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As autoridades devem apoiar a 
construção de novas infra-estruturas

                desenvolvimento de novas infra-estruturas 
                para apoiar o crescimento da indústria 
                mineira é um dos desenvolvimentos mais 
bem-
vindos do setor. A construção de uma doca em Chon-
goene para permitir a exportação de titânio por mar 
para a Dingsheng Minerals é um desenvolvimento im-
portante, não só para a empresa, mas também para 
as comunidades da província de Gaza.

Para além da construção da doca, a Dingsheng 
Minerals tem também planos para instalar duas in-
stalações de processamento de minério a 400 mil-

O
Andrew Maramwidze (Editor)

hões de dólares, para empregar mais 350 postos de 
trabalho em relação aos atuais 850 trabalhadores 
permanentes da mina. À margem das atividades da 
mina, estão previstas 5000 oportunidades de em-
prego ligadas ao projeto.

Com números de emprego tão elevados, é evidente 
que a construção de certas infra-estruturas ajuda a 
apoiar a indústria e também a desencadear desen-
volvimentos socioeconómicos.

Para os 5000 trabalhadores permanentes a serem 
empregados significa uma viragem positiva para as 
rodas económicas da província de Gaza, e, uma vez 
realizados os postos de trabalho, o flagelo do desem-
prego será maciçamente obstruído.

O desemprego é uma preocupação para a maioria 
das economias em todo o mundo e as oportunidades 
criadas em torno da indústria mineira devem ser cele-
bradas, e realizadas como ignição para mais.

As atividades da Dingsheng Minerals têm um enorme 
potencial para acender outras oportunidades de em-
prego nos serviços de apoio à indústria mineira, tais 
como a banca, comércio retalhista, agricultura e en-
tretenimento, pelo que a empresa necessita de apoio 
nos seus esforços. As autoridades são desafiadas a 
acelerar a aprovação pendente da avaliação de im-

pato ambiental para a construção de uma doca em 
Chongoene que já está a travar as exportações de 
mais de 25 000 toneladas de minério de titânio para 
a China e Europa.

O país também necessita de receitas de exportação 
de titânio para impulsionar o PIB, que por sua vez 
apoia as finanças públicas que podem ser utilizadas 
para outros desenvolvimentos que incluem estradas, 
rede de comunicações e muitos outros projetos co-
munitários.

Apesar deste apelo rápido à avaliação do impacto 
ambiental, as autoridades devem fazê-lo correta-
mente, tal como indicado pela relocalização de cerca 
de 30 famílias para uma nova área residencial com 
uma escola, um centro de saúde e uma esquadra de 
polícia para implementar o projeto de areias pesadas.

À escala internacional, o comércio com a China e a 
Europa através da doca de Chongoene, deverá abrir 
outras oportunidades em benefício da província de 
Gaza. Por conseguinte, as autoridades devem apoiar 
o projeto.

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

Aproveite a leitura!
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Leilão de rubis de Mugloto na Tailândia

Um par excecional de rubis da mina de Mugloto da Montepuez 
Ruby Mining, pesando 61, 50 quilates em bruto, foi ofereci-
do para venda no leilão de rubis da Gemfields em Junho em 
Banguecoque, Tailândia. 

Pesando respetivamente 32, 5 e 29 quilates no bruto, cada uma 
destas pedras preciosas permanecerá com mais de 10 quilates, 
mesmo depois de lapidadas e polidas. 

O impressionante par de rubis é notável por ter uma tonalidade 
vermelha excecionalmente viva e um brilho cristalino notável.

A mina de Mugloto recuperou os rubis num depósito secundário 
no qual os rubis foram concentrados por fluxos aluvionares ao 
longo de antigos paleo-canais, em Novembro de 2021 e Fe-
vereiro de 2022. 

Um depósito secundário é aquele para o qual as pedras pre-
ciosas viajam após a sua formação, e é comum encontrar as 
pedras preciosas mais excecionais nelas (pois eram as capazes 
de sobreviver à árdua viagem ao longo do antigo leito do rio). 

Alguns dos rubis mais excecionais do mundo foram encontra-
dos em Mugloto, incluindo os “Olhos do Dragão” e o “Rubi do 
Rinoceronte”. De acordo com a empresa, uma parte das receitas 
resultantes da venda foi doada ao Parque Nacional de Quirim-
bas, um parceiro de conservação de longa data da Gemfields.

Syrah uma empresa emergente de minerais para baterias 
sob o radar

Com um acordo de ‘offtake’ de quatro anos com o fabricante 
americano Tesla para a AAM de Vidalia, a Syrah Resources tem 
uma operação de mineração de grafite operacional no Projeto 
de Grafite de Balama.  

A empresa assinou recentemente um memorando de entendi-
mento não vinculativo para um potencial acordo de compra para 
a AAM da operação de Vidalia para fornecer o planeado Blue 
Oval Battery Park, uma instalação de fabrico em joint venture 
construída pelos parceiros da JV Ford Motor Company e da em-
presa sul-coreana SK Innovation.

Além disso, o Departamento de Energia dos EUA também em-
prestou à empresa $146 milhões de dólares para a expansão 
das suas instalações em Vidalia. 

O ano financeiro da Syrah para 2021 indica que a empresa reg-
istou um lucro por perda de $0,156 por ação, esperando-se que 
reduza em mais de metade para uma perda de $0,072 no ano 
financeiro de 2022 antes de se tornar positivo no ano financeiro 
de 2023 com um ganho de $0,019 por ação.

A grafite de Balama é a chave para as ambições dos EUA de 
não emissão de carbono

Apesar da insurreição violenta em curso em Cabo Delgado, o 
departamento de energia dos EUA está prestes a apostar numa 
fábrica de processamento de grafite da Louisiana que depende 
de metal extraído na província.

O departamento comprometeu-se a conceder um empréstimo 
de $107 milhões à Syrah Resources para financiar a expansão 
da fábrica de ânodo de grafite Vidalia, La., que tem um acordo 
de fornecimento com a Tesla Inc.

