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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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Prospetos prometedores aos 
investidores mineiros em breve

 om a pandemia de COVID-19 
 continuando a amontoar incertezas 
 sobre as economias, espera-se 
algo de bom para todos, pois desejamos que 
a pandemia desapareça. Na boca de todos 
está a frase: “que seja um novo amanhecer”, 
mesmo o setor mineiro espera que coisas 
melhores e maiores aconteçam. A Moma 

C
Andrew Maramwidze (Editor)

Titanium Minerals na parte norte do país 
fechou o quarto trimestre de 2021 com os 
minerais de titânio e a produção de zircónio 
mais elevados, apesar da pandemia.

Com um desempenho tão notável, a empre-
sa espera obviamente melhores resultados 
este ano, algo que beneficiará tanto a em-
presa como as suas partes interessadas tais 
como funcionários, comunidades e governo, 
entre outros.

A par com objectivos mais importantes como 
a segurança, produção, vendas e impactos 
negativos significativos da COVID-19 é agora 
o novo normal para as empresas, dois anos 
após a pandemia ter estalado pela primeira 
vez nas costas locais.

As empresas já deveriam ter-se adaptado 
ao novo normal imposto às empresas pela 
pandemia e, lentamente, deverão começar a 
surgir tendências positivas. Sendo a indústria 
mineira um dos pilares económicos do país, 
deve também encontrar rapidamente o seu 

caminho para sair das dificuldades. O alvo 
extremo atingido registado em Titanium Min-
erals é certamente um sinal positivo de que 
as coisas são realizáveis sob o novo normal.

Esperamos ver mais empresas a celebrar de-
sempenhos excepcionais neste Ano Novo, 
inspiradas pela inovação e a lutar para con-
quistar a COVID-19.

As nossas comunidades têm estado quase 
sitiadas, não recebendo benefícios dos re-
cursos naturais devido à pandemia, mas 
tudo deverá estar no passado, este ano. Va-
mos ver cada vez mais empresas prosperar, 
derrotando a pandemia.

Com o crescimento económico a atingir 
níveis alarmantes, o sector mineiro deveria 
ser uma das forças motrizes.

Lembre-se de partilhar connosco as suas 
cartas, opiniões e comentários.

Aproveite a leitura!

Allied  
CrAne Hire

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

Lifting consultancy
Rigging

Transportation

Crane hire
24 Hour service - 7 days a week

Branches covering Sub-Saharan Africa

COMENTÁRIO EDITORIAL
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Negligência leva à morte de cinco mineiros artesanais

Cinco mineiros artesanais morreram e outros dois ficaram feridos 
no colapso de uma mina de ouro no distrito de Sussundenga, na 
província central de Manica.

Afonso Muagara, chefe da Associação de mineiros de pequena 
escala, disse que a negligência está por trás do incidente Mortal.

“Eles desceram para a mina enquanto o solo estava molhado 
como resultado das recentes chuvas que caíram. Isso é estrita-
mente proibido porque o solo pode entrar em colapso a qualquer 
momento. É muito triste porque este acidente deveria ter sido evit-
ado. Lamentamos a morte de nossos colegas”, disse Muagara.

Silva Manuel, Diretor Provincial de Recursos Minerais e energia, 
afirmou que o governo havia alertado os mineiros sobre o risco 
de entrar na mina, principalmente durante as chuvas.“Dissemos 
a eles para interromper as atividades naquela mina, pois os solos 
estão molhados e soltos após a chuva. O perigo era iminente. 
No entanto, alguns mineiros ignoraram o risco e correram para o 
ouro, terminando nesta tragédia”, disse Manuel.

Rio Tinto e ASIC, liquidação prevista

Acredita-se que a Rio Tinto e a Comissão Australiana de Valores 
Mobiliários e Investimentos (ASIC) estejam próximas de um acor-
do sobre alegações de que a mineradora demorou demais para 
divulgar problemas em seu desastre de carvão de US $3,7 bilhões 
em Moçambique.

O julgamento será para explorar a alegação da ASIC de que a 
administração da Rio Tinto em 2012 se envolveu em conduta 
deceptiva e enganosa, deturpando o status do investimento em 
Moçambique em divulgações de mercado feitas no início de 2012.

O presidente-executivo da Rio Tinto, Jakob Gausholm, passou 
seu primeiro ano no trabalho tentando consertar a reputação man-
chada da empresa. 

Enquanto isso, documentos apresentados ao Tribunal Federal de 
Sydney esta semana mostraram que o julgamento de sete sema-
nas foi legalmente anulado.
A ordem apresentada pelo juiz David Yates em 9 de Fevereiro so-
licitou a Rio e à ASIC que apresentassem “propostas conjuntas 
de penalidade”.

Rio e ASIC comparecerão ao tribunal em 28 de Fevereiro por um 
único dia, em vez de sete semanas.

Savannah desinveste de Moçambique

A Savannah Resources declarou planos de rescisão de um acordo 
de consórcio em Moçambique com a Rio Tinto PLC com efeito 

imediato, e também de seus ativos restantes no país. A Rio Tinto agora assum-
irá total responsabilidade pelo projeto de areias minerais pesadas de Mutamba, 
disse.

Savannah disse que a medida liberará recursos em dinheiro e tempo de geren-
ciamento para ser redirecionada para seu principal projeto de lítio Barroso em 
Portugal.

A empresa também iniciará imediatamente o desinvestimento de seus interess-
es residuais em Moçambique, sendo principalmente a Matilda Minerals Lda e a 
concessão de mineração 9735C.

Tesla atraída para a grafite de Balama

A empresa americana de veículos elétricos e energia limpa Tesla fez indicações 
de que pretende comprar materiais para baterias de operadores Syrah da Mina 
Balama. O desenvolvimento vem à medida que a empresa busca obter alguns 
materiais importantes para baterias, como grafite, de locais fora da China.

A Tesla assinou um acordo para adquirir cerca de 80% da produção da fábrica de 
processamento da Syrah em Vidalia, Louisiana, a partir de 2025.

A fábrica de Syrah na Louisiana obtém seu grafite da Mina Balama da empresa. 
Embora o valor do Acordo não tenha sido revelado, um acordo foi assinado. 
Analistas da Benchmark Mineral Intelligence indicaram que a utilização de grafite 
pela Tesla, da Mina de Balama de Syrah, também pode ajudar a empresa a evitar 
alguns problemas sensíveis, já que preocupações ambientais foram levantadas 
sobre algumas das minas da China. 

Enquanto isso, a Tesla está trabalhando árduamente para aumentar e refinar a 
produção de 4680 células em suas instalações da Kato Road, que tem capaci-
dade para 10 GWh quando totalmente operacional.

Total Energies assume cadeia de retalho da BP

A empresa britânica BP celebrou um acordo para desinvestir da sua rede de re-
talho, negócios de combustível por atacado e ativos logísticos em Moçambique 
para a Total Energies.

Segundo a empresa, os ativos a serem adquiridos envolvem uma rede de 26 
estações de serviço e uma base de clientes significativa. Além disso, a aquisição 
envolve a participação de 50% da BP na Samcol.

Samcol é uma empresa de logística que opera os terminais de importação de 
combustível da Matola, Beira e Nacala. É um empreendimento conjunto estabe-
lecido pela BP e Total Energies. Os terminais em Moçambique são os principais 
componentes para capturar as fontes atuais e futuras de valor em Moçambique 
e nos países vizinhos da África Oriental. As empresas não revelaram detalhes 
financeiros sobre o acordo.

A Total Energies é um dos principais participantes do mercado de produtos 
petrolíferos a jusante em Moçambique, com uma rede de postos de combustível, 
clientes industriais e de mineração, lubrificantes e logística.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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 enmare Resources, os maiores produtores 
 mundiais de produtos de areias minerais, tem 
 continuado a registar um desempenho excep-
cional.Com operações na Moma Titanium Minerals na 
parte norte do país, a produção do quarto trimestre da 
empresa para 2021 indica que a empresa tinha os min-
erais de titânio e zircónio com a produção mais elevada.
“2021 foi um ano recorde para a Kenmare em termos de 
segurança, produção e vendas. 

