	 de	 um	 levantamento	 por	
varrimento	a	laser.	

A	reabilitação	de	veios	é	um	trabalho	de	
alto	risco	e	só	pode	ser	realizado	com	se-
gurança	quando	realizado	por	especialis-
tas	de	veios	experientes,	que	são	forneci-
dos	pela	divisão	UMS	SHAFT	SINKERS.	

Os	 especialistas	 da	 UMS	 SHAFT	 SINK-

ERS	 trabalham	 em	 estreita	 colaboração	
com	 os	 engenheiros	 e	 especialistas	 de	
design	 da	 empresa	 irmã,	METS,	 no	 for-
necimento	 de	 soluções	 óptimas	 para	 a	
reabilitação	 da	 infra-estrutura	 envelheci-
da	de	eixos	de	minas.	A	UMS	METS	trata	
dos	projectos	de	engenharia	enquanto	a	
UMS	SHAFT	SINKERS	trata	da	execução	
do	 projecto.	 Esta	 integração	 sem	 falhas	
reduz	o	risco	para	o	cliente.	

Randima	 está	 muito	 optimista	 quan-
to	 ao	 futuro	 do	 sector	 mineiro	 sul-af-
ricano,	 e	 com	 a	 subida	 dos	 preços	 das	
matérias-primas,	 as	 empresas	 minei-
ras	 estão	 a	 repensar	 o	 investimento	 em	
minas	envelhecidas	para	prolongar	a	vida	
da	mina.	
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 Unidades largas ZenergiZe da Atlas 
Copco em oferta

	 	gama	ZenergiZe	de	sistemas	de	
	 armazenamento	de	energia	de	
	 baterias	 da	 Atlas	Copco	 consome	
zero	combustível	operando	em	modo	de	ilha	
e	produz	zero	emissões	de	CO²	quando	uti-
lizada	como	fonte	de	energia	autónoma.	

No	centro	destas	potentes	e	compactas	uni-
dades	estão	baterias	de	 iões	de	 lítio	de	alta	
densidade	 que	 funcionam	 silenciosamente	
garantindo	níveis	zero	de	ruído.	

Devido	 ao	 consumo	 significativamente	 re-
duzido	 de	 combustível	 e	 emissões	 de	CO²,	
esta	 fonte	 de	 energia	 limpa	 e	 silenciosa	
oferece	uma	solução	rentável	e	ecológica	aos	
operadores,	reduzindo	as	suas	Despesas	de	
Funcionamento	(OPEX)	e	proporcionando	um	
custo	total	de	propriedade	muito	baixo.	

As	unidades	ZenergiZe	são	capazes	de	uma	
notável	 duração	de	 40.000	 horas,	 o	 que	 se	
traduz	em	mais	de	5.000	ciclos	ou	mais	de	
1.600	 dias	 de	 funcionamento	 contínuo	 sem	
comprometer	a	potência	e	praticamente	sem	
necessidade	de	manutenção.	

Estes	sistemas	de	armazenamento	de	ener-
gia	de	bateria	apresentam	uma	solução	ideal	
para	ambientes	sensíveis	ao	ruído,	tais	como	
eventos,	 locais	de	construção	metropolitana	
ou	telecomunicações.

Para	 além	das	 aplicações	de	 aluguer,	 estas	
versáteis	 unidades	 são	 também	 adequadas	
para	pequenas	empresas	que	requerem	uma	
gestão	inteligente	de	energia,	bem	como	para	
grandes	aplicações	com	múltiplas	unidades.		
	
	 “As	 nossas	 gamas	médias	 de	 10kVA	 a	 90	
kVA	e	grandes	de	100kVA	a	1000	kVA	Zen-
ergiZe	são	definidas	pelo	óptimo	desempen-
ho,	 sustentabilidade	 e	 flexibilidade,	 levando	
os	 sistemas	 de	 armazenamento	 de	 energia	
da	bateria	a	um	nível	completamente	novo”,	
disse	 David	 Stanford,	 Gestor	 de	 Linha	 de	

A Negócios,	Produtos	Portáteis,	na	Atlas	Cop-
co	Power	Technique.	

“As	 unidades	 podem	 servir	 como	 fonte	 de	
energia	 primária	 ou	 autónoma,	 substituindo	
um	gerador	em	áreas	sensíveis	ao	 ruído	ou	
onde	não	são	permitidos	 fumos	 /	poluentes	
de	combustível.	Se	a	aplicação	ditar,	podem	
ser	combinadas	com	um	gerador	para	fazer	
uma	 solução	 híbrida	 e	 permitir	 uma	 gestão	
inteligente	da	carga.	Além	disso,	 ao	combi-
nar	as	unidades	com	fontes	de	energia	 ren-
ováveis,	tais	como	painéis	solares,	é	possível	
atingir	100%	de	sustentabilidade	com	estes	
sistemas”.

	Os	sistemas	de	armazenamento	de	energia	a	
bateria	apresentam	uma	forma	mais	simples	
de	 capturar	 e	 armazenar	 energia	 renovável	
para	utilização	 imediata	ou	posterior,	pronta	
para	entrega	em	qualquer	altura,	servindo	as-
sim	como	soluções	 ideais	a	curto	prazo	em	
aplicações	onde	não	há	acesso	à	energia	da	
rede	ou	onde	há	problemas	de	baixa	carga.

As	 grandes	 unidades	 ZenergiZe	 da	 Atlas	
Copco	podem	trabalhar	em	paralelo	com	out-
ros	sistemas	de	armazenamento	de	energia	e	
agir	como	o	‘cérebro’	de	uma	micro-rede,	ar-
mazenando	e	gerindo	a	energia	proveniente	
das	 diferentes	 fontes	 e	 regulando	 a	 carga	
para	cada	uma	das	aplicações	associadas	à	
micro-rede.	

“O	facto	de	os	sistemas	de	armazenamento	
de	 energia	 ZenergiZe	 terem	dois	modos	 de	
funcionamento	 (modo	 ilha	 e	 modo	 híbrido)	
permite	ao	utilizador	final	enfrentar	quaisquer	
picos	de	procura”,	acrescenta	Stanford.

No	 desenvolvimento	 de	 ZenergiZe,	 a	 Atlas	
Copco	aproveitou	as	vantagens	das	baterias	
de	iões	de	lítio,	nomeadamente	sustentabili-
dade,	flexibilidade	e	facilidade	de	utilização,	
sem	comprometer	a	potência.	Como	as	ba-
terias	de	iões	de	lítio	são	mais	leves	do	que	

outras	 tecnologias,	 estas	 unidades	 são	 70	
por	 cento	mais	 compactas	 e	 também	mais	
leves	em	peso	em	comparação	com	as	alter-
nativas	tradicionais.		

“No	entanto,	 são	capazes	de	 fornecer	mais	
de	 doze	 horas	 de	 energia	 com	 uma	 única	
carga,	requerendo	apenas	1,5	horas	para	car-
regar	 de	 vazio	 para	 cheio.	 Esta	 redução	de	
peso	e	tamanho	não	só	traz	um	nível	 inova-
dor	de	versatilidade	e	usabilidade,	como	tam-
bém	facilita	o	transporte	sem	necessidade	de	
equipamento	 especializado.	 Estes	 sistemas	
de	armazenamento	de	energia	são	fáceis	de	
utilizar,	escalar	e	instalar”.

Os	dois	modelos	da	gama	média	de	10kVA	
a	 90	 kVa,	 o	 ZBP	 e	 o	 ZBE,	 oferecem	 uma	
potência	 nominal	 de	 15kVA	e	 45kVA	e	 uma	
capacidade	 de	 armazenamento	 de	 energia	
de	 45kWh.	Uma	 vasta	 gama	 de	 opções	 de	
tomadas	assegura	uma	ligação	sem	compli-
cações	a	um	gerador.	

Com	uma	pegada	pequena	de	1,5	m2	,	estas	
unidades	de	médio	alcance	 são	 ideais	para	
instalações	 de	 telecomunicações	 em	 locais	
remotos.	Em	locais	de	construção	metropol-
itana,	podem	ser	utilizadas	para	equilibrar	os	
picos	de	procura	e	cargas	baixas.	

Existem	quatro	modelos	na	grande	gama	de	
sistemas	de	armazenamento	de	energia	ZBC	
de	 100	 a	 1000	 kVA,	 oferecendo	 a	 solução	
ideal	 para	 aplicações	exigentes	que	 requer-
em	um	fluxo	constante	e	significativo	de	en-
ergia	eléctrica.	

Com	potência	nominal	de	100kVA	e	500kVA	
(dependendo	 do	 modelo),	 a	 capacidade	
paralela	desta	gama	permite	aos	operadores	
escalar	 com	 até	 30	 ZBCs	 trabalhando	 em	
paralelo	em	qualquer	nó	de	potência.	O	ZBC	
pode	armazenar	energia	proveniente	de	difer-
entes	fontes	e	gerir	o	fornecimento	de	ener-
gia	de	pequenas	áreas	residenciais.	

NOTÍCIAS CORPORATIVAS
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Industrial Engines is the Mozambique dealer for Volvo Penta for 
Industrial and Marine segments. Our cultural values are in line 
with Volvo Group and include customer focus, passion, team-
work and professionalism. The Volvo Penta dealership supports 
all engine models with diagnostic testing, parts, warranty, main-
tenance, and repair services.