A grafite natural utilizada para fazer os ânodos - um componente 
de bateria - na fábrica, virá inteiramente da mina de Syrah em 
Balama, onde uma violenta insurreição islâmica que as autori-
dades americanas ligaram ao ISIS criou uma crise humanitária.

Especialistas dizem que a decisão dos EUA mostra que o camin-
ho para uma economia livre de carbono será pavimentado com 

escolhas difíceis. Académicos e especialistas salientam que embora a insur-
reição até agora se tenha mantido afastada da área em redor da mina de Syrah, 
afirmam que a exploração mineira lá, ao longo do tempo, poderia fomentar um 
ciclo de extracção, deslocação e desconfiança propício à exploração por ex-
tremistas. Observam também que nos últimos anos os militantes têm atacado 
projetos de gás natural na província.

“Há o risco de uma reação em cadeia”, disse Emilinah Namaganda, uma inves-
tigadora da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, que estuda a relação 
entre o desenvolvimento da terra privada e o tecido das comunidades locais.

O carvão permanece relevante para o cabaz energético

O governo excluiu o abandono da extração de carvão como parte da transição 
energética defendida pelas Nações Unidas, a fim de cumprir o objectivo de 
reduzir as emissões de carbono até 2030.

As autoridades argumentam que a transição energética deve ter sempre em 
conta as condições reais do país.

O Secretário Permanente do Ministério dos Recursos Minerais e da Energia, 
Teodoro Vales, diz que o governo, observou, estabeleceu um objectivo am-
bicioso de produzir 600 megawatts adicionais de energia até 2024, dos quais 
400 MW serão gerados por centrais eléctricas a gás com 200 MW de energia 
solar, eólica e hidroeléctrica.

Vales fez as observações num seminário sobre: “Os desafios e oportunidades 
para promover uma transição energética inclusiva em Moçambique”, organiza-
do pelo Centro para a Democracia e o Desenvolvimento (CDD).

“Fala-se muito sobre o abandono do carvão”, disse Vales. 

“Mas neste momento, o carvão é o maior contribuinte para a balança de pag-
amentos e, em segundo lugar, temos areias minerais pesadas”. Portanto, não 
podemos abandonar estas fontes de um dia para o outro, porque as condições 
necessárias devem estar reunidas para que o possamos fazer”.

Vales salientou que estão em curso acções de mitigação para desenvolver 
a produção de energia não poluente. Entre estes sistemas encontram-se as 
energias renováveis, incluindo a energia hidroeléctrica, mas também com-
bustíveis menos poluentes, como o gás natural.

O governo apoia a utilização maciça de energia renovável 

O Primeiro-Ministro Adriano Maleiane deu instruções ao Fundo Nacional de 
Energia (FUNAE) para continuar a implementar programas e projetos para a 
utilização maciça de energias renováveis.

O resultado pretendido é alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Suste-
ntável (ODS), nomeadamente assegurar o acesso universal à eletricidade até 
2030.

Maleiane disse que o objetivo do governo era promover a utilização de ener-
gias renováveis através da implementação de soluções fotovoltaicas, hidro-
eléctricas e eólicas. 

“A FUNAE está a contribuir para um maior acesso à electricidade no campo, o 
que está a beneficiar comunidades, agregados familiares e pequenas empre-
sas económicas locais”, disse o primeiro-ministro.

África do Sul envolve a SADC sobre a mineração ilegal

A África do Sul está a envolver os seus vizinhos da SADC na intervenção sobre 
a questão dos imigrantes ilegais e expatriados dos seus países que entram na 
África do Sul para cometer crimes como a exploração mineira ilegal.

“O Diretor-Geral dos Assuntos Internos e o Diretor-Geral adjunto dos Serviços 
de Imigração reuniram-se com o Secretário Permanente dos Assuntos Inter-
nos do Lesoto para discutir esta questão da ilegalidade e atividades mineiras 
ilegais e áreas de cooperação, incluindo questões de deportação”, disse Mot-
soaledi.

A comissão de supervisão de Minerais e Energia do Parlamento do Lesoto 
revelou que desde 2019 já houve mais de 4.000 detenções por exploração 
mineira ilegal.

RESUMOS DE NOTÍCIAS



MOZAMBIQUE MINING JOURNAL |  July - September 2022

 6                  www.mozambiqueminingjournal.com   
            

             nquanto se aguarda a aprovação da avaliação de impato 
             ambiental para a construção de uma doca em Chongoene, a
             exportação de mais de 25 000 toneladas de minério de titânio 
para a China e a Europa foi interrompida.

Segundo as autoridades da mineradora chinesa Dingsheng Minerals, a 
instalação de armazenamento de Chibuto em Gaza tem mais de 25.000 
toneladas de minério de titânio, aguardando a construção de uma doca 
em Chongoene para permitir a sua exportação por via marítima. 

A Dingsheng Minerals salientou também que o minério tem um merca-
do garantido na China e na Europa.

O Secretário de Estado para Gaza, Amosse Macamo, está confiante na 
iminente aprovação do impato ambiental do projecto, que é o “único 
constrangimento atualmente”, e que deverá ser abordado em breve.

A Ding Sheng Minerals mostrou que a exportação através do Porto de 
Maputo, o que seria viável, aumenta os custos. 

“A exportação por mar a partir de Gaza foi portanto preferível, foi re-
alizado um estudo de impato ambiental e todas as recomendações já 
foram cumpridas. Por conseguinte, estamos à espera da aprovação da 

Exportação de minério de titânio para a 
China e a Europa interrompida

...devido a aprovações de impato ambiental iminentes

E licença para a construção da doca, para que a navegação possa ser 
realizada”, disse Macamo.

Macama recebeu garantias dos funcionários da empresa de que, até 
ao final de Setembro, duas unidades de processamento estariam con-
cluídas, aumentando a capacidade de produção diária para 20 tone-
ladas. Uma vez concluídas as unidades de processamento, o projeto 
de areias pesadas de Chibuto garantiria a maior produção do mundo. 