A produção de Ilmenite aumentou 48% ao ano, de acordo 
com as orientações, enquanto que as remessas aumen-
taram 51% à medida que a procura dos nossos produtos 
cresceu fortemente”, disse Michael Carvill, Diretor Geral 
da Kenmare. Ele disse que os resultados foram alcança-
dos apesar dos desafios experimentados pela COVID-19 
no primeiro trimestre.

Kenmare disse que o principal produto da empresa, il-
menite, estava dentro da gama de orientação para o ano 
2021, e produção de zircões e concentrados, apesar 
dos impactos negativos significativos da COVID-19 nas 
primeiras partes do ano. “Este feito é particularmente 
significativo uma vez que foi entregue enquanto a nos-
sa equipa estava a gerir o impacto da COVID-19 e foi 
como resultado directo de práticas de liderança reforça-
das, identificação de perigos e avaliação de riscos”, disse 
Carvill.

Carvill disse que a empresa recebeu preços médios mais 
elevados para todos os produtos em comparação com 
2020 e que as perspectivas para 2022 continuam a ser 
animadoras. “Tivemos o prazer de devolver quase 100 
milhões de dólares americanos aos accionistas durante o 
ano, através do pagamento de dividendos e de uma re-
compra de acções, e continuamos a visar um lucro de 25 
por cento após o pagamento de dividendos totais após 
impostos relativamente a 2021”, disse Carvill.

Há indicações de que a produção global de pigmentos 
atingiu um nível recorde no ano financeiro de 2021. 

“Os principais produtores de pigmentos operaram a tax-
as de utilização elevadas, procurando satisfazer a procu-
ra crescente, enquanto a capacidade de pigmentação na 
China continuou a aumentar. Combinado com a melhoria 
do mercado de titânio metálico ao longo do ano, a procu-
ra de ilmenite foi bem apoiada”, disse Carvill.

Entretanto, espera-se que a produção de todos os produ-
tos acabados este ano seja superior à do ano passado, 
devido principalmente a toneladas mais elevadas extraí-
das, mais do que compensando um grau inferior previsto 
de 4,2 por cento. 

“A produção de Ilmenite no ano financeiro de 2022 de-
verá situar-se entre 1,125 milhões e 1,225 milhões de 
toneladas”, disse Carvill.

Kenmare atinge alvos mais altos de titânio e 
zircónio

K

HISTÓRIA PRINCIPAL
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A Liebherr Mozambique Lda continua a alar-
gar a sua presença no sector mineiro local 
através da entrega.

Com mais de uma década a operar em 
Moçambique, a empresa colocou até agora 
três grandes escavadoras mineiras R9350 e 
R9250, cinco gruas móveis LTM 1100, LTM 
1250 e LTM 1160 na Mota-Engil - Tete, Vale 
Minas de Moatize - Tete e minas de grafite 
em Pemba.

“Os nossos maiores clientes em Moçam-
bique são: Mota-Engil, Vale Minas de 
Moatize, Minas de Grafite, Porto de Maputo 
MPDC, GRUEST”, a empresa anunciou re-
centemente. Como parte dos esforços para 
satisfazer as exigências, a Liebherr Moçam-
bique já estocou peças sobressalentes sufi-
cientes.

“Fornecemos uma grande quantidade e es-
tamos entusiasmados por obter um volume 
maior para utilização posterior”, disse a em-
presa, acrescentando que a empresa não 
oferece actualmente nenhuma solução per-
sonalizada Liebherr em Moçambique.

Impulsionada pela sua cultura empresari-
al única, a Liebherr acredita que a cultura 
continua a fornecer uma base sólida para o 
sucesso da empresa, baseada na sua inde-
pendência.

“Dá-nos autonomia que nos permite tomar 
decisões de forma rápida e independente”. 
Como empresa familiar, esforçamo-nos por 
um elevado grau de liberdade em todas as 
nossas decisões e acções. A base para tal 
é a independência financeira alcançada at-
ravés de métodos empresariais sólidos e a 
retenção de lucros dentro do Grupo”.Além 
disso, a política diversificada do grupo aju-
da-o a tornar-se independente de flutuações 
em sectores ou mercados comerciais individ-
uais.

“Outro elemento desta autonomia é o nosso 
domínio das principais tecnologias em todos 
os pormenores”.

O objectivo da Liebherr é manter a con-
sistência e fiabilidade durante muitos anos, 
esforçando-se por uma cooperação estreita 
com os clientes e parceiros comerciais, ba-
seada na lealdade e ‘fair play’.

“Em vez de nos contentarmos com um 
sucesso de curta duração, ansiamos por 
uma relação de longo prazo”. Sobre produ-
tos e serviços, a Liebherr acredita que devem 
criar valor acrescentado genuíno e benefícios 
para o utilizador.

Máquinas Liebherr assumem o sector 
mineiro de Moçambique

“Isto levou a um crescimento constante 
desde 1949, quando foi fundada a primeira 
Empresa Liebherr”. O escritório e armazém 
da Liebherr Moçambique foi aberto em 2011 
e é responsável pela venda, distribuição de 
peças sobressalentes e serviço das máqui-
nas Liebherr para a indústria mineira. As 
autoridades da Liebherr acreditam que es-
tar sediada no país de operação, permite à 
empresa reagir muito mais rapidamente a 
qualquer pedido de serviço ou fornecimento 
de peças, conforme necessário.

O armazém, gerido pelo supervisor do De-
pósito Nuno Franque, está situado em Tete, 
Moçambique e é habilmente assistido por 
uma equipa entusiasta e altamente com-
petente. Sempre que são encomendadas e 
entregues peças sobressalentes, a equipa 
está à disposição para assumir a responsab-
ilidade da distribuição. De modo semelhante, 
caso seja necessária qualquer assistência ou 
manutenção, o tempo de reacção é muito 
mais rápido do que se uma equipa tivesse 

de ser enviada da África do Sul.  Em alguns 
casos, é necessária a assistência de técnicos 
da África do Sul.

Actualmente, a maior parte das operações 
está a ser realizada na bacia do Rovuma, 
onde Moçambique empreendeu um enorme 
desenvolvimento de gasodutos em Palma e 
Pemba. Por outro lado, no meio de uma crise 
mundial e de uma recessão iminente na Áfri-
ca do Sul, a divisão Crawler Crane da Lieb-
herr Africa entregou quatro novos guindastes 
de ciclo pesado em Moçambique.

A Keller-Africa (também conhecida como 
Franki Geotechnical) recebeu o contrato para 
obras geotécnicas no projecto LNG em Afun-
gi.

Por sua vez, foi adjudicado à LAF o contrato 
de fornecimento dos guindastes de lagartas 
para a Keller-Africa. Devido à pandemia, não 
teve lugar qualquer entrega oficial.

NOTÍCIAS GERAIS
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 insurgência na província de 
 Cabo Delgado foi descrita como 
 um caso clássico de ‘maldição 
de recursos’, embora o governo esteja 
fazendo esforços frenéticos para enfren-
tar a revolta, a fim de fazer com que as 
empresas de gás natural líquido (GNL) re-
tornem à área.

A pesquisadora sênior e líder de projeto 
para a África Austral no Instituto de Estu-
dos de Segurança (ISS), Liesl Louw-Vau-
dran disse que há muitos que acreditam 
que Moçambique é afetado pela mal-
dição dos recursos.

É aqui que um país atinge um desempen-
ho econômico inferior, apesar de abrigar 
recursos naturais valiosos, e é vulnerável 
à violência e à instabilidade, bem como à 
corrupção.

Louw-Vaudran não vê evidências claras 
de insurgentes Al Sunnah wa Jama’ah 
(ASWJ) tentando ocupar locais de GNL 
ou obter o controle dos recursos de gás 
natural.