Genuine Volvo Penta Parts 
Industrial Engines stock Volvo Penta parts such as filters, oils 
and coolant. All Genuine Volvo Penta Parts and Accessories (ex-
cluding wear parts) that are supplied by Industrial Engines come 
with a 12-month warranty as 

Generating Sets
Industrial Engines supports customers 
with generating sets powered by Volvo 
Penta and other brands. 

Volvo Penta Service Technicians
Industrial Engines Volvo Penta Profes-
sionals are trained to provide techni-
cal service and repairs. Technicians are 
equipped with the necessary on-site di-
agnostic and service tools. The techni-
cians are skilled to repair and rebuild all 
types of engines.

Marine
All marine commercial and leisure appli-
cations are supported by Industrial En-
gines. 

To find out more about how Industrial Engines contact:
Industrial Engines Limitada

Tel: +258 87 914 1774
Email: sales@ie.co.mz

A Cummins reduz o tempo de paragem e 
custos de funcionamento
	 s	peças	e	motores	Cummins	ReCon	
	 (recondicionadas)	são	uma	solução	ideal	para	reduzir
	 	 o	 tempo	de	paragem	e	 os	 custos,	 uma	 vez	que	os	
principais	componentes	necessitam	eventualmente	de	ser	sub-
stituídos	ou	revistos.	

De	acordo	com	Israre	Marjan,	Gerente	Territorial	de	Vendas	da	
Cummins	Norte	em	Casablanca,	os	motores	recondicionados	e	
peças	da	Cummins	reduzem	o	tempo	de	inactividade	e	os	cus-
tos	de	funcionamento.	Tendo	trabalhado	para	a	Cummins	desde	
2017,	Marjan	foi	nomeada	para	as	suas	funções	actuais	a	partir	
do	início	de	Fevereiro	deste	ano.	

Encarregada	 de	 apoiar	 e	 desenvolver	 iniciativas	 na	 África	 do	
Norte,	Ocidental	e	Central,	ela	diz	que	a	mineração	é	responsável	
pela	maior	parte	dos	negócios	da	Cummins	em	países	como	o	
Gana,	Marrocos	e	Tunísia,	enquanto	em	países	como	a	Nigéria,	
a	Geração	de	Energia	é	o	foco	principal.	Marjan	salienta	que	a	
Cummins	é	capaz	de	oferecer	aos	seus	clientes	duas	opções,	
nomeadamente	componentes	novos	ou	recondicionados,	sendo	
esta	última	uma	opção	particularmente	rentável.	

“Temos	uma	gama	bastante	extensa	de	peças	ReCon,	para	além	
de	certas	plataformas	de	motores	onde	oferecemos	motores	re-
condicionados	da	 fábrica	com	exactamente	a	mesma	garantia	
que	os	novos”.	

Por	conseguinte,	a	Cummins	embarcou	num	esforço	concertado	
de	educação	e	sensibilização	entre	os	seus	distribuidores,	par-
ceiros	e	clientes	sobre	o	valor	acrescentado	oferecido	pela	sua	
gama	ReCon.

O	principal	benefício	para	os	clientes	é	que	estes	recebem	ime-
diatamente	uma	peça	ReCon	de	 substituição	aquando	da	 sua	
devolução.	Todos	os	artigos	de	movimentação	rápida	estão	di-
sponíveis	em	toda	a	extensa	rede	de	distribuição	da	Cummins	
para	máxima	eficiência	e	relação	custo-eficácia,	particularmente	
porque	 qualquer	 tempo	 de	 paragem	 é	minimizado.	 Estes	mo-
tores	e	componentes	não	só	são	completamente	remanufactur-
ados,	como	incorporam	as	últimas	actualizações	em	materiais,	
design	e	tecnologia,	quando	aplicável.

As	peças	e	motores	Cummins	ReCon	não	são	simplesmente	rep-
aradas	ou	reconstruídas,	mas	sim	remanufacturadas	para	serem	
idênticas	aos	novos	Cummins	Genuine	Parts,	cumprindo	as	es-
pecificações	originais.		Cada	peça	é	completamente	despojada/
desmontada	 e	 submetida	 a	 um	 rigoroso	processo	de	 limpeza,	
inspecção,	salvamento,	substituição	de	peças	novas	(se	o	com-
ponente	não	cumprir	as	especificações),	remontagem	e	testes.

As	peças	gastas	são	substituídas	por	peças	novas	e	as	obsoletas	
são	actualizadas	para	designs	e	materiais	mais	recentes.	Estas	
são	depois	remontadas	em	fábricas	com	certificação	ISO	9001	e	
testadas	para	garantir	que	cumprem	as	rigorosas	especificações	
de	desempenho	originais.	O	desempenho	de	peças	totalmente	
restauradas	garante	um	melhor	desempenho	para	os	clientes.

VANTAGENS DOS MOTORES RECONDICIONADOS DE CUM-
MINS:

-	Remanufacturados	de	acordo	com	as	mais	recentes	especifi-
cações	de	desempenho	Cummins	para	um	melhor	desempenho	
e	economia	de	combustível
-	 Peças	 novas	 ou	 recondicionadas	 100%	 	Genuínas	 de	Cum-
mins	são	utilizadas	para	os	mais	altos	padrões	de	qualidade	e	
durabilidade

A -	Todos	os	motores	são	 testados	na	 fábrica	de	 refabricação	Cummins	antes	
da	expedição
-	Preços	de	baixo	custo	ou	sem	custos,	para	mais	potência	e	tecnologia	mais	
recente	de	motores	Cummins
-	Aceitação	do	núcleo	do	motor	sem	problemas	com	base	numa	simples	 in-
specção	visual	
-	Rápida	reviravolta	para	recuperar	rapidamente	o	equipamento	em	serviço
-	A	melhor	garantia	no	ramo,	apoiada	pelo	serviço	global	Cummins	e	pela	rede	
de	garantia.

NOTÍCIAS CORPORATIVAS
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Trabalhar em Alturas - A Solução Integral de 
Karams e Norco

	 trabalho	em	altura	coloca	
	 desafios	significativos	aos	
	 trabalhadores	 de	muitas	 indústri-
as.	Estima-se	que	dezenas	de	mortes	ocor-
rem	diariamente	quando	as	pessoas	caem	
de	uma	altura.	A	utilização	do	equipamento	
de	protecção	pessoal	adequado	que	não	só	
cumpre	mas	ultrapassa	as	normas	de	segu-
rança	é	da	maior	importância.	

Os	produtos	da	Karam	Africa	não	só	cum-
prem	 as	 normas	 mundiais	 de	 segurança,	
como	 também	 são	 certificados	 por	 várias	
normas	 internacionais	como	CE	 (Europeu),	
ISI,	 ANSI	 (Americano),	 AS	 NZ	 (Austrália,	
Nova	Zelândia),	Singapura,	etc.	

Com	mais	de	20	anos	de	conhecimento	e	
experiência	no	mundo	da	Segurança	Indus-
trial,	 e	com	uma	carteira	de	mais	de	2500	
ofertas,	a	Karam	Africa,	em	conjunto	com	o	
nosso	Parceiro	 do	Canal	 de	Moçambique,	
NORCO,	 está	 perfeitamente	 posicionada	
para	 oferecer	 aos	 clientes	 uma	 solução	
completa	para	todas	as	suas	necessidades	

O de	detenção	de	quedas	e	EPI.	Somos	espe-
cializados	na	área	de	Arnês	e	Cintos	de	Se-
gurança,	Ganchos	e	Mosquetões,	Cordões	
de	 Segurança,	 Pontos	 de	 Âncora,	 Linhas	
de	Segurança	Horizontais,	Linhas	de	Segu-
rança	Verticais,	Tripés	e	Guinchos,	Equipa-
mento	de	Salvamento	e	Descida,	Linhas	de	
Resgate	Auto-retráteis,	Óculos	e	Luvas	de	
Protecção.	Ao	entrar	 no	mercado	moçam-
bicano	 não	 havia	 dúvidas	de	que	 a	Norco	
Mozambique	 Lda	 era	 o	 parceiro	 de	 canal	
perfeito	 para	 a	 gama	 de	 equipamento	 de	
protecção	contra	quedas	de	alta	qualidade	
e	líder	mundial	da	Karam.	

Desde	 o	 seu	 início	 em	 Outubro	 de	 2000,	
a	 Norco	 Mozambique	 Lda	 cresceu	 e	 tor-
nou-se	 um	 dos	 maiores	 distribuidores	 de	
Equipamento	 de	 Protecção	 Individual	 em	
Moçambique,	representando	muitas	marcas	
internacionais	bem	conhecidas.	

A	Norco	está	concentrada	em	fornecer	pro-
dutos	de	qualidade	e	um	excelente	serviço	
a	 todos	 os	 seus	 clientes	 em	 todo	 o	 país.	

Oferecendo-lhe	 uma	 gama	 completa	 de	
soluções	 de	 alta	 qualidade,	 líderes	 da	 in-
dústria	que	trabalham	em	alturas	elevadas,	
deixe	a	Karam	e	a	Norco	mantê-lo	na	van-
guarda	da	segurança.	

A	Norco	cobre	 todas	as	áreas	de	Moçam-
bique	através	dos	seus	escritórios	em	Ma-
puto,	Matola	e	Tete,	em	conjunto	com	uma	
base	 seleccionada	 de	 revendedores	 em	
todo	 o	 país,	 eles	 podem	 oferecer-lhe	 os	
produtos	para	manter	o	seu	projecto	a	fun-
cionar	 sem	 problemas	 e,	 mais	 importante	
ainda,	manter	o	seu	pessoal	seguro.