Com a conclusão do projeto, serão criados mais 350 postos de tra-
balho em relação aos atuais 850.

De acordo com Macamo, a construção das restantes oito unidades de 
processamento depende, em grande medida, da aprovação da licença 
de construção da doca. Os planos iniciais, estimados em 400 milhões 
de dólares pela Ding Sheng Minerals, irão instalar duas unidades de 
processamento de minério que deverão, no pico da produção, empre-
gar cerca de 5.000 trabalhadores permanentes.

A implementação do projeto das areias pesadas assistiu à deslocal-
ização de cerca de 30 famílias para uma nova área residencial com uma 
escola, um centro de saúde e uma esquadra de polícia.

HISTÓRIA PRINCIPAL
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 s soluções híbridas de energia destinadas à 
 indústria mineira em África estão a progredir. 
 A aprovação de um sistema solar e de baterias 
no Balama Graphite Operation reflete um movimento no 
sentido da poupança de custos e da sustentabilidade, 
dados os riscos crescentes associados às cadeias 
globais de fornecimento de energia.

O boom nos preços da energia devido ao conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia está a prejudicar os países mais forte-
mente dependentes das importações de energia. 

Nos mercados africanos, as empresas industriais e 
comerciais de elevado consumo estão a sentir o aper-
to. A África do Sul, por exemplo, lançou recentemente 
um convite à apresentação de propostas aos produtores 
privados para fornecerem mais 2.600 megawatts de en-
ergia renovável.

“Neste momento, a energia solar e eólica são opções de 
electricidade mais baratas e limpas para as empresas 
comerciais e industriais, particularmente as casas minei-
ras.

“A indústria extrativa procura melhorar as estruturas de 
custos para aumentar as margens e assegurar um bal-
anço forte durante estes tempos incertos. As soluções 
de energia renovável podem normalmente poupar até 
30% nos custos de eletricidade e gerar um retorno atra-
tivo do capital devido aos baixos custos iniciais do capi-
tal”, disse o Presidente da CrossBoundary Energy, Pieter 
Joubert.

Por conseguinte, a CrossBoundary Energy está a assistir 
a um aumento da procura dos seus sistemas híbridos 
de energia concebidos especificamente para o sector 
mineiro. A abordagem da CrossBoundary Energy à tran-
sição das energias renováveis industriais fez com que 
alguns dos projetos híbridos mineiros mais significativos 
em África fossem lançados nos últimos meses.

Em média, o sistema de armazenamento de energia solar 
de 11,25 MWp e de 8,5 MW/MWh em Balama Graphite 
Operation reduzirá o consumo de gasóleo para produção 
de energia em 35 por cento. Durante a hora de ponta do 
dia, o sistema de bateria solar será capaz de fornecer até 
100% das necessidades energéticas de Balama, tirando 
partido do elevado potencial de irradiação solar da local-
ização do local.

Prevê-se que o sistema de energia renovável poupe 8 
dólares por tonelada a uma taxa de produção de 15kt 
por mês.

A CrossBoundary Energy financiará, será proprietária e 
operará o projeto ao abrigo de um acordo de 10 anos de 
construção-operação-transferência, com a Solarcentury 
Africa a liderar o desenvolvimento do projeto e as ativi-
dades do EPCM. 

Sistema solar da Mina Balama reflete 
poupança de custos de energia

A O sistema de baterias solares foi aprovado pelo conselho de adminis-
tração da Syrah Resources em Abril de 2022 e está programado para 
entrar em funcionamento e funcionar antes do final de Março de 2023.
“Assistimos a uma mudança maciça na mentalidade das empresas 
mineiradoras, particularmente na tomada de decisões executivas, não 
apenas em África, mas a nível global. A exigência de controlar os cus-
tos operacionais, juntamente com a pressão para reduzir os gases 
com efeito de estufa, nunca foi tão evidente como nos últimos meses.

“As soluções totalmente financiadas da CrossBoundary Energy e a sua 
capacidade de se mover rapidamente, intersectam-se perfeitamente 
com os custos decrescentes da tecnologia renovável. Utilizando as 
nossas soluções, as mineradoras podem concentrar a sua atenção e 
fundos internos nos principais processos geradores de receitas, asse-
gurando ao mesmo tempo projectos energéticos mais baratos, efici-
entes e limpos a longo prazo”, disse Matthew Fredericks, Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios para a Mineração da CrossBoundary 
Energy.

NOTÍCIAS GERAIS
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 s autoridades do Ministério dos 
 Recursos Minerais e Energia 
 estão a avaliar um aumento dos 
fundos que o Estado transfere para as 
comunidades onde são extraídos os re-
cursos naturais, com vista a proporcio-
nar-lhes maiores benefícios.

 “Estão actualmente em curso discussões 
sobre a revisão da taxa a vários níveis, 
creio que a dada altura poderá haver um 
aumento ou um controlo”, disse o por-
ta-voz do Sétimo Conselho Coordenador 
do Ministério dos Recursos Minerais e da 
Energia, Obete Matine.

O desenvolvimento vem depois das or-
ganizações da sociedade civil terem 
contestado os 2, 75% de imposto que 
o Estado canaliza para as comunidades, 
obtidos a partir do imposto sobre a pro-
dução dos concessionários nas áreas de 

O governo revê transferência de fundos para 
áreas de extracção de recursos

A exploração dos recursos naturais. Matine 
disse que as autoridades estavam a estu-
dar a possibilidade de rever os montantes 
transferidos para as comunidades, com 
a possibilidade de definir critérios para 
os montantes a serem atribuídos a cada 
região.

“O que acontece agora é que não existe 
nenhum regulamento que fixe a taxa de 
2,75% e agora esta taxa é fixada no orça-
mento do Estado. Os recursos a trans-
ferir para as comunidades devem con-
tribuir para um desenvolvimento social e 
económico equilibrado, com vista a evitar 
o agravamento dos desequilíbrios entre 
as regiões do país. 