Ela acredita que os insurgentes são mo-
tivados por uma sensação de injustiça re-
sultante de má governança, negligência e 
deslocamento devido à mineração – mui-
tos moradores de Cabo Delgado foram 

Abordar as causas fundamentais não é solução 
rápida para a insurgência de Cabo Delgado

A expulsos das terras para dar lugar às 
minas de rubi. Marginalização econômi-
ca, má governança e ganância são as 
principais queixas que os insurgentes 
têm.

Louw-Vaudran não desconta o papel do 
GNL na insurreição, mas acredita que o 
seu principal impacto foi a intensificação 
da desigualdade em Moçambique, au-
mentando as tensões e sendo usado 
como uma ferramenta para promover e 
agravar um sentimento de injustiça entre 
a população, o que serve a narrative dos 
insurgentes.

“Acho que há vontade política de resolver 
a crise para que haja segurança para que 
as empresas de GNL possam retornar a 
Cabo Delgado”, disse Louw-Vaudran.

“Isso nos dá alguma indicação do porquê 
o desdobramento das tropas da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) foi aceita. Soluções urgentes 
foram necessárias para proteger a Penín-
sula de Afungi.”

A Total, entre outras empresas estrangei-
ras, tem grandes investimentos em Cabo 
Delgado. A Total Energies, uma sub-
sidiária da Total, sozinha tem um inves-
timento de projeto de GNL de cerca de 

ZAR 308 bilhões na costa do Norte de 
Moçambique. 

Louw-Vaudran acredita que, como já 
foram feitos grandes investimentos, é 
difícil para empresas como a Total reti-
rarem – se; a indústria de GNL também 
é um grande impulso para Moçambique.
“Há muitos rumores de que o Presidente 
moçambicano Filipe Nyusi foi pressiona-
do pela Total a aceitar a intervenção das 
forças ruandesas”, disse Louw-Vaudran, 
acrescentando que o governo francês 
nega dar qualquer financiamento às 
forças ruandesas.

“Ainda não sabemos exatamente quem 
está financiando este [desdobramento 
ruandês] e qual é o retorno para Ruanda. 
Sabemos que existem alguns vínculos 
econômicos e acordos que foram assi-
nados entre Ruanda e Moçambique, mas 
esse é o grande problema, os acordos 
não são transparentes”, disse Louw-Vau-
dran.

Louw-Vaudran acredita que a solução a 
longo prazo é que os militares Moçambi-
canos assegurem Cabo Delgado e depois 
que o governo crie emprego e contrarie o 
extremismo violento. Abordar as causas 
fundamentais não será uma solução ráp-
ida, no entanto.

NOTÍCIAS GERAIS
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 último relatório da Unidade de Gestão do 
 Processo de Kimberley (UGPK) indicou que a 
 produção de ouro do país atingiu um recorde de 
800 quilos no ano passado. “A produção para o ano 2021 
tinha sido planeada para cerca de 550 quilos, mas até ag-
ora estamos acima dos 800 quilos”, leu parte do relatório, 
acrescentando que em 2020 o país produziu 545 quilos de 
ouro.

De acordo com o relatório, as restrições introduzidas no 
contexto da pandemia global da COVID-19, reduzem a 
produção que poderia ter sido maior.

“A análise da produção do ano passado ainda não ter-
minou, pois há falta de dados das províncias de Manica, 
Zambézia e Tete, todas no centro de Moçambique”, leu o 
documento.

A UGPK afirma que o ano 2021 foi marcado pela criação 
de brigadas móveis de monitorização técnica que têm vin-
do a acompanhar as actividades das empresas do sector, 
e que também serão formadas equipas para monitorizar 
e registar a produção de ouro nos locais de mineração 
artesanal. A UGPK quer persuadir os mineiros artesanais 
a vender os seus produtos aos titulares de licenças de 
comercialização, a fim de assegurar a tributação e aumen-
tar as receitas fiscais do Estado provenientes da produção 
de recursos minerais, afirma o relatório.

Produção de ouro 
aumenta significati-
vamente em 2021
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PGAS Heritage is an independent heritage consultancy providing advice and solutions to public 
and private sectors. We have a presence in South Africa, Mozambique, Lesotho and Portugal, 
thus enabling us to serve the need of our clients in Africa and Europe. Our unique 
understanding of the African business and social environment allows us to provide a tailored 
product that relates to all project stakeholders.

OUR TEAM HAS EXPERIENCE IN SOUTHERN, CENTRAL, EAST AFRICA AND EUROPE

PGAS HERITAGE 
IS AN INDEPENDENT HERITAGE CONSULTANCY

OUR EXPERIENCE 

SECTOR

• Mining
• Engineering
• Natural resources
• Energy
• Hydro (water)
• Agriculture
• Construction
• Petroleum
• Transport

PROJECT LIFE CYCLE

• Pre-feasibility
• Exploration
• Scoping studies
• Baseline studies
• Impact assessments
• Monitoring
• Strategies & policies
• Management plans
• Action plans

COMMODITY

• Coal
• Oil & gas
• Gold
• Diamond
• Graphite
• Iron ore
• Copper
• Nickel
• Platinum

By ensuring compliance with country specific legislation and international 
requirement we ensure compliance with lenders such as the International 
Finance Corporation (IFC) Performance Standards.

OUR TEAM HAS
E X P E R I E N C E
I N  S O U T H E R N ,
C E N T R A L  A N D  E A S T  A F R I C A

SOCIAL ENGAGEMENT
UNIT
• Stakeholder Engagement
• Socio-Economic studies
• Resettlement Plans and
   Implementation

01
GRAVE RELOCATION
UNIT
• Grave Relocation Action Plans
• Grave Relocation
• Ground Penetrating Radar
   (GPR) and Magnetometry
   surveys
• DNA Analysis

02
HERITAGE UNIT

• Heritage and Archaeological
   Impact Assessments
• Palaeontological Impact
   Assessments
• Archaeological Mitigation and 
   Excavations

03

01

02

03

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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              Heavy Minerals anunciou um aumento de 59% em 
 relação ao recurso mineral inferido em seu projeto de 
 areias minerais pesadas de Inhambane. A nova esti-
mativa é de 90 milhões de toneladas, com 3% do total de min-
erais pesados (THM) e leva em consideração 30,3 quilômetros 
quadrados adicionais de posse prospectiva garantida pela em-
presa adjacente de Jangamo de 4,4 bilhões de toneladas, de 
propriedade da Rio Tinto.

A empresa planeia realizar testes metalúrgicos de amostras ar-
mazenadas desse programa com o objetivo de fornecer quan-
tidades de material suficientes para realizar testes de estudo 
de escopo e desenvolver uma folha de fluxo de processo para 
produtos minerais esperados.

A Heavy Minerals disse que o aumento na precificação de re-
cursos justificou uma redução no grau de corte de recursos 
usado para relatar a estimativa da Inhambane, de um históri-
co de 2% THM para 1,7% THM. Enquanto isso, o pedido de 
mineração da Heavy Minerals foi alterado para incluir o novo 
terreno que foi anteriormente cedido quando a empresa fez a 
transição de uma licença de exploração para um pedido de 
licença de mineração.

A cedência cumpriu os regulamentos do Instituto Nacional de 
Minas, segundo os quais os limites de aplicação devem ser 
arredondados para os 10 segundos mais próximos. Um pe-
dido subsequente resultou na extensão da licença de miner-
ação para o sul e o oeste para incluir uma área previamente 
perfurada pela Heavy Minerals. A estimativa de recursos atu-
alizada está contida em uma parte relativamente pequena da 
aplicação para a licença de mineração.

Nova estimativa de 
recursos minerais 
anunciada para 
Inhambane

A
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 último relatório do Fundo 
 Monetário Internacional (FMI)
  indicou que o crescimento 
económico deverá aumentar ainda mais 
em 2022, reflectindo uma recuperação 
mais ampla da economia não-LNG.