Para todas as suas necessidades de Tra-
balho em Alturas, pense Karam, pense 
Norco. Para mais informações, contacte:

Norco	Moçambique	Lda
Sede:	Av	Das	FPLM	No	1815	Maputo	
Tel:	20	600	460/61/62	
sales@norco.co.mz		
safety@norco.co.mz		
vendas.tete@norco.co.mz
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Norco Mozambique Lda head office: Av Das FPLM No 1815, Maputo        Tel: 20 600 460/61/62              Email: safety@norco.co.mz

WORLD LEADING
FALL PROTECTION EQUIPMENT

Keeping you at the forefront of

SAFETY
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Controlador avançado de bombas Torquing em oferta
	 automação	industrial	continua	a	
	 desenvolver-se	ano	após	ano	e	
	 as	bombas	são	cada	vez	mais	
necessárias	 para	 fornecer	 dados	 de	
funcionamento	em	tempo	real	para	con-
trolar	 as	 redes,	 de	 modo	 a	 que	 o	 seu	
desempenho	 possa	 ser	monitorizado	 e	
ajustado	para	satisfazer	os	requisitos	de	
produção	em	constante	mudança.

A	cablagem	dura	de	um	sensor	no	eixo	
de	 transmissão	 rotativo	 de	 uma	 bom-
ba	 requer	 normalmente	 a	 utilização	 de	
um	 delicado	 anel	 deslizante,	 mas	 uma	
solução	alternativa	é	utilizar	um	detector	
de	radiofrequência	sem	contacto,	como	
Mark	 Ingham	of	Sensor	Technology	Ltd	
no	Reino	Unido	explica.

À	medida	que	a	indústria	se	esforça	por	
se	tornar	cada	vez	mais	produtiva,	 tec-
nologias	que	apoiam	 fábricas	 inteligen-
tes,	 Industry	 4.0	 e	 a	 Internet	 Industrial	
das	Coisas,	 estão	 a	 ser	 utilizadas	 com	
frequência	crescente	no	chão	de	fábrica.	
O	 potencial	 destes	 e	 de	 outros	 desen-
volvimentos	para	melhorar	a	qualidade	e	
eficiência	de	fabrico	ao	longo	do	tempo	
é	quase	ilimitado.

Contudo,	tais	avanços	não	estão	isentos	
de	dificuldades;	uma	delas	é	a	necessi-
dade	de	ligar	máquinas	e	equipamentos	

A como	bombas,	misturadores	e	transpor-
tadores	aos	computadores	de	controlo.	
Ligar	 uma	máquina	 não	 é	 uma	 grande	
tarefa,	 mas	 uma	 fábrica	 altamente	 au-
tomatizada	terá	literalmente	centenas	ou	
mesmo	milhares	delas,	pelo	que	a	tarefa	
se	torna	muito	considerável.

Assim,	mesmo	uma	fábrica	de	tamanho	
moderado	 tem	de	empregar	 um	núme-
ro	significativo	de	electricistas	e	engen-
heiros	que	passam	os	 seus	dias	 a	 faz-
er	 cablagens	 e	 a	 reciclar	 equipamento.	
Daqui	 decorre	 que,	 se	 o	 tempo	 gasto	
na	 cablagem	 e	 instalação	 pudesse	 ser	
reduzido,	 a	 fábrica	 poderia	 reduzir	 sig-
nificativamente	 os	 seus	 custos	 opera-
cionais.
Uma	 das	 tarefas	 mais	 demoradas	 é	 a	
instalação	 de	 sensores	 de	 torque	 em	
equipamento	rotativo,	uma	vez	que	isto	
requer	a	utilização	de	anéis	deslizantes	
frágeis	e	de	fricção.

No	 entanto,	 o	 torque	 é	 um	 indicador	
chave	 de	 desempenho.	 Por	 exemplo,	
um	aumento	gradual	do	binário	de	uma	
bomba	 pode	 sugerir	 um	 aumento	 do	
fluxo	para	compensar	uma	fuga	crescen-
te;	um	aumento	súbito	pode	indicar	um	
bloqueio	a	jusante	da	bomba,	enquanto	
uma	 redução	 súbita	 pode	 ser	 devida	 a	
um	bloqueio	a	montante.

Assim,	 em	 instalações	 automatizadas	
vale	 bem	 a	 pena	medir	 o	 binário,	 mas	
será	que	a	instalação	de	um	sensor	ad-
equado	pode	ser	mais	rápida,	mais	fácil	
e,	portanto,	mais	rentável?

A	resposta	a	esta	pergunta	é	“sim”.	Torq-
Sense	é	um	sensor	sem	fios	que	substi-
tui	 a	necessidade	de	cablagem	 física	e	
anéis	deslizantes	por	comunicações	por	
ondas	de	rádio.	A	instalação	de	um	Torq-
Sense	 demora	 normalmente	 cerca	 de	
um	quinto	do	tempo	necessário	para	um	
transdutor	 convencional	 com	 fio	 rígido,	
mas	como	é	que	eles	funcionam?

Um	eixo	sob	carga	rotativa	irá	rodar	mui-
to	ligeiramente	ao	longo	do	seu	compri-
mento,	 em	 proporção	 à	 magnitude	 da	
carga.	 O	 TorqSense	 mede	 esta	 torção	
em	tempo	real	e	a	sua	electrónica	con-
verte	a	leitura	num	valor	de	torque.

Os	transdutores	TorqSense	utilizam	dois	
dispositivos	de	onda	acústica	de	super-
fície	(SAW),	que	são	ligados	à	superfície	
do	eixo.	Quando	o	torque	é	aplicado	ao	
eixo,	os	SAW	reagem	à	tensão	aplicada	
e	 alteram	 a	 sua	 saída.	 Os	 dispositivos	
SAW	são	interrogados	sem	fios	utilizan-
do	um	par	RF	(radiofrequência),	que	pas-
sa	os	dados	SAW	de	e	para	a	electrónica	

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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no	interior	do	corpo	do	transdutor.

Mark	Ingham,	da	Sensor	Technology,	ex-
plica:	“Tudo	o	que	tem	de	fazer	é	montar	
um	TorqSense	é	colar	os	SAWs	ao	eixo,	
disparar	ondas	de	rádio	e	monitorizar	as	
ondas	que	são	reflectidas	de	volta.	 	Os	
SAW	 são	 distorcidos	 em	 proporção	 à	
torção	no	eixo,	que	por	 sua	vez	é	pro-
porcional	ao	nível	de	torque.	A	frequên-
cia	das	ondas	reflectidas	é	alterada	em	
proporção	à	quantidade	de	distorção	e	a	
electrónica	dentro	do	TorqSense	analisa	
a	onda	de	retorno	e	transmite	os	valores	
de	torque	para	um	ecrã	de	computador.

Como	o	método	TorqSense	não	 requer	
contacto	 com	 o	 veio	 rotativo,	 oferece	
total	liberdade	dos	anéis	deslizantes,	es-
covas	 ou	 outras	 soluções	 encontradas	
nos	 sistemas	 tradicionais	 de	 medição	
do	 binário.	 Os	 dispositivos	 TorqSense	
têm	 também	uma	elevada	 imunidade	a	
forças	magnéticas,	permitindo	a	sua	uti-
lização,	por	exemplo,	em	motores	onde	
outras	 tecnologias	 são	 muito	 suscep-
tíveis	a	interferências	electrónicas”.

Conceptualmente,	 o	 Bluetooth	 é	 muito	
semelhante	 ao	 TorqSense.	 É	 uma	 tec-
nologia	sem	fios	que	permite	a	troca	de	
dados	em	curtas	distâncias	e,	tal	como	
o	TorqSense,	as	suas	 transmissões	uti-
lizam	ondas	de	 rádio.	 Encontra-se	 nor-
malmente	 em	 telefones	 mãos-livres	 e	
outros	 dispositivos	 móveis,	 pelo	 que	

é	 utilizado	 por	muitas	 pessoas	 no	 dia-
a-dia.	 No	 mundo	 da	 engenharia	 e	 da	
indústria,	 é	 frequentemente	 favorecida	
como	uma	alternativa	sem	fios	aos	ca-
bos	de	dados	RS232	e	pode	ligar	vários	
dispositivos	simultaneamente.

O	 novo	 módulo	 Bluetooth	 da	 Sensor	
Technology	 cria	 soluções	 totalmente	
sem	fios	para	a	medição	do	binário.	Em	
utilização,	 o	 módulo	 liga-se	 simples-
mente	ao	conector	de	chumbo	digital	de	
15	vias	‘D’	existente	no	TorqSense.	Além	
de	recolher	sinais	de	binário,	os	módulos	
podem	fornecer	energia	ao	transmissor/
receptor	TorqSense	e	fornecer	uma	saí-
da	USB	para	ligação	a	um	PC.

O	Bluetooth/TorqSense	será	bem-vindo	
em	 ambientes	 com	 cabos,	 tais	 como	
fábricas	 automatizadas,	 e	 permitirá	 a	
monitorização	 do	 binário	 através	 de	
qualquer	dispositivo	com	Bluetooth.