“Esta questão não pode ser vista de uma 
forma muito simples, porque o objetivo 
final é beneficiar as comunidades, e não 
prejudicar outras”, disse Matine.

Como Inspector-Geral do Ministério, min-
imizou a importância de um imposto úni-
co, observando que os recursos naturais 
têm um peso económico diferenciado, o 
que pode justificar diferentes transferên-
cias de montantes para as comunidades. 

O benefício alegadamente baixo para as 
comunidades que vivem em áreas de ex-
ploração de recursos naturais foi apon-
tado como uma das causas de tensões 
sociais nestas áreas, referindo-se à vi-
olência armada em Cabo Delgado.

Illustrative image. [Source: Mozambique 
Mining Cadastre]

NOTÍCIAS GERAIS
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 Presidente Filipe Nyusi anunciou que a 
 exportação de gás natural liquefeito (GNL), 
 extraído do campo Coral South, ao largo da costa 
do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, no 
norte do país, terá início em Outubro. O GNL será produzi-
do numa plataforma flutuante pertencente a um consórcio 
liderado pela empresa italiana de energia, Eni. 

A plataforma, construída num estaleiro naval coreano, 
chegou às águas moçambicanas em Janeiro, e está agora 
ancorada na Área Quatro da Bacia do Rovuma, a cerca de 
40 quilómetros do continente. Esta é a primeira plataforma 
de águas profundas do mundo a operar a uma profundi-
dade de água de cerca de dois mil metros.

“Moçambique será o primeiro país da África Oriental a ex-
portar GNL. A produção inicial poderá contribuir com mais 
1, 1 pontos percentuais para o crescimento económico em 
2023”, disse Nyusi.

O projeto Coral South deverá produzir 3,4 milhões de ton-
eladas de GNL por ano ao longo dos seus 25 anos de vida 
útil estimados. Está previsto um segundo projeto para a 
Área Um da Bacia do Rovuma, onde o operador é a em-
presa francesa TotalEnergies.

As instalações de GNL planeadas para este projeto estão 
em terra na Península de Afungi, no distrito de Palma. Mas 
os trabalhos em Afungi pararam, supostamente por causa 
da ameaça representada pelos terroristas islamistas.

Os jihadistas tomaram a cidade de Palma em Março de 
2021, e a TotalEnergies retirou todo o seu pessoal do dis-
trito. Subsequentemente, as forças de defesa e segurança 
moçambicanas e os seus aliados ruandeses expulsaram 
os terroristas tanto de Palma como do distrito vizinho de 
Mocimboa da Praia - mas o projeto Afungi ainda não foi 
retomado.

Citado pela estação de televisão independente, STV, Ny-
usi disse não compreender porque é que tais projetos em 
Cabo Delgado não tinham recomeçado. Ele admitiu que 
o terrorismo não tinha terminado, “mas a vida não pode 
parar”.

Pessoas deslocadas têm regressado a Palma, embora de 
uma forma tímida. O Presidente salientou que as empresas 
também devem pensar em regressar. Observou também 
que falou recentemente com o seu homólogo ruandês, 
Paul Kagame, sobre como estava a decorrer o trabalho 
anti-terrorista e porque é que as empresas não estão a 
regressar.

Nyusi assinalou que a segurança em Palma é agora melhor 
do que era antes do ataque de Março de 2021. 

Exportações de gás 
natural iniciam-se 
em Outubro

O

“O terrorismo não vai parar por completo. Os actos terroristas con-
tinuaram na Europa e nos Estados Unidos, mas a vida não parou”, 
aconselhou Nyusi.

No entanto, Nyusi estava confiante que a TotalEnergies acabaria por 
retomar o seu trabalho. Ele não acreditava que a TotalEnergies se 
afastaria da Afungi. 

Nas conversações que manteve com o Diretor Executivo da TotalEn-
ergies, Patrick Pouyanne, a possibilidade de que não voltassem nun-
ca foi levantada.

“O país está a avançar para o desenvolvimento energético. Os inves-
timentos para produzir eletricidade, gás doméstico, e para a indústria 
petroquímica e de fertilizantes, irão diversificar e transformar a nossa 
economia, gerar empregos e trazer benefícios para a segurança ali-
mentar”, disse Nyusi.
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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

 exploração ilegal dos recursos 
 minerais é uma das principais 
 fontes de subsistência na local-
idade de Chimoio, província de Manica, 
em Moçambique. As crianças são inicia-
das em garimpo desde tenra idade, por 
membros da família, e muitas delas des-
cartam qualquer possibilidade de ir cedo 
à escola.

Aos 6 anos de idade, Nelito já acompan-
hava o seu tio e viu a família e amigos 
morrerem aqui.

“Há muitas pessoas que costumo ver lá 
em baixo, e depois pedir ajuda”. Um dos 
meus tios morreu há três dias. Não consi-
go respirar lá dentro, preciso de um saco 
de plástico e começo a soprar para poder 
respirar”, disse a criança de 6 anos.

A busca de pedras preciosas e semipre-
ciosas acontece frequentemente a 80 

Crianças enfrentam exploração na mineração ilegal

A metros abaixo do solo, sem qualquer se-
gurança. Apesar de o Ministério dos Re-
cursos Minerais ter proibido a exploração 
nesta região, a exploração ilegal conti-
nua, dizem que sem ela, não comem. As 
pedras semi-preciosas são vendidas a 
preços de pechincha neste mercado ou 
trocadas por bens essenciais.

Noé Bernardo é Secretário da Associação 
de Mineiros de Munhena.

“Como estamos agora a trabalhar num 
grupo de dez pessoas, as dez pessoas 
por semana estão a fazer 20 a 25 gramas 
por agora. Quando estávamos bem orga-
nizados por semana, saíamos com 800 
gramas’’, disse Bernardo.

Os dados oficiais mostram que o comér-
cio ilegal de pedras preciosas é conduzi-
do por estrangeiros, com ênfase nos tan-
zanianos e tailandeses.