“A longo prazo, prevê-se um crescimen-
to não-GLNL de 4% (conservador em 
relação às taxas históricas, potenciais 
ligações com o sector do GNL e possibil-
idades de diversificação). 

“O crescimento global irá aumentar acen-
tuadamente à medida que os projectos 
de GNL começarem a produzir, actual-
mente previstos para 2023 e 2026”, disse 
a equipa do FMI liderada por Álvaro Piris, 
com base nas conclusões preliminares da 
recente visita da missão ao país

As previsões do FMI indicam que as per-
spectivas a longo prazo são moldadas 
pela produção de GNL, com riscos de 
queda.   Além disso, o FMI disse que o 
desempenho agrícola pode ser mais forte 
do que o previsto em 2022, considerando 
as condições meteorológicas favoráveis 
esperadas, novas vagas de infecção 
COVID podem provocar medidas de con-
finamento, enquanto que os balanços 
das empresas (incluindo as empresas es-
tatais) foram enfraquecidos pela crise, re-
duzindo as possibilidades de investimen-
to, e potencialmente enfraquecendo a 

Sector não-LNG para estimular a economia

O

qualidade dos activos do sector bancário 
ao longo do tempo. 

“A vulnerabilidade a catástrofes naturais 
e os efeitos das alterações climáticas são 
uma vulnerabilidade recorrente, tal como 
a deterioração renovada da situação de 
segurança que poderia atrasar ou parar 
ainda mais os projectos de GNL”, disse 
Piris.

Disse ele com base nas políticas ac-
tuais, o equilíbrio fiscal primário (após 
subsídios) só seria alcançado em 2026, 
depois das receitas do GNL se tornarem 
mais significativas.

“Poderão ser obtidos recursos orçamen-
tais adicionais através de reformas na 
política fiscal, nomeadamente isenções 

de IVA, com o cuidado de minimizar o im-
pacto nas famílias mais vulneráveis - e na 
administração das receitas. 

“Para reequilibrar as despesas em áreas 
prioritárias - desafios de segurança e 
humanitários, saúde, educação, necessi-
dades sociais e infra-estruturas resilien-
tes - são necessárias poupanças na fac-
tura salarial pública e reformas contínuas 
na gestão das finanças públicas”, disse 
Piris.

Entretanto, o FMI prevê também que, 
com o tempo, uma taxa de câmbio mais 
flexível desempenhará um papel de ab-
sorvedor de choques macroeconómicos 
- importante no contexto de um grande 
rendimento potencial do GNL.

We are a Professional Engineering and Technical SHEQ 
Services company with International Experience across 
4 Continents and 24 Countries, located in Pretoria, South Africa

Services:
ARINT employs highly skilled Professionals and Experts in the field of:

– Auditing of Operations.
– Decommissioning Plans 
– Education, Training and Development related services.
– Nuclear Engineering services.
– Physical Asset Management, Maintenance & Reliability Engineering.
– Project Management.
– Risk Engineering, which includes Engineering Analysis, Risk Based Inspection Programmes 
   and Technical Risk Assessments.
– SHEQ Officer/Practitioner services and placement.
– Power Station Support Services (Biomass, Coal, Gas, Hydro, Nuclear, Solar, Wind).

All are performed in accordance with Local and International Techniques and 
Standards, as well as third party requirements.

DO YOU NEED INDEPENDENT 
ENGINEERING AND TECHNICAL 
SPECIALISED SERVICES?  

Please contact us: www.arintza.com  |  admin@arintza.com  |  +27 861 222 267

NOTÍCIAS GERAIS



 MOZAMBIQUE MINING JOURNAL |  Janeiro - Março 2022

 12                  www.mozambiqueminingjournal.com   
            

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

 Empress Royalty Corp. aumentou a sua realeza
 total sobre o projecto de ouro Manica em 
 Moçambique com um pagamento de 1 milhão de 
dólares. A empresa sediada em Vancouver, declarou ter 
aumentado as suas comissões para 3,375 por cento de 
2,25 por cento, com o pagamento adicional ao abrigo do 
Acordo de Compra de Realezas anteriormente executado. 

As realezas são sobre as vendas de ouro do projecto Mani-
ca, operado pela Mutapa Mining & Processing LDA (MMP), 
até um total de 95.000 onças de ouro. 

“O projecto Manica é um grande investimento para a Im-
press, estamos entusiasmados por ter aumentado o ta-
manho da realeza e esperamos receber receitas da Manica 
no segundo trimestre de 2022”, disse a Presidente e Chefe 
do Executivo da Empress Royalty, Alexandra Woodyer 
Sherron.

“Acreditamos que a Empress está posicionada para um 
rápido crescimento e aumento do valor accionista no próx-
imo ano”.

A Empress disse ter sido avisada pela MMP de que a fase 
de desenvolvimento do projecto Manica está prestes a 
ser concluída e está programada para entrar em funcio-
namento no segundo trimestre de 2022.  Manica está lo-
calizada no Cinturão de Greenstone OdziMutare-Manica 
e compreende vários depósitos na licença de concessão 
mineira 3990C da Xtract Resources PLC, que inclui quatro 
depósitos, sendo Fair Bride, Guy Fawkes, Boa Esperanza, 
e Dots Luck.

Empress Royalty é uma nova empresa de criação de 
realezas e fluxo, focada em proporcionar aos investidores 
uma carteira diversificada de investimentos em ouro e 
prata. Tem actualmente 17 projectos na sua carteira de 
realezas.

Empresa de criação de fluxo aumenta realeza 
de ouro no projecto Manica

A
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•  leading transportation solutions 
    from pit to plant to port;
•  development and construction 
    of open pit mining infrastructure;
•  selfsustainable mining camps;
•  plant hire & bulk material 
    handling;
•  project specific equipment & 
    vehicles;
•  trained & competent staff at your 
    service.

with more than 25 years in the
industry, we are masters in:

FOR YOUR MINING SERVICES NEEDS, 
TRANSPORTES LALGY IS YOUR PREFERRED 
SUPPLIER

Address: Rua da União Africana       Tel: +258 21 720482       
Fax: +258 21 720452 Nr. 4143 - Matola / Mozambique Email: erick@lalgy.co.mz      www.lalgy.co.mz

 otalEnergies anunciou a 
 intenção de retomar este ano os 
 trabalhos no seu projecto de gás 
natural na província de Cabo Delgado, no 
norte do país. O desenvolvimento surge 
na sequência de uma reunião entre o 
Presidente Filipe Nyusi e o Presidente e 
Chefe Executivo da TotalEnergies, Patrick 
Pouyanné.

“O meu objectivo é que o projecto seja 
reiniciado em 2022, mas não estou sozin-
ho. Estamos prontos”.

Pouyanné assinou um acordo com as 
autoridades moçambicanas para formar 

TotalEnergies a retomar o trabalho no projecto 
de GNL em Cabo Delgado

T 2.500 jovens de Cabo Delgado, com vista 
à criação de oportunidades de emprego 
decorrentes dos investimentos em curso.
A violência no norte sufocou a economia 
de Moçambique, perturbando projectos 
de petróleo e gás no valor de milhares de 
milhões de dólares depois de empresas 
internacionais terem sido visadas e força-
das a interromper as operações.

O projecto multinacional francês em Cabo 
Delgado suspendeu as operações após 
um ataque de insurgentes em Março de 
2021. Os analistas indicaram que o novo 
entusiasmo poderia ser um sinal para 
melhorar a segurança. A empresa encer-

rou o projecto no ano passado duran-
te a insurreição em curso nas zonas do 
norte de Moçambique. A empresa fran-
cesa está em Moçambique desde 1991 
e opera nos sectores da exploração, pro-
dução, comercialização e serviços.

TotalEnergies Marketing Moҫambique SA 
é um actor importante no mercado a ju-
sante de produtos petrolíferos com uma 
rede nacional de estações de serviço, cli-
entes industriais e mineiros, lubrificantes 
e logística. Está activa em mais de 130 
países e tem mais de 105.000 emprega-
dos em todo o mundo.