A	 Sensor	 Technology	 também	 lançou	
uma	 aplicação	 Android	 que	 permite	 a	
monitorização	de	parâmetros	de	torque	
através	 de	 um	 telemóvel	 ou	 tablet	 pa-
drão,	sem	a	necessidade	de	um	PC.
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A TOMRA Sorting Mining inova com a solução 
única XRT Final Recovery que garante 99% de 
recuperação de diamantes

	 TOMRA	Sorting	Mining	lançou	o
	 	novo	classificador	TOMRA	COM	
	 XRT	300	 /FR	Final	Recovery,	 que	
fornece	factores	de	concentração	até	1	mil-
hão	com	fases	limitadas	e	é	a	única	solução	
no	mercado	que	garante	>99%	de	recuper-
ação	 de	 diamantes.	 O	 novo	 classificador	
destaca-se	 pela	 elevada	 eficiência	 de	 tria-
gem,	pelo	elevado	concentrado	diamantífe-
ro	por	peso,	e	pelos	benefícios	decorrentes	
da	 sua	 concentração	 num	 único	 princípio	
de	 detecção	 consistente,	 Diamantes.	 Com	
esta	 nova	 introdução,	 a	 TOMRA	 oferece	
um	 ecossistema	 completo	 de	 recuperação	
de	diamantes	em	parceria	com	um	fluxog-
rama	 que	 cobre	 todo	 o	 processo	 -	 desde	
a	 Concentração	 até	 à	 Recuperação	 Final	
e	 Sort	House	 -	 e	 inclui	 o	 desenvolvimento	
personalizado	 com	 o	 utilizador	 final	 até	 à	
instalação,	 e	 depois	 a	 gestão	 contínua	 do	
activo	e	apoio	com	serviços	especializados	
e	formação.

O	TOMRA	COM	XRT	300	/FR	é	a	última	eta-
pa	da	estratégia	de	longo	prazo	da	TOMRA	
para	o	 sector	diamantífero,	que	visava	 for-
necer	aos	seus	clientes	uma	solução	de	re-
cuperação	completa.	“Sempre	tivemos	este	
objectivo	 claro,	mas	 a	 tecnologia	 simples-
mente	 não	 existia”,	 explica	 Geoffrey	Mad-
derson,	 Gestor	 do	 Segmento	 Diamantífero	
da	TOMRA	Sorting	Mining.	“Sabíamos	que,	
para	 atingir	 o	 nosso	 objectivo,	 precisaría-

A mos	 de	 tecnologia	 de	 sensores	 extrema-
mente	avançada”.	Temos	vindo	a	 trabalhar	
internamente	 no	 desenvolvimento	 do	 novo	
sensor	de	ultra-alta	resolução	há	mais	de	5	
anos,	e	agora	conseguimos	fechar	o	ciclo:	o	
COM	XRT	300	/FR	é	a	última	peça	dentro	do	
nosso	processo	de	recuperação,	abrangen-
do	 as	 aplicações	 de	 Recuperação	 Final	 e	
Sort	 House	 para	 produzir	 um	 concentrado	
de	ultra-alta	resolução	por	peso	de	diaman-
te”.

A	 abordagem	 holística	 e	 a	 oferta	 única	 da	
TOMRA	 ganhou	 uma	 forte	 confiança	 do	
mercado	na	sua	 tecnologia	XRT.	Como	 re-
sultado,	 os	 três	 primeiros	 classificadores	
TOMRA	 COM	 XRT	 300	 /FR	 produzidos	 já	
foram	 vendidos	 a	 clientes	 que	 adquiriram	
as	 máquinas,	 graças	 à	 sua	 excelente	 ex-
periência	 com	 os	 classificadores	 TOMRA	
anteriores.

Sensor	 proprietário	 de	 ultra-alta	 resolução	
fornece	concentrado	diamante	por	peso	ul-
tra-alto
O	 material	 de	 entrada	 é	 alimentado	 uni-
formemente	 através	de	um	alimentador	de	
vibração	 numa	 correia	 transportadora.	 Um	
tubo	de	raios	X	eléctrico	cria	uma	radiação	
de	banda	 larga,	 que	penetra	 no	material	 e	
fornece	 informação	 de	 absorção	 espec-
tral.	 Esta	 é	 medida	 com	 uma	 câmara	 de	
Raio	 X	 utilizando	 a	 tecnologia	 de	 sensor	

DUOLINE®,	 que	 se	 concentra	 numa	 única	
propriedade	 constante	 do	material,	 a	 den-
sidade.

A	 informação	 avançada	 do	 sensor	 de	 ul-
tra-alta	resolução	é	processada	e	analisada	
pelo	nosso	novo	Pipeline	de	Processamento	
de	Imagem	para	fornecer	uma	“imagem	de	
densidade”	detalhada	do	material,	permitin-
do	a	sua	separação	em	 fracções	de	alta	e	
baixa	densidade.	Se	forem	detectados	dia-
mantes,	ordena	à	unidade	de	controlo	que	
abra	as	válvulas	apropriadas	do	módulo	de	
ejecção	 no	 final	 da	 correia	 transportadora.	
Os	diamantes	detectados	são	separados	do	
fluxo	do	material	por	jactos	de	ar	comprim-
ido.	 O	 material	 classificado	 é	 dividido	 em	
duas	fracções	na	câmara	de	separação.

As	 tolerâncias	 apertadas	 e	 o	 alinhamento	
preciso	 do	 novo	 sensor	 de	 ultra-alta	 res-
olução	resultam	numa	imagem	de	alta	quali-
dade	que	assegura	uma	discriminação	clara	
entre	 diamantes	 e	materiais	 de	 baixa	 den-
sidade	até	2mm.	O	classificador	apresenta	
válvulas	de	alta	 velocidade	com	um	passo	
fino	do	bocal,	o	que	reduz	significativamente	
o	material	não	diamantado	no	concentrado.	
O	resultado	é	um	concentrado	diamantado	
ultra-alto	 por	 peso	 com	 uma	 recuperação	
garantida	de	mais	de	99%.

Alta eficiência, melhor classificação e se-

Com a nova introdução, a TOMRA é a primeira empresa do sector capaz de fornecer uma solução completa de 
recuperação de diamantes utilizando tecnologia de transmissão de raios X (XRT) de 2mm a 100mm, juntamente 
com todos os benefícios da computação em nuvem para a monitorização e gestão de todo o processo.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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gurança com menos etapas de triagem 
(sorting stages)

É	 possível	 substituir	 múltiplas	 etapas	 de	
triagem	por	um	único	classificador	TOMRA	
COM	 XRT	 300	 /FR	 até	 à	 triagem	 manual.	
Na	 aplicação	de	 recuperação	 final,	 o	 clas-
sificador	visa	a	maior	tonelagem	através	do	
classificador	que	pode	ser	alcançada	com	a	
maior	 eficiência	 de	 recuperação,	 que	 varia	
de	cinco	toneladas	para	uma.	Como	resul-
tado,	a	operação	beneficia	de	uma	pegada	
menor	 e	 alcança	 uma	 classificação	 muito	
melhor.	

É	também	possível	substituir	a	triagem	man-
ual	por	um	TOMRA	COM	XRT	300	/FR.	Na	
aplicação	Sort	House,	visa	o	maior	concen-
trado	diamante	por	peso	possível,	com	cer-
ca	de	metade	da	tonelagem	do	que	a	recu-
peração	final,	trazendo	múltiplos	benefícios.	
Remove	 os	 tradicionais	 estrangulamentos	
em	torno	da	eficiência	da	triagem	manual	e	
elimina	o	factor	de	erro	humano.	Além	disso,	
proporciona	um	elevado	nível	de	segurança,	
protegendo	o	produto	da	intervenção	huma-
na.

Uma oferta única: um ecossistema de re-
cuperação completo em parceria com a 
computação em nuvem

O	classificador	TOMRA	COM	XRT	300	/FR	
completa	o	ecossistema	de	recuperação	de	

diamantes	parceiro	da	TOMRA,	que	 é	 úni-
co	no	mercado	por	oferecer	um	serviço	de	
recuperação	total	de	2mm	a	100mm	aliado	
a	 todos	 os	 benefícios	 da	 computação	 em	
nuvem.	 Inclui	 serviços	de	consulta	durante	
o	 desenvolvimento	 do	 sistema	 e	 ao	 longo	
do	ciclo	de	vida	do	equipamento,	apoio	ao	
funcionamento	dos	classificadores,	e	ajuda	
com	serviços	especializados	e	formação.	A	
TOMRA	também	aproveitou	as	 tecnologias	
digitais	 para	 fornecer	 um	 apoio	 eficaz,	 at-
ravés	 da	 sua	 Solução	 de	 Demonstração	 e	
Teste	Virtual	e	características	como	a	ferra-
menta	TOMRA	Visual	Assist	Realidade	Au-
mentada	para	assistência	remota.

“Com	o	TOMRA,	todo	o	sistema	de	recuper-
ação	do	cliente	cai	num	ecossistema”,	expli-
ca	Geoffrey	Madderson.	 “Isto	permite	uma	
melhor	compatibilidade	e	interconectividade	
entre	as	diferentes	aplicações	do	processo	
de	 recuperação.	 Dá	 aos	 nossos	 clientes	 o	
benefício	total	da	utilização	da	computação	
em	 nuvem	 através	 da	 nossa	 plataforma	
TOMRA	 Insight,	 que	 transforma	os	 nossos	
classificadores	 em	 máquinas	 ligadas.	 Isto	
permite	aos	clientes	monitorizar	e	gerir	o	seu	
processo	de	recuperação	num	local	de	fácil	
acesso,	tanto	para	as	equipas	de	gestão	no	
local	como	para	as	equipas	de	gestão	fora	
do	local”.