“Encontrámos estrangeiros que vêm de 
muito longe”. Há situações em que eles 
não estão na mineração de facto, estão no 
circuito do tráfico, no circuito do comércio 
ilegal, da compra, venda e exportação. 

“A verdade é que os financeiros têm muito 
dinheiro a circular, e sei que há processos 
em curso no Ministério Público em Cabo 
Delgado e em vários outros locais contra 
estes estrangeiros”, disse Obete Matine, 
Inspetor-Chefe do Ministério dos Recur-
sos Minerais.

Em 2019, o comandante-geral da Polícia 
disse que os ataques armados no norte do 
país estão a ser financiados por mineiros 
de ouro ilegais, em resposta às operações 
de inspeção e repressão das autoridades.

FONTE: AFRICANEWS
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 ontinuam a ser relatados ataques na província norte de
 Cabo Delgado, onde grupos armados vinculados ao ISIL 
 têm estado ativos desde 2017.

O desenvolvimento surge após o produtor de pedras preciosas 
Gemfields ter relatado um ataque próximo da sua mina de rubis na 
província norte de Cabo Delgado, mas as referidas operações não 
foram interrompidas.

Os ataques dos grupos armados ligados ao ISIL (ISIS) em Cabo 
Delgado mataram milhares de pessoas desde o início do confli-
to em 2017, perturbando projetos multibilionários de gás natural e 
mineração.

Gemfields, cuja propriedade de 75% da Montepuez Ruby Mining 
Limitada (MRM) produziu 83.990 quilates de rubis premium em 
2021 e gerou 827 milhões de dólares em vendas desde 2014, disse 
na quarta-feira que o ataque teve lugar a 13 de Julho.

“O ataque terá tido lugar na zona da aldeia de Muaja, que fica a cer-
ca de 30 quilómetros (18,64 milhas) por estrada a partir de MRM. 
Um grande número de pessoas está alegadamente a deslocar-se 
para Nanhupo e Namanhumbir, onde se encontram as operações 
mineiras”, afirmou Gemfields num comunicado.

O ataque foi mais próximo da mina do que incidentes anteriores, 
disse a empresa, acrescentando que as operações não tinham sido 
interrompidas, mas continuaram com “maior vigilância”.
A violência afectou recentemente outras empresas mineiras na 
região. Em Junho, a empresa australiana Triton Minerals, incluída 
na lista da Triton Minerals, relatou um ataque ao local do seu pro-
jecto de grafite Ancuabe, enquanto a Syrah Resources suspendeu 
brevemente a logística e o movimento de pessoal após ataques 
próximos da sua rota de transporte principal.

Organizações não-governamentais e meios de comunicação social 
que monitorizaram a revolta armada relataram recentemente um 
movimento para oeste por parte dos combatentes, que terão de-
capitado dois homens que trabalhavam nos campos fora de Muaja, 
a menos de 10 quilómetros da fronteira do distrito com Montepuez.

Novos ataques reportados na mina de rubi em 
Cabo Delgado

C
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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

 governo tem planos para criar um fundo soberano 
 para gerir as receitas da exploração das reservas de 
 gás no seu norte restivo, disse o Presidente do país, 
Filipe Nyusi.

Nyusi anunciou recentemente uma série de medidas para aju-
dar a economia em dificuldades do país e Nyusi disse que o 
fundo iria garantir uma gestão transparente dos rendimentos e 
ajudar ao desenvolvimento da nação.

“Queremos criar e implementar o fundo soberano de riqueza de 
Moçambique, que terá um quadro regulamentar robusto para 
assegurar que as receitas dos hidrocarbonetos sejam utilizadas 
de forma transparente”, disse Nyusi.

“Queremos um fundo soberano para desenvolver o país e asse-
gurar o seu futuro, especialmente em tempos de adversidade”, 
disse, explicando que o dinheiro ajudaria o país a evitar “cho-
ques externos” e “volatilidade das receitas”.

Os vastos depósitos de gás natural foram descobertos na 
província do norte de Cabo Delgado em 2010, a maior jamais 
encontrada a sul do Sara. Uma vez explorado, Moçambique 
poderia tornar-se um dos 10 maiores exportadores do mundo.

Desde então, a província da maioria muçulmana atraiu três me-
ga-projectos: TotalEnergies’ Moçambique LNG, ExxonMobil’s 
Rovuma LNG, e ENI’s Coral-Sul FLNG.

Mas, desde 2017, a região tem sido atingida por insurreições 
conduzidas por militantes ligados ao grupo jihadista do Estado 
islâmico, o que tem travado o progresso.

Nyusi disse que o fundo de riqueza deveria tornar-se operacio-
nal “antes do início do maior fluxo” de gás da região, sugerindo 
que isso só poderia acontecer depois de 2024, e avisando que 
o país tinha um “problema de gestão de expectativas”.

Dos três projectos, apenas o da ENI está no bom caminho.

A instalação de GNL da empresa italiana é totalmente offshore 
e a empresa espera que a sua fábrica, que pode produzir 3,4 
milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano, comece 
a exportar gás nos próximos meses.

Criação de fundo soberano alinhado com o 

O
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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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 travessando a fronteira da 
 Zâmbia e da República 
 Democrática do Congo, uma vas-
ta área florestal aproximadamente do ta-
manho de Portugal, contém uma das mais 
ricas reservas de minerais do mundo: cobre 
para fios e cabos, e cobalto para baterias 
recarregáveis. 

No cruzamento das duas nações africanas, 
camiões fazem fila de cerca de 53 quilómet-
ros (33 milhas) ao longo de uma estrada 
com crateras, passando por montes gi-
gantescos de resíduos mineiros e aldeãos 
que vendem pilhas de melancias - a maio-
ria deles transportando metais vitais para a 
transição energética global. 