NOTÍCIAS GERAIS
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 Semana Africana da Energia 
 (AEW) está marcada para os 
 dias 18 e 21 de Outubro de 2022 
na Cidade do Cabo, África do Sul. 

De acordo com os organizadores, a AEW 
2022 reunirá novamente os líderes en-
ergéticos africanos e as partes interessa-
das globais para uma semana de intenso 
diálogo sobre o setor energético africano.

Para a edição deste ano, os delegados e 
oradores podem esperar um forte alinha-
mento de debates de painéis, fóruns de 
investidores, funções de networking e 
cerimónias de assinatura de acordos que 
abrangem todo o setor energético africa-
no e cadeia de valor. 

Estendendo-se pelas narrativas expres-
sas na edição de 2021 da conferência, 
a AEW 2022 continua totalmente focada 
em fazer história da pobreza energética 
até 2030.

Com mais de 600 milhões de pessoas 
ainda sem acesso à eletricidade, o conti-
nente exige medidas imediatas para con-
cretizar os seus objetivos de desenvolvi-
mento socioeconómico.

Principal evento energético de África regressa 
à Cidade do Cabo

A Na prossecução de uma economia elet-
rificada, a AEW 2022 introduzirá tópicos 
críticos que abrangem toda a cadeia de 
valor energético. No que diz respeito ao 
setor a montante, haverá uma aposta na 
exploração, nas rondas de licenciamento 
e na restante concorrência para investi-
mento em 2022 e não só.

Com mercados fronteiriços emergentes 
como a Somália, o Quénia, a Namíbia, o 
Uganda e a Costa do Marfim a ganharem 
uma maior atenção por parte dos atores 
regionais e internacionais, a AEW 2022 irá 
destacar as potenciais e atuais oportuni-
dades nos mercados emergentes e mad-
uros de África a montante.

Na frente intermédia, a AEW 2022 ofere-
cerá uma visão crítica sobre novos e 
existentes projetos – como o Projeto 
de Gasoduto Renascentista Africano 
de 6 mil milhões de dólares e o projeto 
proposto de 1.800km de Gasoduto Natu-
ral Tanzânia-Uganda – introduzindo opor-
tunidades lucrativas para os investidores.

Finalmente, com o aumento da con-
strução de refinarias em curso em todo o 
continente, a conferência está empenha-

da em aumentar o investimento e reforçar 
a produção nos principais mercados af-
ricanos.

“Esperamos que seja feito um conjun-
to de investimentos e desenvolvimentos 
que impulsionem o avanço económico do 
continente”, disse NJ Ayuk, Presidente 
Executivo da AEC.Ele disse que durante 
a edição deste ano da AEW, será dada 
ênfase às finanças, gás natural, eletri-
ficação, hidrogénio, a montante e uma 
transição justa.

A partir de 2022, iremos à COP27 para 
nos encontrarmos com líderes mundiais 
e discutir a energia africana – do Cabo ao 
Cairo”, disse Ayuk.

Entretanto, com a energia a represen-
tar um catalisador para o progresso 
económico sustentável, a AEW 2022 pre-
tende levar o continente a uma nova era 
de crescimento da indústria reforçada, 
proporcionando a melhor plataforma para 
a assinatura de negócios e relações for-
madas que melhorarão o investimento e 
o desenvolvimento.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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A long distance relationship that works.

MDX, LSA, LCC and LCV - Heavy Duty Mining Pumps

Wear Resistant, High Performance 
- Global Quality Mining Pumps.

One team with one 
goal. 

O distribuidor da SKF oferece solução de 
lubrificação pronta para uso
 Distribuidor Autorizado da SKF 
 South Africa, Bolt & Engineering 
 Distributors (Group) (B. E. D.) 
Rustenburg forneceu e montou o System 
24 para fornecer uma solução perfeita 
para uma mina de platina que estava en-
frentando problemas de lubrificação em 
seus agitadores.

A mina, localizada na província noroeste 
da África do Sul, estava procurando uma 
solução dupla confiável que não apenas 
garantisse que a lubrificação de seus 
agitadores fosse realizada corretamente, 
mas que também fosse feita a tempo.

“A lubrificação é fundamental para a alta 
disponibilidade de equipamentos e o 
subsequente tempo de atividade da fábri-
ca, mas, tão importante quanto a própria 
lubrificação, é a aplicação da quantidade 
certa de lubrificante no momento certo”, 
disse Eddie Martens, Gerente de Produto 

O da SKF - MaPro.  Ele acrescenta que a 
sobre-lubrificação é dispendiosa e des-
perdiçadora, enquanto a sub-lubrificação 
pode resultar em falha do equipamento.

B. E. D. Rustenburg abordou a SKF para 
fornecer uma cotação para o fornecimen-
to do sistema 24, incluindo a montagem 
das unidades para agitadores.” 

A solução também exigiu a fabricação de 
suportes de montagem especializados. 
Reconhecendo o valor do sistema 24 e 
o potencial na realização de economias 
significativas da perspectiva de tempo 
e custo, o cliente da mina aceitou a co-
tação.

A mina informou que a B. E. D. resolveu 
com sucesso seus problemas de lub-
rificação, tanto que solicitou outras co-
tações para soluções de lubrificação se-
melhantes em outras partes da planta. 

“Prevemos que o cliente exigirá mais 
soluções de lubrificação à medida que 
a mina continua a se expandir. Além de 
fortalecer nosso relacionamento com 
nosso Distribuidor Autorizado, no futuro, 
também podemos produzir os suportes 
de montagem especializados para outros 
projetos. Devido ao excelente serviço da 
B. E. D. Rustenburg, temos um cliente 
muito satisfeito”, disse Martens.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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 ongsberg Digital (KDI), inventor de soluções de 
 software para operadores de petróleo e gás, assinou
  um novo contrato alargado com a Aker BP para re-
forçar ainda mais as soluções digitais do operador. 

De acordo com a empresa, o acordo é fornecer uma solução à 
escala empresarial para agregação e visualização de dados em 
tempo real, ajudando a Aker BP a melhorar o desempenho, a 
segurança e a optimização das operações.

“Estamos felizes por reforçar ainda mais a nossa colaboração 
com a Aker BP através deste acordo alargado”, disse Pedro Al-
cântara, Vice-presidente Sénior (VPS) da Digital Wells, Kongs-
berg Digital. 

“Agradecemos que a Aker BP continue a depositar a sua con-

KDI e Aker BP alargam aliança para acelerar a 
utilização de dados  

K fiança na qualidade e no desempenho que oferecemos com 
SiteCom”. O SiteCom Enterprise Cloud é um repositório cen-
tralizado para dados históricos e em tempo real de perfuração 
e operações de poços com uma plataforma avançada onde os 
assinantes têm acesso a poderosas aplicações ‘plug and play’. 

O novo acordo é entregue como um Software como Serviço 
(SaaS), permitindo à Aker BP escalar de acordo com os requis-
itos operacionais.

“Convém-nos ser a primeira empresa a tirar partido do SiteCom 
Enterprise Cloud e das oportunidades que este permite. Isto irá 
libertar mais dados e é mais um passo na transformação digital 
da nossa indústria - uma transformação onde não só preten-
demos ser os primeiros, mas também os melhores”, disse Tom-
my Sigmundstad, VPS da Drilling & Wells, Aker BP.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferramentas da Advanced para combater o Covid-19 
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 operador logístico Grindod, listado em Joanesburgo, 
 anunciou planos para triplicar a capacidade nos seus 
 terminais portuários secos a granel em Moçambique.

O desenvolvimento surge como parte das intenções da empre-
sa de satisfazer a crescente procura de exportações de carvão 
da vizinha África do Sul, revelou recentemente a empresa.

As autoridades da Grindrod disseram que a capacidade no ter-
minal de propriedade total da empresa no porto de Maputo, o 
maior do país, irá crescer para 4,5 milhões de toneladas anuais 
até ao final de Junho, a partir de 1,5 milhões de toneladas. 