Um showroom dedicado para proporcio-
nar uma experiência de primeira mão do 

novo classificador de recuperação final

TOMRA	 criou	 um	 showroom	 dedicado	 a	
demonstrações	 do	 classificador	 TOMRA	
COM	XRT	300	/FR	no	seu	Centro	de	Testes	
em	Wedel	(Hamburgo),	Alemanha.	As	insta-
lações	estarão	abertas	a	clientes	interessa-
dos	que	possam	visitar	pessoalmente	a	par-
tir	do	início	de	Maio.	Os	visitantes	poderão	
ver	em	primeira	mão	como	é	>99%	de	 re-
cuperação	no	material	que	sai	da	máquina.	
Também	 experimentarão	 o	 ambiente	 de	
trabalho	 confortável	 criado	 pelo	 tamanho	
compacto	e	o	funcionamento	silencioso	do	
classificador	(sorter).		
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Feature

O que seria necessário para estabilizar Cabo 
Delgado?

Por JAKKIE CILLIERS , LIESL LOUW-VAUDRAN , 
TIMOTHY WALKER , WILLEM ELS AND MARTIN EWI

	 província	de	Cabo	Delgado	é	
	 apanhada	por	um	desafio	de	
	 segurança	 que	 tem	 captado	 a	
atenção	 global.	 A	 situação	 põe	 em	 perigo	
dezenas	de	milhares	de	vidas	e	tem	deses-
tabilizado	o	norte	de	Moçambique.	Ameaça	
também	 potencialmente	 o	 investimento	
directo	 estrangeiro	 em	 infra-estruturas	 de	
grande	 escala,	 mineração,	 exploração	 e	
outros	projectos	em	toda	a	região	da	África	
Austral.

Na	raiz	do	conflito	está	um	desafio	de	gov-
ernação	que	inclui	alegações	de	corrupção	
profundamente	 enraizada	 no	 partido	 no	
poder,	 a	 Frente	 de	 Libertação	 de	Moçam-
bique	 (FRELIMO).	 A	 má	 governação	 e	 a	
ausência	do	Estado	antagonizaram	a	pop-
ulação	local	e	deixaram	um	vazio	de	segu-
rança.

A	 insurreição	 pode	 agitar	 problemas	 soci-
ais	antigos,	rivalidade	étnica	e	 insatisfação	
de	 longa	data	entre	os	moçambicanos	em	
relação	 à	 FRELIMO.	 Embora	 os	 membros	
da	 Comunidade	 de	 Desenvolvimento	 da	
África	Austral	 (SADC)	e	outros	países	pos-
sam	ajudar	Moçambique,	 eles	 não	 podem	
resolver	o	problema.

A	 estabilização	 do	 norte	 de	 Moçambique	
exigirá	 uma	 estratégia	 centrada	 no	 povo,	
e	não	na	segurança,	que	 trate	dos	aspec-
tos	 de	 segurança,	 humanitários,	 políticos,	
económicos,	 sociais	 e	 religiosos	 da	 insur-
reição.	 Para	 o	 conseguir,	 é	 necessário	 um	
organismo	governamental	centralizado	para	
consolidar	uma	abordagem	inter-agências	e	
dar	uma	resposta	nacional	unificada.

A	curto	prazo,	os	ataques	precisam	de	ser	
contidos	 e	 os	 extremistas	 violentos	 expul-
sos	 das	 áreas	 que	 ocupam,	 tais	 como	 o	
porto	 estratégico	 de	 Mocimboa	 da	 Praia.	
É	 urgentemente	 necessária	 ajuda	 e	 apoio	
substanciais	para	responder	à	tragédia	hu-
manitária	 causada	 pelos	 recentes	 ataques	
durante	os	quais	30	500	pessoas	foram	de-
slocadas.	No	 total,	 a	 insurreição	 causou	2	

A 838	mortos,	dos	quais	1	500	civis,	e	deslo-
cou	mais	de	700	000	pessoas.	Para	restau-
rar	 a	 segurança,	 o	 governo	moçambicano	
deveria	 desenvolver	 um	 quadro	 detalhado	
de	informações	sobre	financiamento,	fontes	
de	 armamento,	 colaboradores	 e	 apoiantes	
locais,	 e	 ligações	 externas.	 É	 necessário	
um	 centro	 de	 informações,	 policiamento	
e	operações	24	horas	por	dia	no	norte	do	
país,	 informado	 pelos	 sistemas	 de	 vigilân-
cia	terrestres,	marítimos	e	aéreos	em	curso.	
A	 equipa	 técnica	 da	 SADC	 recomenda	 de	
facto	o	estabelecimento	de	um	Mecanismo	
de	Coordenação	Regional	e	de	um	Centro	
Conjunto	de	Fusão	de	Informações.

A	 partilha	 de	 informações	 entre	 os	 mem-
bros	 da	 SADC	 e	 outros	 países	 com	 uma	
presença	naval	no	Canal	de	Moçambique	é	
essencial.	Com	o	tempo,	tecnologias	como	
os	drones	e	a	vigilância	por	telemóvel	serão	
úteis;	mas	uma	rede	de	inteligência	humana	
é	a	prioridade	 imediata.	Ela	pode	 fornecer	
um	 fornecimento	 constante	de	 informação	
sobre	desenvolvimentos	locais,	novas	pes-
soas	 que	 entram	 nas	 aldeias	 e	 cidades	 e	
possíveis	ameaças	externas.	Sem	inteligên-
cia	e	uma	compreensão	detalhada	do	con-
texto,	a	segurança	e	o	desenvolvimento	não	
podem	seguir-se.

Moçambique	 requer	 uma	 capacidade	 de	
segurança	 (polícia	 e	 militares)	 estaciona-
da	 em	 Cabo	 Delgado	 que	 possa	 deslo-
car-se	 rapidamente	 por	 estrada,	 ar	 e	 mar	
em	 toda	 a	 região	 e	 ao	 longo	 da	 fronteira	
com	a	Tanzânia.	Estas	forças	de	segurança	
também	precisam	de	patrulhar	e	proteger	a	
linha	costeira.

É	 aqui	 que	 uma	 força	 prevista	 da	 SADC	
pode	ser	crítica,	desde	que	as	tropas	sejam	
treinadas	e	preparadas	para	operações	não	
convencionais,	sigam	a	doutrina	apropriada	
e	possam	comunicar	com	a	população	local	
e	apoiá-la.	Ao	mesmo	tempo,	é	importante	
lembrar	que	as	tropas	da	SADC	não	podem	
substituir	a	necessidade	de	polícia	e	solda-
dos	moçambicanos	bem	treinados,	equipa-

dos	e	responsáveis.
Juntamente	 com	 a	 polícia	 e	 militares	
moçambicanos,	as	forças	da	SADC	devem	
agir	imparcialmente	e	dentro	da	lei,	se	quis-
erem	estabilizar	a	área	e	ganhar	a	confiança	
da	 comunidade.	 Isto	 é	 necessário	 não	 só	
para	 a	 segurança	 em	Cabo	Delgado,	mas	
também	 para	 evitar	 dar	 aos	 locais	 outra	
razão	 para	 apoiar	 os	 insurrectos.	 Os	 abu-
sos	das	 forças	de	segurança	 têm	sido	um	
importante	motor	do	recrutamento	terrorista	
na	África	Oriental	e	Ocidental	e	no	Sahel,	e	
devem	ser	evitados	em	Moçambique.

Juntamente	com	as	botas	no	terreno,	o	el-
emento	mais	importante	da	intervenção	da	
SADC	deveria	ser	a	cooperação	regional	na	
recolha	de	informações	e	gestão	de	frontei-
ras.	As	rotas	de	contrabando	marítimo	que	
permitem	a	economia	ilícita	na	região	tam-
bém	precisam	de	ser	encerradas.

Não	 é	 claro	 até	que	ponto	 a	 insurreição	 é	
financiada	 pelas	 extensas	 redes	 crimino-
sas	 que	 transportam	 heroína	 a	 granel	 do	
Afeganistão	por	mar	pela	costa	oriental	de	
África	 para	 o	 contrabando	 para	 a	 Europa.	
Mas,	em	2018,	a	 investigação	no	norte	de	
Moçambique	estabeleceu	ligações	detalha-
das	 entre	 os	 insurgentes	 e	 uma	 economia	
ilícita	 substancial	 com	 ligações	 a	 “figuras	
políticas,	o	partido	no	poder	e	os	seus	as-
sociados	criminosos	de	elite”.

Lições	sobre	como	quebrar	as	ligações	en-
tre	 extremismo	 violento,	 crime	 organizado	
e	 conflitos	 locais	 foram	 bem	 documenta-
das	na	região	de	Liptako-Gourma	na	África	
Ocidental.	 Devem	 ser	 tidas	 em	 conta	 em	
Moçambique.

Uma	estratégia	eficaz	deve	 também	negar	
aos	 insurgentes	 o	 financiamento,	 armas	 e	
uma	 base	 de	 retaguarda	 nos	 países	 vizin-
hos.	 Moçambique	 precisa	 de	 aprofundar	
a	 sua	 cooperação	 policial,	 militar	 e	 de	 in-
teligência	com	a	Tanzânia	e	o	Quénia,	inclu-
indo	um	acordo	sobre	gestão	de	fronteiras,	
operações	 de	 “hot-pursuit”	 na	 Tanzânia	 e	
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African News
operações	marítimas.	A	polícia	de	Moçam-
bique	 e	 da	 Tanzânia	 assinaram	 um	 acor-
do	 sobre	 cooperação	 e	 partilha	 de	 infor-
mações,	 embora	 o	 centro	 de	 operações	
conjuntas	 em	Mtwara,	 no	 sul	 da	Tanzânia,	
não	esteja	totalmente	operacional.