Mas apesar dos recursos lucrativos, as em-
presas mineiras ocidentais esforçaram-se 
durante anos mais para tentarem sair do 
que entrar na cintura de cobre da África 
Central, cada vez mais frustradas por uma 
ladainha de inversões políticas e de apan-
hadas de dinheiro.

De repente, já não é esse o caso.

Os investidores existentes estão a reduzir as 
operações, e outros - como o gigante Grupo 
BHP - estão a farejar a região pela primeira 
vez em anos. A First Quantum Minerals Ltd. 
aprovou finalmente uma expansão de mil 
milhões de dólares na Zâmbia, enquanto a 
Barrick Gold Corp., que considerou vender 
a sua mina zambiana e é uma crítica franca 
do governo congolês, está à procura de no-

Investidores em mineração a voltarem 
precipitadamente à região

Por THOMAS BIESHEUVEL, FELIX NJINI, AND 
TAONGA CLIFFORD MITIMINGI

A 

vos projetos em ambos os países. A Anglo 
American Plc anunciou na quinta-feira uma 
nova empresa conjunta na Zâmbia.

Um mineiro trabalha durante escavações de 
minério de cobre num túnel subterrâneo na 
mina de cobre Nchanga em Chingola, Zâm-
bia.Fotógrafo: Waldo Swiegers/Bloomberg

O que mudou? Na Zâmbia, o novo Presi-
dente Hakainde Hichilema está a fazer o seu 
melhor para atrair investidores e reparar as 
relações danificadas pelo seu antecessor. 
Ele diz querer triplicar a produção de cobre 
na próxima década, uma meta ambiciosa 

que exigiria 30 mil milhões de dólares de in-
vestimentos, de acordo com os analistas da 
BMO Capital Markets.

Em termos mais gerais, há uma consciência 
crescente de que o cobre e o cobalto são 
centrais para a mudança do mundo para as 
energias renováveis, e a segurança do abas-
tecimento tornar-se-á crucial nas próximas 
décadas. O mercado global do cobre já é 
apertado e é difícil encontrar novas minas. 
No cobalto, o Congo é tão dominante que é 
impossível de ignorar.

Ao mesmo tempo, outros países ricos em 

SALES@PADLEY-VENABLES.COM

WWW.PADLEY-VENABLES.COM TEL: +44 (0) 1246 299 100

ROCK DRILLING DEMOLITION CONTRACTORS’
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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. 

cobre como o Peru e especialmente o Chile 
- vistos já a muito tempo pela indústria 
como locais “seguros” para construir - pare-
cem menos amigáveis. 

“Não se pode pedir às pessoas que invistam 
no seu país sem lhes dar conforto”, disse 
Mark Bristow, CEO da Barrick, numa entrev-
ista. “O dinheiro é um bem muito volátil e 
afasta se rapidamente do stress”.

Enquanto a maioria das empresas minei-
ras americanas, europeias e australianas 
se afastaram da cintura de cobre na última 
década – a Glencore Plc é a única grande 
excepção que investiu fortemente em duas 
gigantescas minas congolesas de cobre e 
cobalto - os gigantes de recursos da China 
entraram no espaço.

Isso não é mais aparente em lado nenhum 
do que a cidade congolesa de Kolwezi, que 
deve a sua própria existência à mineração 
- fundada nos anos 30 para explorar os gi-
gantescos depósitos minerais.

Numa viagem de carro pela sua rua princi-
pal, hoje em dia, a influência cultural está 
em todo o lado: painéis publicitários para o 
cimento Zijin encontram-se em quase todas 
as esquinas, enquanto bares de karaoke 
chineses e casinos flanqueiam a estrada.

Agora, outras empresas mineiras estão 
novamente a aumentar a sua presença e 

actividade. No Congo, uma nova mina lid-
erada pelo bilionário Robert Friedland está 
rapidamente a aumentar a produção sob 
um plano que a tornaria no terceiro maior 
produtor mundial até 2024. A BHP, a maior 
empresa mineira do mundo, tem mantido 
conversações sobre a compra de outro pro-
jecto de cobre da Friedland no Congo que é 
vizinha da nova mina Kamoa-Kakula, infor-
mou a Bloomberg no ano passado. 

A cintura de cobre africana e o seu papel no 
fornecimento de minerais críticos está tam-
bém a receber maior atenção a nível gover-
namental. O subsecretário norte-americano 
do Crescimento Económico, Energia e Am-
biente, José W. Fernandez, viajou esta sem-
ana para falar no encontro anual da indústria 
de mineração do continente na Cidade do 
Cabo, onde as cadeias de fornecimento de 
minerais críticos constituíram um tema cen-
tral das suas observações. A sua próxima 
paragem: dois dias na capital zambiana 
para se encontrar com Hichilema.

“Pensamos que o setor mineiro em África 
tem um enorme potencial”, disse Fernandez 
numa chamada com repórteres. “Sabemos 
também que no futuro da energia limpa, 
minerais críticos serão uma parte impor-
tante da solução e que as nações africa-
nas têm muitos dos minerais críticos, seja 
cobalto, manganês, lítio, e outros - muitos 
dos minerais críticos que serão necessári-
os para alimentar as turbinas, para alimen-

tar as baterias elétricas”. A Zâmbia terá de 
atrair até 180 milhões de dólares anuais na 
procura e comprovação de novas reservas 
apenas para atingir os ambiciosos objec-
tivos de produção do governo, disse Sok-
wani Chilembo, chefe executivo do grupo 
de lóbis das minas do país, numa entrevista 
na semana passada.

O aumento dos preços do cobre nos últimos 
anos é “o maior vento em popa”, disse ele. 
“Deu realmente um impulso às ambições de 
todos”.
O país está a fazer um esforço concertado 
entre agências e departamentos para pro-
porcionar um ambiente atraente para os 
investidores, disse o Ministro das Finanças 
Situmbeko Musokotwane numa entrevista 
no seu escritório em Lusaka, a 5 de Maio.