Por outro lado, a capacidade no seu terminal de carvão da Ma-
tola, de 65%, aumentará para 12 milhões de toneladas anuais 
dos actuais 7,3 milhões de toneladas “a curto e médio prazo”, 
disse a Grindrod numa declaração às suas partes interessadas.

A capacidade da Grindrod aumentou nos 
portos de Maputo e Matola

O A decisão da empresa surge à medida que a procura de carvão 
tem aumentado com as economias a ressaltarem da COVID-19, 
e as empresas mineiras sul-africanas estão à procura de alterna-
tivas para exportar as suas mercadorias devido a complicações 
nos próprios portos e caminhos-de-ferro do país, custando po-
tencialmente milhares de milhões de dólares em receitas per-
didas.

No entanto, Moçambique não está sem os seus desafios. 
Camiões que atravessam a fronteira sul-africana com Moçam-
bique por vezes podem esperar até três dias em filas de mais de 
15 quilómetros de comprimento.

“Crítico para ambos os projectos é desbloquear os estrangula-
mentos rodoviários e ferroviários ao longo do corredor”, disse 
a Grindrod.

NOTÍCIAS CORPORATIVAS
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 s testadores de peso morto são 
 aceitos como o método mais 
 preciso para a calibração de 
dispositivos eletrônicos ou mecânicos de 
medição de pressão. A Instrotech agora 
está oferecendo a série LDW LR-Cal de 
testadores de peso morto, que estão dis-
poníveis nas faixas de 10 bar a 1400 bar.

A medição direta da pressão (de acordo 
com sua definição como um quociente 
de força e área) garante alta precisão e 
estabilidade a longo prazo. 

Esses testadores são amplamente uti-
lizados em laboratórios de calibração na 
indústria, institutos de padrões e insta-
lações de pesquisa.

Segundo a empresa, as séries LDW são 
ideais para uso no local, bem como para 
fins de serviço e manutenção. O conjunto 
personalizado permite a instalação de um 

Calibrador hidráulico de instrumentos de 
medição de pressão agora disponível

O sistema completo, compacto que con-
siste em um porão universal e nos siste-
mas de medição (unidades do pistão/
cilindro).
 As unidades de pistão/cilindro de alta 
qualidade são fabricadas em carbone-
to de tungstênio, conhecido por sua 
pequena coeficiência de temperatura. 
Mudanças rápidas e descomplicadas da 
faixa de medição são possíveis usando 
uma chave plana.

Para gerar os pontos de teste individuais, 
o sistema pistão/cilindro é ponderado 
com cargas de massa que também são 
calibradas e especialmente adaptadas 
à aplicação necessária. O porão é eq-
uipado com o sistema correspondente, 
dependendo da faixa de medição do dis-
positivo em teste. 

A pressão é ajustada através de uma 
bomba integrada ou, se uma fonte de 

pressão externa está disponível, at-
ravés das válvulas de controle (modelos 
pneumáticos).

Para o ajuste fino, um volume ajustável 
com eixo da precisão está disponível. O 
peso aplicado é proporcional à pressão 
desejada e fornecido usando pesos oti-
mamente graduados.

Assim que o sistema de medição atinge o 
equilíbrio, há um equilíbrio de forças entre 
a pressão e os pesos das rodas. Devido 
à excelente qualidade do sistema, esta 
pressão permanece estável ao longo de 
vários minutos, de modo que, por exem-
plo, os ajustes do dispositivo em teste 
possam ser realizados sem problemas.
Para usuários que exigem um mostra-
dor de pressão digital para conexão com 
o testador de peso morto, a Instrotech 
pode fornecer o Keller Leo2 que oferece 
precisões de 0,1%.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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 om os depósitos minerais mais
 acessíveis do mundo já 
 descobertose desenvolvidos, as 
condições de extracção estão a tornar-se 
progressivamente mais difíceis - tornando 
a engenharia de rochas mais exigente. Em 
poços abertos, as encostas são frequen-
temente obrigadas a ser mais íngremes, 
com pressões de produção acrescidas. 
À medida que as minas subterrâneas se 
aprofundam, há um risco crescente de 
tensões induzidas pela exploração minei-
ra e rebentamentos de rochas. Os corpos 
orebinos também tendem a ser geologica-
mente mais perturbados, tornando-os mais 
difíceis de minar. 

Os corpos de minério são frequentemente 
explorados a partir da superfície utilizando 
mineração a céu aberto de baixo custo, 
mas à medida que os corpos de minério 
continuam mais profundos, a remoção de 
resíduos torna-se excessiva e a mineração 
subterrânea é considerada. A transição da 
mina a céu aberto para a subterrânea é um 
desafio. 

Muitos factores, tais como a forma e ta-
manho do minério, características da mas-
sa rochosa, estrutura geológica, econo-
mia, métodos de mineração subterrânea, 
restrições ambientais, e gestão da água, 
infra-estruturas de superfície e impacto 
nas comunidades locais, precisam de ser 
considerados.

A decisão de deixar um pilar da coroa para 
evitar a falha e o afundamento do fosso ou 
remover a coroa e gerir os impactos da fal-
ha tem de ser tomada logo no início. Esta 
decisão também afecta significativamente 
a concepção do acesso à operação subter-
rânea, o que, por sua vez, afecta o tempo 
e o custo da transição. A engenharia das 
rochas desempenha um papel importante 
em todas as decisões. 

Entre os métodos de exploração mineira 
subterrânea disponíveis, a exploração de 
blocos é muitas vezes favorecida sempre 

O aumento da complexidade levanta a fasquia 
para a engenharia de rochas 
Por WILLIAM JOUGHIN, ED SAUNDERS 

& DIANE WALKER*

C que é viável, uma vez que a sua relação 
custo-eficácia torna possível a exploração 
económica mesmo de jazidas de baixa 
qualidade. Contudo, requer custos de cap-
ital mais elevados, incluindo investigação e 
análise iniciais intensivas. Enquanto alguns 
outros métodos proporcionam oportuni-
dades de aprender lições à medida que a 
exploração mineira avança, a cavitação em 
blocos é menos tolerante - as estratégias 
correctas devem ser adoptadas desde o 
início.
Tudo isto aponta para a importância cres-
cente da concepção da engenharia de ro-
chas e dos vários contributos técnicos que 
contribuem para este campo complexo. 
Isto aplica-se não só de uma perspectiva 
económica, mas igualmente do ponto de 
vista da saúde e segurança, bem como 
do risco operacional. Ambientes mais 
perturbados do ponto de vista geológico 
apresentam um risco de segurança mais 
elevado, exigindo um maior esforço de en-
genharia para executar o plano da mina.
É necessária uma abordagem abrangente 
e integrada utilizando uma equipa multidis-
ciplinar, tendo em conta dados geológicos, 
geotécnicos, estruturais e hidrogeológicos. 
A interpretação de estruturas e massa ro-
chosa é vital para antecipar condições 
perigosas e pode ser incorporada nas es-
tratégias de mineração que recomenda-
mos. O impacto significativo da água na 
estabilidade dos taludes e escavações sub-
terrâneas, especialmente em operações 
mais rasas, realça o papel do hidrogeólogo.

Estão disponíveis vários métodos de 
análise. A modelação numérica complexa 
pode ajudar a quantificar os mecanismos 
de falha, por exemplo, enquanto uma abor-
dagem de avaliação quantitativa do risco 
pode ser utilizada para estimar o impacto 
da falha de taludes no valor actual líquido 
de uma mina.

A qualidade da análise é, evidentemente, 
apenas tão boa como a qualidade dos da-
dos. As ferramentas à nossa disposição 
para recolher os dados necessários estão 

constantemente a melhorar. A SRK aprove-
ita ao máximo os dados existentes para 
concentrar os trabalhos de engenharia 
desde uma fase inicial.