A	médio	prazo,	a	estabilização	exigirá	que	
os	responsáveis	pelos	ataques	e	abusos	em	
Cabo	Delgado	sejam	detidos.	A	segurança	
sustentável	 é	muito	mais	 provável	 quando	
é	utilizada	uma	abordagem	de	justiça	crim-
inal	 liderada	pela	polícia	e	procuradores,	e	
informada	pelos	membros	da	comunidade,	
em	vez	de	uma	resposta	militar	centrada	na	
derrota	dos	terroristas.

A	amnistia	e	a	 realização	de	um	programa	
robusto	de	desarmamento,	desmobilização,	
reabilitação	 e	 reintegração	 são	 também	
necessárias.	 A	 acção	das	 forças	de	 segu-
rança	 irá	romper	alguns	combatentes	e	 in-
divíduos	 forçados	 a	 associar-se	 aos	 insur-
rectos.

A	 investigação	 do	 Instituto	 de	 Estudos	 de	
Segurança	sobre	Boko	Haram	na	bacia	do	
Lago	Chade	mostrou	que	a	desmobilização	
é	vital	para	 lidar	com	o	extremismo	violen-
to.	 O	 governo	 de	 Moçambique	 e	 os	 seus	
parceiros	 devem	 adoptar	 uma	 abordagem	
proactiva	 e	 holística.	O	 rastreio	 formal	 e	 a	
caracterização	são	necessários	para	asse-
gurar	que	os	inocentes	sejam	reintegrados,	
e	aqueles	com	registo	criminal	são	proces-
sados	através	do	sistema	de	justiça.

Para	combater	eficazmente	a	radicalização	
a	 nível	 comunitário	 em	 Cabo	 Delgado,	 o	
governo	 moçambicano	 deve	 proceder	 a	
amplas	 consultas	 com	 a	 comunidade,	 os	
jovens,	as	mulheres,	a	sociedade	civil	e	as	

instituições	 religiosas.	 Serão	 necessárias	
iniciativas	para	promover	o	diálogo	inter-co-
munitário	 e	 inter-religioso	 entre	 a	 popu-
lação.	Isto	poderá	culminar	em	plataformas	
ou	comités	da	sociedade	civil	ou	não	gov-
ernamentais	para	ajudar	a	resolver	a	crise.

A	longo	prazo,	a	recuperação	da	região	de-
penderá	de	meios	de	subsistência	alternati-
vos	e	de	medidas	de	alívio	da	pobreza	para	
compensar	a	dependência	da	comunidade	
local	 da	 economia	 ilícita,	 do	 contrabando	
e	do	 tráfico	de	droga.	Esta	economia	está	
profundamente	enraizada	no	grande	sector	
informal	de	Moçambique	e	irá	resistir	à	reg-
ulamentação.

O	 governo	 deve	 empenhar-se	 no	 desen-
volvimento	 e	 na	 governação	 eficaz	 da	
região.	 Sem	 isto,	 é	 pouco	 provável	 que	
o	 povo	 de	 Cabo	 Delgado	 forneça	 infor-
mações,	apoie	as	forças	de	segurança	e	se	
junte	a	iniciativas	de	desenvolvimento.

Foram	dados	alguns	passos	nesta	direcção.	
Maputo	 está	 a	 mobilizar	 764	 milhões	 de	
dólares	 dos	 parceiros	multilaterais	 para	 fi-
nanciar	 a	Agência	 de	Desenvolvimento	 In-
tegrado	do	Norte	(ADIN).	A	ADIN	tem	quatro	
pilares	principais	-	assistência	humanitária,	
desenvolvimento	económico,	resiliência	co-
munitária	e	comunicação.	O	governo	preci-
sa	de	assegurar	que	 todos	os	 intervenien-
tes	críticos,	 incluindo	os	sectores	 religioso	
e	 privado	 e	 as	 autoridades	 tradicionais,	 a	
apoiem.

O	 sistema	 educativo	 deve	 ser	 revigorado	
para	formar	e	preparar	os	habitantes	locais	
para	 competências	 adequadas	 a	 novas	
oportunidades	de	emprego.	As	autoridades	
de	 Cabo	 Delgado	 precisariam	 também	 de	

investir	 em	 programas	 de	 obras	 públicas	
para	complementar	a	criação	de	empregos	
nos	 sectores	 formal	 e	 informal	 e	 oferecer	
actividades	 sociais	 como	 o	 desporto	 para	
envolver	os	jovens.

Uma	importante	medida	de	redução	da	po-
breza	 seria	 um	 programa	 de	 transferência	
de	 dinheiro	 (ou	 subvenções	 sociais)	 que	
beneficiaria	 directamente	 a	 comunidade	
e	demonstraria	o	empenho	do	governo	no	
desenvolvimento.	 A	 ADIN	 já	 reservou	 25	
milhões	 de	 dólares	 americanos	 para	 este	
fim	para	 famílias	 em	Cabo	Delgado,	Nias-
sa	 e	 província	 de	 Nampula.	 Depois	 disso,	
poderia	 ser	 financiado	 através	 da	 delimi-
tação	das	receitas	do	governo	provenientes	
dos	 recursos	de	gás	natural	que	deveriam	
começar	a	fluir	em	2024.

Finalmente,	 Moçambique	 deve	 controlar	 e	
coordenar	 o	 apoio	 estrangeiro	 que	 agora	
flui	através	de	muitas	agências	de	ajuda	e	
países	ansiosos	por	ajudar.	O	seu	rendimen-
to	 futuro	proveniente	do	gás	permite	algu-
ma	flexibilidade	não	disponível	para	outros	
países	 afectados	 de	 forma	 semelhante.	 O	
apoio	que	é	descoordenado	e	que	vem	com	
inúmeras	 condicionalidades,	 em	 vez	 de	
contribuir	para	os	esforços	de	estabilização,	
é	mais	dissuasor.

Maputo	precisa	de	possuir	e	 impulsionar	a	
resposta	à	 insurreição	e	a	 recuperação	da	
confiança	 local	 e	 dos	 investidores.	 Nen-
huma	 quantidade	 de	 aconselhamento	 de	
segurança	 privada,	 apoio	 ou	 tropas	 e	 eq-
uipamento	 estrangeiro	 pode	 compensar	 a	
liderança	 política	 e	 o	 estabelecimento	 de	
confiança	entre	as	pessoas,	o	governo	e	os	
actores	regionais.
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Water is key factor in responsible mining in 
Mozambique

	 s	the	impact	of	the	recent	
	 Cyclone	Eloise	has	shown,	
	 mines	 in	 Mozambique	 face	 ex-
treme	challenges	related	to	water,	which	
can	 only	 be	 addressed	 through	 early	
planning	and	continuous	management.

Cyclones	 are	 not	 the	 only	 factor	 that	
makes	water	management	in	the	country	
particularly	difficult.	An	 important	natural	
feature	of	Mozambique	is	the	prevalence	
of	 large	 rivers	flowing	 through	 the	coun-
try	 –	 such	 as	 the	mighty	 Zambezi	 River	
that	 passes	 through	 coal,	 copper	 and	
iron	mining	areas	around	and	upstream	of	
Tete.	These	rivers	are	fed	by	wide	catch-
ment	areas	 that	extend	well	 into	Africa’s	
interior,	 with	 the	 country’s	 mines	 often	
located	in	the	lower	regions	of	the	catch-
ments.	

Even	beyond	the	risks	mines	face	related	
to	 heavy	 local	 rainfall	 events,	 therefore,	
these	rivers	also	risk	flooding	as	a	result	
of	 upstream	 rainfall	 hundreds	of	 kilome-
tres	away.	This	is	in	stark	contrast	to	most	
mines	in	South	Africa,	for	instance,	which	
are	 generally	 located	 in	 drier	 areas	 and	
within	 the	 upper	 reaches	 of	 river	 catch-
ments.	 When	 a	 river	 like	 the	 Zambezi	
floods,	the	floodwaters	can	extend	20	km	
in	 width	 across	 Mozambique’s	 typically	
flat	 topography	 –	 inflicting	 considerable	
disruption	on	all	sectors	including	mining.
The	 regular	 occurrence	 of	 high	 intensity	
storms	–	 linked	to	the	warm	sea	surface	
temperatures	 in	 the	 Indian	 Ocean	 –	 are	
further	risks	to	mining	operations.	

Apart	 from	 the	 damage	 to	 infrastructure	
and	operations	caused	by	strong	winds,	
high	volumes	of	water	from	these	weath-
er	events	can	cause	extended	periods	of	
flooding	on	mining	properties.	This	is	es-
pecially	the	case	where	topography	is	flat	
or	low-lying,	causing	post-flood	drainage	

A to	occur	only	slowly	and	with	more	pump-
ing	interventions	by	the	mine.	

Changing climate

The	 added	 concern,	 of	 course,	 is	 the	
global	warming	of	the	planet;	in	Mozam-
bique,	 temperatures	 in	 excess	 of	 30°C	
are	 occurring	 more	 often	 and	 over	 lon-
ger	periods	of	 time.	Warmer	ocean	tem-
peratures	allow	the	formation	of	stronger	
storms,	raising	mines’	risk	of	flooding	and	
erosion	damage.	