O governo vê o cobre como “o novo 
petróleo” e quer beneficiar da crescente 
procura de electrificação da forma como 
os países ricos em petróleo capitalizaram 
com o aumento do crescimento energético, 
disse ele. Isto significa níveis de produção 
crescentes.

“O petróleo da Zâmbia - nomeadamente o 
cobre - vai trazer os benefícios que temos 
visto noutros locais”, disse Musokotwane. 
“Claro que é nossa responsabilidade que, 
quando este dinheiro chegar, deve ser uti-
lizado corretamente”.
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             mbora a Cummins se tenha 
             tradicionalmente concentrado na 
             tecnologia diesel, ela abraça 
continuamente novas soluções inovadoras. 
Isto torna-a um parceiro perfeito para os Pro-
dutores Independentes de Energia (IPPs, sig-
la em inglês), concentrando-se nas energias 
renováveis, mas ainda confiando na energia 
diesel. Fornece sistemas híbridos totalmente 
integrados com grupos geradores a diesel 
que permitem outras fontes de energia no 
cabaz energético para uma energia de reser-
va completamente fiável. 
 
As soluções holísticas otimizam o tempo de 
inactividade, fiabilidade e redundância do cli-
ente.

A Cummins é líder na evolução do sistema de 
energia tradicional para um ecossistema en-
ergético completo. Os seus grupos eletrogé-
neos de emissão oferecem soluções de en-
ergia verde. 

Por exemplo, enquanto a energia solar e a ba-
teria de reserva podem compensar até certo 
ponto as emissões de carbono, a Cummins 
desenvolveu tecnologia de grupos eletrogé-
neos de emissão para reduzir as emissões 
de gases, estabelecendo assim parcerias 
com os clientes para reduzir a sua pegada de 
carbono e trabalhar para uma solução mais 
limpa.

As sofisticadas tecnologias da empresa são 
concebidas para apoiar soluções integradas 
de micro-rede em todo o mundo, desde lo-
cais fora da rede e remotos até aplicações ur-
banas e de salva-vidas. As suas soluções in-
tegram totalmente todos os componentes de 
uma micro-rede, incluindo grupos geradores 
a diesel e gás natural, tecnologias de hidrogé-
nio, fontes de energia renováveis, sistemas 
de armazenamento de baterias, controlos de 
nível de sistema, interruptores de transferên-
cia, e capacidades de monitorização remota.

“As microredes são fontes de energia contro-
ladas localmente que podem integrar múlti-
plos recursos energéticos, tais como gasóleo, 
gás, vento ou energia solar. Fornecem ener-
gia independente para que quando a rede 
elétrica tradicional experimenta a queda de 
cargas, por exemplo, uma micro-rede possa 
mudar imediatamente para geradores e bate-
rias de reserva.

“O controlo da micro-rede permite que os 
componentes funcionem como uma fonte 
de energia perfeitamente integrada para que 
o tempo, os preços dos serviços públicos, e 

Sistemas híbridos da Cummins para 
Produtores Independentes de Energia agora 
em oferta

E os dados de desempenho possam ser mon-
itorizados para permitir decisões bem infor-
madas para ajudar a manter os custos baixos 
e “Powering a World That’s Always On™,” 
disse o lider da Cummins Southern Africa Mi-
crogrids Power Generation, Warrick Gibbens.

As vantagens das micro-redes incluem a re-
siliência, que é quando uma fonte de energia 
falha, as micro-redes asseguram uma energia 
contínua ao mudar imediatamente para out-
ras fontes ligadas. Depois há a descarbon-
ização, onde as micro-redes podem incorpo-
rar fontes de energia renováveis, oferecendo 
uma solução prática para os esforços de des-
carbonização.

Além disso, há eficiência, onde a micro-rede 
inteligente controla o desempenho para asse-
gurar a eficiência. 

Tecnologias de recursos energéticos, incen-
tivos governamentais disponíveis e serviços 
públicos podem reduzir o custo total de pro-
priedade. Por último, existe flexibilidade onde 
a modularidade atende com facilidade às ne-
cessidades energéticas em mutação, fazen-
do corresponder a energia fornecida à carga 
necessária. A gama de geradores Cummins 
de diesel e gás natural é adequada para to-
dos os requisitos de geração de energia por 
micro-redes, variando entre 17 e 3 750 kVA. 
Os Controlos Avançados de Micro-rede su-
portam múltiplas configurações e soluções 
de implementação de concepção para se 
adaptarem a requisitos de micro-rede em 
evolução. 

Com uma única interface, este controlo su-
porta um sistema de microgeração de energia 
verdadeiramente integrado.

PowerCommand Cloud™ é um sistema ba-
seado na nuvem para verificar o estado do 
sistema, identificar falhas, ou aceder remota-
mente a notificações críticas. Os dados de 
tendências podem ser acumulados ao longo 
do tempo para otimizar recursos, equilibrar 
cargas, e informar a tomada de decisões para 
otimizar operações.

A Cummins está a desenvolver a mais avança-
da tecnologia de células de combustível de 
hidrogénio, fornecendo alimentação contínua 
ininterrupta, a pedido ou em espera. Ao gerar 
hidrogénio mais limpo e renovável, os eletroli-
sadores Cummins fornecem hidrogénio de 
alta pureza com operações seguras e sim-
ples, baixa manutenção, e apoio global desde 
a instalação até ao arranque.

A Cummins trabalha com fornecedores ter-
ceiros conforme necessário para incorporar 
armazenamento de baterias e equipamento 
solar fotovoltaico. 

Além disso, continua a investir em tecno-
logias e produtos futuros para satisfazer os 
requisitos de emissões em todo o mundo, 
apoiando o impulso para a descarbonização.

A empresa está empenhada em tornar a vida 
das pessoas melhor, alimentando um mundo 
mais próspero. Continua a fazer avançar a 
tecnologia e as soluções de energia essenci-
ais para o nosso futuro. 