 A incorporação de novas tecnologias mel-
hora os nossos métodos de investigação 
sobre as condições de massa rochosa e 
permite que a recolha de dados seja real-
izada remotamente onde o acesso é inse-
guro ou inacessível. Algumas ferramentas 
remotas também se revelam úteis durante a 
pandemia COVID-19, quando é difícil viajar 
e ter acesso aos locais de minas. Os levan-
tamentos com drones LiDAR têm sido em-
pregues, por exemplo, para sondar foguet-
es de calibre estreito antes do enchimento, 
por exemplo. Levantamentos batimétricos 
e tri-dimensionais por sonar foram mesmo 
efectuados numa mina fechada há mais de 
50 anos, melhorando a compreensão es-
pacial do próprio funcionamento da mina, 
bem como a qualidade da massa rochosa 
e a estabilidade da escavação. 

Os dados e a análise devem conduzir a 
uma solução prática, e aqui não há sub-
stituto para a experiência. No final de uma 
análise complexa, o engenheiro experiente 
deve compreender os riscos que foram 
quantificados e mitigá-los numa estratégia 
segura e rentável.

A SRK pode combinar a equipa mais ap-
ropriada da sua rede global de práticas 
de consultoria com o depósito do projec-
to e as condições operacionais, incluin-
do geólogos estruturais, hidrogeólogos e 
modeladores numéricos.

*William Joughin é o Presidente e Consul-
tor Empresarial de Engenharia de Rochas 
na SRK, Ed Saunders, Consultor Principal 
- Mining Rock Mechanics na SRK e Diane 
Walker é Diretora (Engenharia Geotécnica 
na SRK.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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 uer se trate de máquinas 
 agrícolas, equipamentos de 
 construção ou veículos mu-
nicipais, sensores inteligentes são in-
dispensáveis em todo o mercado de 
Máquinas Móveis. Registar com precisão 
percursos e ângulos é um componente in-
tegral de conceitos e funções operaciona-
is inteligentes. Essas funções melhoram 
não apenas a conveniência, mas também 
a segurança das máquinas móveis. 

O uso de sensores inteligentes também 
aumenta o desempenho e a eficiência das 
máquinas móveis, permitindo que os pro-
cessos de trabalho repetitivos sejam au-
tomatizados e, portanto, aliviando os op-
eradores das máquinas ao mesmo tempo.

Uma vez que a maioria das sequências 
de movimento para máquinas móveis em-
prega cilindros hidráulicos, uma das tare-
fas de medição mais importantes para a 
tecnologia de sensores é determinar com 
precisão o curso do cilindro para permitir 
a medição e monitorização dos movi-
mentos a serem efectuados. Não é de 
admirar, então, que tanto os fabricantes 
de máquinas como os fabricantes de sen-
sores estejam sempre à procura de novas 
inovações na medição do curso dos cilin-
dros hidráulicos.

A Instrotech oferece o SIKO e o único 
SGH10, um sistema de medição para a 
medição directa do curso em cilindros hi-
dráulicos. Esta solução de medição espe-
cializada, integrada e inovadora baseia-se 
no feedback do cliente e em muitos anos 
de experiência na tecnologia de medição 
de trajectórias.

O curso do cilindro é medido precisa-
mente utilizando a tecnologia de sensor 
de cabo Bowden instalado directamente 
no cilindro. A ficha de alta qualidade as-
segura que o sistema cumpre a classe de 
protecção IP69K. 

Tecnologicamente falando, o inovador 
sistema de medição do curso do cilindro 
SGH10 segue uma abordagem tecnológi-
ca completamente diferente dos sistemas 
de medição comummente encontrados 
nos mercados, que se baseiam em tec-
nologia magneto-restrictiva, indutiva, ou 
baseada em Hall. Em contraste com es-
tes sistemas, um mecanismo de cabo 
Bowden instalado directamente no cilin-

Nova inovação em medição de curso para 
cilindros hidráulicos chega ao mercado

Q dro é utilizado para medir o curso. O cabo 
do mecanismo do cabo Bowden é monta-
do na cabeça do pistão. Se o cilindro for 
prolongado, o cabo, que é enrolado num 
tambor de cabo, é puxado para fora. 

A rotação do tambor do cabo assim cri-
ado é detectada sem contacto pela elec-
trónica do sensor e utilizada para calcular 
o curso linear. Isto torna possível detectar 
a posição do cilindro de forma precisa e 
completa em qualquer altura. Os ímanes 
que são utilizados para detectar a rotação 
são digitalizados pela electrónica através 
da placa base resistente à pressão do 
SGH10. 

A electrónica está totalmente encapsu-
lada no lado não pressurizado do siste-
ma. Isto significa que todo o sistema de 
medição está incorporado no cilindro e é 
protegido de forma óptima das condições 
ambientais externas. Isto proporciona 
uma vantagem clara: em contraste com 
um sistema de medição montado exter-
namente no cilindro, o sistema de sensor 
não pode ser influenciado ou danificado 
por peças soltas ou por influências ambi-
entais.

 Outro aspecto revolucionário é a redução 
dos custos de integração do sistema 
no cilindro. Isto porque em sistemas de 
medição anteriores, as hastes dos sen-
sores tinham de ser integradas no pistão 
ao longo de todo o percurso de medição; 
isto exigia frequentemente furos longos e 
altamente precisos no pistão. Isto não só 
é dispendioso, como também enfraquece 
a estrutura do pistão.

No sistema de medição do curso SGH10, 
é necessária apenas uma pequena rosca 
no pistão para montar o cabo. Isto per-
mite que o sistema ofereça grandes po-
tenciais economias de custos, o que afec-
ta os tempos de produção e, em última 
análise, os custos globais dos cilindros 
hidráulicos. 

Outro destaque é que, em contraste com 
os sistemas de medição alternativos de-
scritos, a tecnologia de medição SGH 
pode mesmo ser utilizada em cilindros 
telescópicos. Fornece aos engenheiros 
de design opções inteiramente novas ao 
desenvolver sistemas de assistência de 
pensamento avançado e funções suple-
mentares em máquinas móveis.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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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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Feature

A Power Technique da Atlas Copco oferece 
solução de baixo custo de propriedade

 s soluções de serviço pós-venda
 profissionais e abrangentes da 
 Atlas Copco Power Technique 
ajudam a optimizar o desempenho de 
máquinas e equipamentos, aumentando a 
produtividade e a produção para uma rent-
abilidade comercial final.

“As nossas soluções de serviço incorporam 
manutenção geral e reparações em todo 
o equipamento móvel da Atlas Copco, in-
cluindo bombas, compressores e torres de 
iluminação”, disse o Gestor de Linha de 
Negócios da Divisão de Serviço da Power 
Technique, Douw van Schalkwyk.

“Para além da reconstrução completa e/ou 
parcial de componentes de equipamento 
portátil, o nosso portfólio estende-se tam-
bém à formação de operadores centrada 
nos procedimentos gerais de manutenção”.   

“Compreendemos a importância do baixo 
Custo Total de Propriedade (TCO) para os 
nossos clientes, independentemente da sua 
aplicação em sectores como a perfuração 
de poços de água e exploração, mineração, 
pedreiras e construção”, disse Van Schalk-
wyk.

“Só há realmente uma maneira de os cli-
entes conseguirem um baixo TCO e que é 
adoptando planos de serviço e manutenção 
regulares realizados por técnicos qualifica-
dos do Fabricante de Equipamento Original 
(OEM) utilizando peças de equipamento 
original”.

A Van Schalkwyk salienta que a qualidade 
do serviço é tão importante como a ma-
nutenção regular, ou seja, quem está a exe-
cutar o serviço e como está a ser executa-
do. Em termos de ‘quem’, a Atlas Copco 
aconselha vivamente os clientes a nomear 
apenas OEMs para a manutenção das suas 
máquinas. 

Como OEM, a Atlas Copco deve seguir os 
requisitos globais e aderir às regras e nor-
mas internacionais. 