Even	 with	 these	 heavy	 rainfall	 patterns,	
inland	regions	of	the	country	can	experi-
ence	long,	dry	periods	from	late	summer	
through	 to	 as	 late	 as	 November.	 During	
these	months,	mines	 can	 often	 struggle	
to	 find	 sufficient	 water	 for	 vital	 opera-
tions.	 On	 coal	 mines,	 this	 includes	 on-
going	dust	suppression	activities	on	run-
of-mine	 stockpiles,	 waste	 rock	 dumps,	
haul	 roads	 and	 process	 plants.	 Climate	
change	is	also	likely	to	further	exacerbate	
the	variation	in	rainfall	patterns	–	making	
for	 longer	 respective	periods	of	wet	and	
dry	weather.

The	overall	impact	of	these	extreme	con-
ditions	 is	 that	mines	are	 forced	 to	direct	
significant	 expenditure	 on	 discharging	
water	in	the	wet	season,		and	finding	more	
in	the	dry	season.	Critical	to	effective	wa-
ter	management	is	the	careful	storage	of	
surface	water	wherever	possible,	 the	 ju-
dicious	use	of	groundwater,	the	effective	
separation	of	 clean	 and	dirty	water,	 and	
the	active	re-use	of	water.

Optimal storage

Storage	of	water	is	often	complicated	by	
the	 fact	 that	 open	 pits	 may	 be	 located	
some	distance	from	each	other,	making	it	
difficult	for	them	to	share	storage	facilities.	
The	planning	of	storage	dams	is	required	
to	 closely	 follow	 the	mining	plan,	 to	 en-
sure	that	the	dams	are	in	close	proximity	
to	pits	that	need	the	water.	Diverting	clean	
water	upstream	of	a	pit	also	provides	an	
opportunity	to	augment	water	volumes	in	
storage	nearby	–	to	use	in	dust	suppres-
sion	 in	 and	 around	 the	pit,	 for	 example.	
Where	possible,	 this	 is	 a	useful	 strategy	
to	avoid	having	to	convey	water	long	dis-
tances	from	a	central	point.	

Peter Shepherd, Partner and Principal Hydrologist, SRK Consulting
Des Mossop, Partner and Principal Engineering Geologist, SRK Consulting
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It	 is	also	important	to	remember	that	mines	–	often	located	in	
remote	areas	–	may	not	have	access	to	any	form	of	bulk	water	
supply	from	a	water	utility	to	‘top	up’	supply	when	it	is	needed.	
This	highlights	the	importance	of	thorough	planning	and	tech-
nical	studies	to	not	only	locate	potential	water	sources,	but	to	
acquire	 the	 necessary	 permits	 and	 licences	 that	 regulations	
require.	 This	 generally	 involves	 lengthy	 processes	 and	 could	
require	specialist	intervention	to	research	and	prepare	the	nec-
essary	field	data	and	applications	for	regulators.

Local impact and expertise

In	 our	 experience,	 early	 engagement	with	water	 authorities	 –	
even	during	the	pre-feasibility	stages	of	a	project	–	is	an	import-
ant	step.	These	discussions	will	need	to	cover	not	just	the	basic	
issue	of	permissions	for	water	abstraction,	but	also	the	mining	
company’s	possible	contribution	to	facilitating	water	provision	
to	other	 stakeholders.	Wherever	mines	can	partner	with	gov-
ernment	to	leverage	their	local	social	impact,	this	needs	to	be	
explored	well	in	advance.	

We	 also	 prioritise	 our	 collaboration	 with	 local	 professionals	
and	service	providers	wherever	we	work,	and	Mozambique	 is	
certainly	no	exception.	The	demanding	conditions	that	prevail	
mean	 that	 the	 insight	 of	 experienced	 specialists	 who	 under-
stand	local	conditions,	is	vital	to	identifying	and	mitigating	risks.	

With	 two	decades	of	experience	 in	Mozambican	mining	proj-
ects,	SRK	has	been	able	to	apply	a	range	of	its	mining-related	
disciplines	–	not	least	its	expertise	in	geotechnical	engineering.	
High	 rainfall	 events	 have	 a	 severe	 effect	 on	 slope	 stability	 in	
pits,	for	instance,	so	this	area	demands	particular	focus.	

The	country’s	deep	soil	profile	also	raises	the	risk	of	liquefaction	
in	tailings	facilities	and	dumps,	which	requires	close	attention	to	
address	safety	risks.	In	the	coal	sector,	fines	in	dumps	can	add	
to	the	stability	challenge,	heightening	the	importance	of	aspects	
like	appropriate	drainage	design.

Responsible	mine	closure	has	been	a	growing	area	of	concern	
globally,	 from	 both	 an	 environmental	 and	 social	 perspective;	
SRK	offers	a	range	of	innovative	and	multi-disciplinary	services	
to	support	mines	 in	prioritising	sustainability	 in	 their	 strategic	
approach.	As	mining	 is	a	 relatively	young	 industry	 in	Mozam-
bique,	it	is	likely	to	benefit	from	the	advances	in	best	practice	
made	elsewhere	in	the	world	–	and	which	SRK’s	global	network	
of	 professionals	 and	 integrated	multi-disciplinary	 approach	 is	
committed	to	develop	and	apply.

Dam sizes may change depending on changes to climate

Water security is important to consider for climate change

About SRK 

SRK	 is	 an	 independent,	 global	 network	 of	 over	 45	 consulting	
practices	on	six	continents.	Its	experienced	engineers	and	scien-
tists	work	with	clients	in	multi-disciplinary	teams	to	deliver	inte-
grated,	sustainable	technical	solutions	across	a	range	of	sectors	
–	mining,	water,	environment,	infrastructure	and	energy.	

For more information, visit www.srk.co.za
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													he	Swedish-owned	family	company	Dafo	is	today	regarded	as	one	of	
													the	Nordic	region’s	largest	suppliers	of	fire	protection	and	rescue	
													equipment.	A	year	ago,	Dafo	separated	its	vehicle	fire	protection	
operations	from	its	other	fire	protection	operations	to	the	new	company	Dafo	Vehicle	
Fire	Protection.	Dafo	Vehicle	Fire	Protection	offers	a	complete	range	of	fire	detection	
and	fire	suppression	systems	for	vehicles	-	from	simple	solutions	to	tailor-made	systems	
for	heavy	vehicles,	buses,	 forestry	machines,	port	cargo	handling	equipment,	mining	
and	construction	machinery.

Johan Balstad, Vice President, sees fire protection as a crucial element for sustain-
able mining:

-	Fires	in	vehicles	often	have	a	very	intense	development	and	are	difficult	to	extinguish	
with	a	portable	fire	extinguisher.	With	the	right	dimensioned	automatic	fire	suppression	
system,	you	get	quick	and	effective	protection	that	limits	the	consequences	of	a	fire	and	
gives	vital	time	to	evacuate	-	which	can	be	extra	 important	 in	a	mine.	Fire	protection	
in	heavy	vehicles	such	as	mining	machines	places	high	demands	on	both	equipment	
and	durability.

-	The	vehicles	really	get	to	operate	in	the	toughest	of	environments,	not	least	because	
of	dust,	the	vibrations	and	the	extreme	temperatures	they	are	exposed	to.	Therefore,	
we	offer	high-tech	customized	solutions	with	associated	service	agreements.	This	 is	
also	why	we	continuously	invest	a	great	deal	in	the	development	of	our	products	and	
systems,	explains	Johan	Balstad.

The	mining	operator	needs	to	secure	that	 the	system	they	are	using	 is	a	robust	sys-
tem	fit	for	purpose	in	the	harsh	mining	environment.	Dafo	Vehicle	Fire	Protection	has	
fulfilled	 the	 requirements	 of	 the	 Australian	 Standard	 AS	 5062:2016	 -	 Fire	 protection	
for	mobile	 and	 transportable	 equipment	 for	 their	SV-K	fire	 suppression	 system.	This	
has	been	granted	with	a	Certificate	of	Approval	by	the	Certification	Body	Global-Mark.	
The	AS	5062-standard	is	equivalent	to	the	Zambia	Bureau	of	Standards	new	standard	
ZS1209/2019.

Fire safety important part of operators sustainability work
	
The	complexity	is	so	extensive	that	Dafo	Vehicle	Fire	Protection’s	experts	are	also	in-
volved	and	assist	 in	 the	design	and	planning	of	 the	 vehicles	of	 the	manufacturer,	 to	
create	well-integrated	and	efficient	solutions.	From	the	industry	side,	fire	safety	is	often	
seen	as	a	crucial	issue	and	an	important	part	of	the	sustainability	work.

-	First	of	all,	you	want	to	eliminate	or	minimize	the	risk	of	personal	injury	-	that	is	the	most	
important	factor	and	where	fire	protection	is	central,	Johan	Balstad	says	and	continues:

-	At	the	same	time,	you	also	want	to	avoid	downtime	due	to	fires	or	other	types	of	acci-
dents,	which	in	a	mining	environment	can	be	problematic,	costly	and	time-consuming	
to	rectify.	Therefore,	it	becomes	extra	important	that	the	systems	and	equipment	work	
as	intended.

Transition to alternative vehicles and fuels – new challenges

Dafo	Vehicle’s	experience,	competence	and	know-how	have	largely	contributed	to	the	
entry	 into	market	after	market	and	today	there	are	customers	all	over	the	world.	This	
of	course	places	great	demands	on	the	company’s	organization,	but	also	on	continued	

development	work	of	both	systems	and	products:

-	Right	now,	development	is	particularly	important	as	we	are	facing	a	significant	tran-
sition	in	terms	of	machine	fuel.	There	is	extensive	electrification	in	the	mining	industry	
as	well,	and	it	places	new	demands	on	the	fire	protection	equipment	to	some	extent.	A	
battery	that	catches	fire	through	thermal	runaway	is	not	the	same	as	the	more	traditional	
fires	in	diesel	or	gasoline-powered	vehicles.	Here	we	are	placing	a	lot	of	focus	right	now,	
says	Johan	Balstad.