“Isto obriga-nos a criar um conjunto de es-
pecialistas em produtos altamente forma-
dos e altamente qualificados que conhecem 
os produtos da Atlas Copco de dentro para 
fora. Utilizando as ferramentas correctas, 
os nossos técnicos tratam do serviço, ma-
nutenção e reparação no menor tempo pos-
sível, ajudando a manter o tempo de par-
agem dos clientes a um mínimo absoluto”.

Ao abordar o “como”, Van Schalkwyk sa-
lienta a importância de seguir os intervalos 
de manutenção recomendados pelos OEM 
e de utilizar apenas peças de equipamento 
original. 

“Uma cultura de manutenção preventiva 
ajudará a reduzir o risco de falha de com-
ponentes e consequentes paragens não 
planeadas e dispendiosas, aumentando 
subsequentemente a disponibilidade da 
máquina e prolongando os ciclos de vida”. 

Citando os compressores de alta pressão 

como um bom exemplo da importância das 
peças de equipamento original, Van Schalk-
wyk explica que se sabe que as peças 
abaixo do padrão falham sob alta pressão 
e, na maioria dos casos, resultam num in-
cêndio interno. 

Além disso, no caso de uma questão de ga-
rantia, o cliente, tendo seguido os intervalos 
de serviço recomendados pelo OEM, pode 
depender do OEM para uma resposta ime-
diata. 

“Nós, como OEM, levaremos os danos con-
sequentes resultantes da peça falhada. Pelo 
contrário, o não cumprimento dos requisitos 
OEM resultará na recusa de reclamações, 
deixando o cliente com tempo de paragem 
e custos relacionados com a reparação”.

Acrescenta que as unidades totalmente rep-
aradas também obtêm um melhor preço de 
venda.

O equipamento móvel da Power Technique 
é utilizado em todo o mundo numa grande 
variedade de aplicações em locais por vez-
es localizados remotamente. 

Numa tentativa de colocar técnicos qualifi-
cados e peças de equipamento original per-
to dos clientes, a Atlas Copco Power Tech-
nique criou uma rede de concessionários 
estratégicos que se estende por toda a Áfri-
ca do Sul, bem como pelos países vizinhos. 

“Uma vez que os nossos concessionários 
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estão na àrea de operações, são capazes 
de fornecer tempos de rotação rápidos em 
termos de serviço, reparação e fornecimen-
to de peças, ajudando a minimizar o tempo 
de paragem do cliente”, disse o Diretor de 
Vendas da Área, Roelf van Niekerk. 

“A nossa rede de revendedores estratégicos 
também ajuda a Power Technique a man-
ter-se competitiva na área dos preços”.

A rede de concessionários bem estabele-
cida da Atlas Copco, juntamente com um 
investimento substancial em sistemas dig-
italizados, permitiu à Power Technique ra-
cionalizar o seu pessoal de assistência ba-
seado na sede de Jet Park em Gauteng. A 
Power Technique desenvolveu várias plata-
formas online que permitem aos clientes, 
com um clique de um botão, permanecer 
convenientemente ligados às suas máqui-
nas e equipamentos, aceder a informações 
vitais sobre produtos e fazer compras online 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Uma das pedras angulares da Atlas Cop-
co é encontrar e desenvolver talento entre 
todos os funcionários. A vantagem para a 
Power Technique é o desenvolvimento da 
sua própria reserva de talentos de topo. 

Ao fazê-lo, eles estão também a acrescen-
tar valor aos seus clientes que, em última 
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análise, beneficiam do melhor serviço e 
apoio da sua classe. Com início em 2022, a 
Power Technique orgulha-se de ter três fun-
cionários com os melhores desempenhos: 
Uma mulher no departamento de Vendas e 
Marketing e dois aprendizes masculinos. 

 Em linha com a iniciativa de aprendizagem, 
a Power Technique fornece formação práti-
ca interna, enquanto a formação teórica é 
gerida pelo departamento de RH da Atlas 
Copco em colaboração com uma empresa 
externa aprovada pela Merceta. 

Os aprendizes também seguem a formação 
Técnica Nacional através de uma das esco-
las acreditadas, pelo que aproximadamente 
um terço do seu tempo é dividido entre for-
mação prática, escolar e técnica. 
O curso é completado entre 30 a 36 meses, 
dependendo dos níveis de competências 

técnicas do indivíduo. No final do programa, 
o participante escreve um teste comer-
cial na autoridade nacional (Olifantsfontein 
Trade Centre), e se for bem sucedido, sai 
com um mínimo de um Certificado Técnico 
Nacional N3.

Tendo identificado uma grande oportuni-
dade dentro do sector das plataformas de 
perfuração, a Power Technique estabele-
ceu uma parceria com uma empresa euro-
peia para importar peças pós-mercado. Os 
operadores de plataformas de perfuração 
trabalham longas horas, consumindo pos-
teriormente cargas de peças. E quando 
as unidades saem da garantia, os clientes 
procuram sempre um custo de propriedade 
mais baixo. A nova parceria irá colocar a 
Power Technique em posição de ajudar es-
tes operadores com uma fonte alternativa e 
competitiva de peças aprovadas.
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 fornecedor de instalações e de 
 maquinaria pesada Equator 
 Equipamentos (EE) expandiu a sua 
gama de produtos em Moçambique para 
oferecer uma frota abrangente de produtos 
para a indústria mineira da região. A empresa 
é agora representante exclusiva em Moçam-
bique da Hyundai Construction Equipment, 
HELI, Cummins Power Generation, Schwing 
Stetter e Fleetguard. 

Havia uma lacuna no mercado para uma 
gama altamente fiável e acessível de esca-
vadoras e carregadoras de rodas”, explica 
Andre Dausse, Director Geral da EE. Por 
conseguinte, estamos particularmente entu-
siasmados com a adição da Hyundai Con-
struction Equipment à nossa gama”.

Apesar da incerteza em torno do futuro da 
mina de Moatize da Vale, a EE continua pos-
itiva quanto às perspectivas a longo prazo 

O da indústria. A qualidade de classe mundial 
dos recursos de Moçambique é inegável”, 
diz Dausse. ‘A importância de Moatize para 
o país e para a região mais vasta de Tete irá 
vê-la funcionar durante anos, criando uma 
procura significativa de produtos de maqui-
naria fiáveis e acessíveis, e de fornecedores 
de serviços que possam oferecer um apoio 
pós-venda abrangente. O nosso objectivo 
é manter as taxas de utilização dos nossos 
clientes tão elevadas quanto possível, para 
que possam concentrar-se no seu negócio 
principal’.

A Hyundai Construction Equipment oferece 
mais de 100 modelos de escavadoras, vari-
ando de uma tonelada a 120 toneladas, com 
múltiplos acessórios especializados. As suas 
carregadoras de rodas versáteis e robustas 
podem ser feitas à medida para manusear 
diferentes materiais. A Equator Equipamen-
tos fornece serviço completo de pós-venda 

e apoio a toda a gama Hyundai. Peças so-
bresselentes genuínas estão rapidamente di-
sponíveis a partir do armazém EE em Matola 
e bases em todo o país.

A Equator Equipamentos faz parte do Grupo 
META de empresas, que operam conces-
sionários de equipamento e maquinaria de 
construção em toda a África Oriental e Aus-
tral. O Presidente do Grupo META, Andrew 
Fimister, sublinha a importância de uma vas-
ta gama de produtos para soluções à medida 
das necessidades individuais de cada cliente. 
“A nossa relação com a HELI, a marca líder 
na China de empilhadores e equipamento de 
manuseamento, será de enorme valor para 
os nossos clientes. A sua vasta gama de em-
pilhadores LPG e eléctricos ICE, bem como 
empilhadores de alcance e manipuladores de 
contentores vazios, torna-os um excelente 
produto para o mercado moçambicano que 
é ao mesmo tempo fiável e acessível”.

Equator Equipamentos continua a sua 
expansão no mercado moçambicano
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