Fire protection system for electric and hybrid vehicles 

Dafo	Vehicle	has	launched	a	fire	protection	system	for	electric	and	hybrid	vehicles	that	
is	activated	before	a	fire	in	a	battery	occurs.	The	fire	protection	solution	has	been	devel-
oped	for	buses	but	will	also	be	available	for	other	heavy	electric	vehicles.

Low,	or	non-existent	emissions,	cost-efficient	operation	and	reduced	noise	 levels	are	
some	of	the	major	advantages	of	hybrid	and	electric	vehicles	today	but	the	disadvan-
tages	of	 the	 technology,	when	something	goes	wrong,	are	 less	known.	Fires	 in	 lithi-
um-ion	batteries	of	electric	vehicles	usually	have	rapid	progress	and	are	very	difficult	
to	extinguish.	

-	We	have	followed	the	vehicle	development	closely	and	seen	an	increased	need	for	fire	
protection	as	more	electrified	vehicles	are	being	introduced	to	the	market.	Dafo	Vehicle	
was	concerned	early	on	regarding	the	potential	fire	risks	and	dangers	this	technology	
would	bring,	which	meant	that	we	also	started	looking	at	solutions	to	meet	the	develop-
ment,	says	Anders	Gulliksson,	Technical	Manager,	Dafo	Vehicle.

Dafo	Vehicle	 is	 today	alone	 in	 the	market	 to	offer	 a	 complete	 fire	protection	 system	
for	electric	and	hybrid	vehicles.	The	patented	and	award-winning	suppression	system	
was	developed	through	the	EU-funded	research	project	Li-IonFire	and	initially	aimed	at	
electrified	buses	in	public	transport.	

-	Our	system	is	an	advanced	fire	suppression	system	with	a	fire	prevention	part	integrat-
ed	into	the	system.	This	means	that	the	system	can	detect	any	temperature	changes	
in	the	lithium	ion	battery	at	an	early	stage	and	cool	it	down	before	reaching	the	critical	
“thermal	runaway”	state,	which	can	result	in	the	battery	starting	to	burn	and	a	fully	de-
veloped	fire	occur,	continues	Gulliksson.	

High risk of toxic emissions

Anders	Gulliksson	explains	that	 today	there	are	no	successful	methods	to	extinguish	
a	battery	that	has	already	caught	fire	and	entered	the	thermal	runaway	stage,	after	an	
overcharge	or	vehicle	collision.	If	the	battery	starts	to	burn,	the	highly	toxic	gas	emits	
hydrogen	fluoride	(HF),	which	can	cause	serious	damage	to	both	the	skin	and	the	re-
spiratory	tract.	

-	In	the	long	term,	our	suppression	system	can	be	used	for	various	electric	vehicles	and	
areas,	such	as	heavy-duty	mobile	equipment	vehicles	in	the	mining	industry	and	ports.	
The	main	reason	for	this	is	partly	to	do	with	the	high	safety	requirements	in	the	industry,	
but	also	that	our	fire	protection	minimizes	the	risks	of	costly	downtime	that	a	fire	can	
entail,	says	Johan	Balstad.	

Li-IonFire™	will	significantly	boost	 the	safety	of	operators,	 the	protection	of	valuable	
assets	and	allow	safe	evacuation	of	drivers.	

Expansion in Africa

Dafo	Vehicle	is	continuously	expanding	our	network	of	
distributors.	Dafo	Vehicle’s	products	are	available	all	
over	the	African	continent	mainly	on	mobile	cargo	
equipment	in	ports	and	on	heavy-duty	mining	vehicles.	

-	We	have	been	active	in	South	Africa	for	a	couple	of	
years	but	now	we	want	to	strengthen	our	position	all	
over	Africa.	At	this	stage	we	have	distributors	in	Egypt,	
Morocco,	Ghana,	The	Democratic	Republic	of	the	
Congo,	Zambia	and	South	Africa,	concludes	Fredrik	
Rosen,	Business	Manager	for	Middle	East,	North-,	
West-,	East	and	Central	Africa,	Dafo	Vehicle.	

Contact:
Democratic Republic of the Congo,	Cool	&	Care	SARL,	Tel.	+243	858930150
E-mail:	amit.gupta@coolcare.cd
Egypt,	Total	Fire	Fighting,	Tel.	+20	100	143	4342,	E-mail:	wagdymorsy@gmail.com
Ghana,	TIGRIS	2000	LIMITED,	Tel.	+233	240488733,	
E-mail:	tigris2000limited@gmail.com	
Morocco, M.G.C	AFRICA,	Tel.	+212	695031203,	E-mail:	mgc.nafrica@gmail.com	
South Africa,	AASYS	(Advanced	Automated	Systems),	Tel.	+27	82	383	2757
E-mail:	herbert@aasys.co.za
Zambia ,	ASM	Global,	Tel.	+260	978	700	751,	E-mail:	piers.holl@gmail.com

T	

In the mining industry, safety has always been a crucial issue - not least when it comes to fire. Therefore, it is not 
at all surprising that Dafo, with 100 years of industry experience, is investing heavily in fire safety of the mining 
industry. 

Fire protection of heavy-duty mobile equipment is nowadays a crucial element for sustainable mining.

A well-integrated fire suppression system minimizes the risks of costly downtime that a fire can entail.

The new Li-IonFire™ fire protection 
system which will detect potential 
battery failure, at the earliest possible 
stage and take immediate action by 
spot cooling, using the suppression 
agent Forrex EV™. This will effectively 
stop, or delay, a potentially hazardous 
situation without the fire developing 
further.

Advanced Fire Protection of Heavy 
Vehicles
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Do not compromise safety
Reduce the impact on investment

Secure business continuity
www.dafo-vehicle.com
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Egypt   Total Fire Fighting Tel. +20 100 143 4342
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RELEVANCE OF INTEGRATED 
WEIGHING SOFTWARE

Achieving economic success under conditions of 
investment complexity, combined with volatility and 
multiple other challenges, requires a commitment to 
absolute operational control. 

We at Sasco believe in the importance of operational 
controls, and as the market leader in weighing, our passion 
is developing weighing solutions which deliver complete 
control. 

In the context of the African continent, where there 
are currently over 1100 mining projects in 53 countries 
covering 125 types of minerals, our passion has 
great relevance, because most mines determine their 
commercial outputs based on weight.

Mines use an array of weighing equipment both above and 
below ground including rail-in-motion systems, hoppers, 
belt scales, rail weighbridges and road weighbridges. All 
of which Sasco supplies and supports and all of which we 
ensure are reliable and highly accurate. 

This array of weighing equipment does not in itself deliver 
operational control. Operational control is only secured if, 
firstly a sufficient degree of automation is also introduced 
to avoid corrupt activities arising during the weighing 

process and secondly if all the data associated with 
the weighing process is seamlessly available to decision 
makers real time.

Together with our passion for weighing systems that 
deliver control, we also believe in delivering cost-effective 
solutions that work. In the context of “weighing automation” 
and “weighing data” this means standardization through a 
building block approach to weighing software solutions.

In a nutshell, Sasco has through our experience in 
developing bespoke weighing solutions, realized that most 
weighing automation and weighing data requirements in 
the mining sector are very similar across customers. 

The optimal solution is, therefore, one which is built on
a proven standard platform, and which has the inbuilt 
functionality to provide an array of additional 
automation and data integration features to be “turned on” 
simply through upgrading User Licenses. 

This solution is Sasco ProWeigh+, and we invite you to share 
your automation control and data integration enquiries 
with us. 

• Africa has the largest mineral industry in the world which is dominated by business  leaders, pioneers 
in investing and developing businesses in the fastest growing continent on the globe but also the most 
volatile and most challenging. 

SMART SUPPORT

0861 422 134 

OR +27 83 680 0722

E-mail: info@sascoafrica.com
Web: www.sascoafrica.com
24 hours, 7 Days a week

GROUP SUPPORT H/O

2 Blackburn Street

Apex Industrial | Benoni

SASCO AFRICA  is the industry leader in 
weighing solutions; Weighbridge and Software. Accurately Weighing Africa

In Motion Rail Weighing

Number Plate Recognition Camera

Software Integration:

• ERP

• Business Intelligence

• Reporting

Heavy Duty Weighbridge

Fingerprint, Smart Card, Barcode Identification

Message Display

SASCO is a dynamic weighing solutions focused company which procures and supports a leading range of 
global sourced industrial weighing technologies. Sasco has the highest metrological ranking of any South African 
company, and as a result of our experience gained through 100 years of operation, we are uniquely positioned to 
specify and supply optimal weighing equipment, automation and weighing information data solutions to Southern 
Africa’s leading industrial companies. Sasco reputation has been built on innovation and choice underpinned by 
professionalism, modernity and experience.
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professionalism, modernity and experience.www.vega.com

Accurate down to the smallest grain.
Radar for reliable levels in bulk solids applications

From simple to challenging: With radar technology that is highly robust, flexible and economical all at the 

same time, VEGA is putting things on track to ensure more reliable and efficient production processes 

involving bulk solids.

Due to our decades of experience we understand the requirements of the industry quite well. That’s why 

VEGAPULS level sensors are able to deliver exact measured values even when conditions get extreme 

because of dust, noise or buildup. And why they are also ideal for simple applications where efficiency, 

and economy in particular, are required.
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