Compreende que comunidades e empre-
sas fortes dependem de um planeta mais 
saudável e compreende que não pode fazer 
isto sozinho. Daí o PLANET 2050, a sua es-
tratégia empresarial de longo alcance com 
uma lente ambiental que utiliza ações, advo-
cacia e parcerias para fazer a sua parte para 
impulsionar a mudança em prol de um plane-
ta saudável.

Os objetivos da Cummins abrangem três 
grandes prioridades que estão a abordar as 
alterações climáticas e as emissões atmos-
féricas. O outro objetivo é utilizar os recursos 
naturais de forma sustentável e estabelecer 
parcerias com as comunidades para um mel-
hor resultado. 

Até 2050, as metas aspiracionais da Cum-
mins incluem a neutralidade de carbono, não 
desperdiçar nada, e ter um impato positivo 
líquido em todas as comunidades em que 
opera. Estes são grandes objetivos que a em-
presa está empenhada em realizar.

NOTÍCIAS CORPORATIVAS
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 ada peça de equipamento de mineração gera 
 constantemente dados críticos de funcionamento e 
 produção que são utilizados pelos produtos Cat® 
MineStar™ para permitir que os mineradores tomem melhores 
decisões. Historicamente, cada capacidade MineStar – Fleet 
(frota), Terreno, Saúde e outras - tem diferentes ferramentas de 
relatório para estes dados capturados. 

Caterpillar lança a sua nova plataforma de relatórios Cat 
MineStar para MineStar Solutions, um poderoso produto de 
relatórios e análises que pode consolidar a informação dos 
produtos MineStar. 

Actualmente, o MineStar Reporting suporta informação da 
MineStar Fleet, Terreno, Saúde e Comando para carregamen-
tos. O apoio para MineStar Edge está atualmente em curso, e 
todos os outros produtos serão em breve apoiados.

Os relatórios e dashboards (painéis de control) fáceis de usar 
gerados pelo MineStar Reporting são adequados para um ou 
vários locais de minas e podem trabalhar eficazmente com out-
ras fontes que não sejam o MineStar. Além disso, fornece uma 
única camada de dados para apresentação e análise, indepen-
dentemente da versão MineStar. Um conjunto abrangente de 
relatórios e painéis de controlo vêm de série com a instalação 
do sistema. 

Os dados recolhidos do MineStar e de outras tecnologias de 
fornecedores são unificados pelo novo MineStar Reporting 
numa base de dados abrangente que pode ser acedida de for-
ma simples e segura através de um web browser. 

O sistema flexível permite aos utilizadores criar relatórios per-
sonalizados, pelo que cada pessoa está equipada com a in-
formação apropriada, enquanto que os relatórios automáticos 
por correio electrónico dentro do sistema asseguram que os 
dados são recebidos no momento certo.

Ao fornecer mais conteúdo gráfico aos utilizadores, o Mine-
Star Reporting expande a amplitude das capacidades de elab-
oração de relatórios na mina. A solução oferece atualizações 
para se ligar a outras fontes de dados de mineração para uma 
análise mais abrangente e um resumo de todo o quadro, inclu-
indo inteligência espacial, dados de plantas de processamento 
e reconciliações. Fornece rastreio de produtos com rastreio de 
génese, gestão de reservas e reconciliações.  

Os relatórios centrais e painéis de controlo incluídos na nova 
plataforma de relatórios permitem aos utilizadores visualizar 
e analisar rapidamente os dados dos sítios de minas. Os 
relatórios padrão de produção incluem resumos de gestão e 
movimento, bancos minados, detalhes de ciclos, produção de 
camiões, e movimento e resumo de classificação. 

Novo  MineStar Reporting, uma base de dados 
abrangente

C O desempenho do equipamento, estatísticas de tempo e visão 
geral dos atrasos, calendário de actividades, cronograma da fro-
ta e detalhes de eventos são cobertos no relatório de tempo. Os 
utilizadores podem ver rapidamente a precisão da perfuração, 
lista de furos e informação de perfuração utilizando o relatório 
de perfuração padrão. Uma grande variedade de relatórios de 
manutenção é incluída com um conjunto expandido utilizando 
dados de saúde da máquina.

Crescendo com o uso da automatização do local da mina, o 
MineStar Reporting é escalável e à prova de futuro. Utilizando 
a tecnologia Connected Mine em parceria com a Information 
Alignment, simplifica a comunicação dos dados actualmente 
recolhidos, deixando espaço para soluções futuras quando a 
mina estiver pronta para adoptar novas tecnologias. 

Com todos os dados alojados num único local independente de 
uma solução, dados históricos valiosos são seguros quando se 
actualiza ou se alteram os sistemas tecnológicos.

NOTÍCIAS CORPORATIVAS
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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

 Integrated Air Solutions, o parceiro 
 regional exclusivo de vendas e 
 serviços da ELGi Equipment e da 
FS-Eliott anunciou que uma gama abrangen-
te de compressores de ar das estimadas 
marcas globais ELGi e FS-Elliott irá partilhar 
espaço ao lado do inovador sistema de su-
pressão de pó subterrâneo MethaSperseTM 
da Electro Mining, da Integrated Air Solutions.

O avançado sistema de tubagem de alumínio 
AIRCOM também será introduzido durante a 
exposição de mineração.

Nos últimos quatro anos, a empresa tem 
vindo a fornecer com sucesso soluções de 
qualidade de ar para os setores mineiro, de 
construção, de engenharia, de cimento, far-
macêutico, automóvel, alimentar e de bebi-
das, agro-processamento, poços de água, e 
exploração de petróleo e gás. 

“É nosso objetivo aproveitar o sucesso que al-
cançámos na Electra Mining Africa 2018, utili-
zando esta plataforma expedita para mostrar 
o nosso produto, tecnologia e soluções de 
serviços à indústria mineira”, diz o Diretor 
Executivo da Integrated Air Solutions Group, 
Graham Russell. 

“Esta exposição oferece um ponto de en-
contro conveniente onde todos os nossos 
intervenientes, incluindo clientes, utilizadores 
finais dos nossos parceiros dos Fabricantes 
de Equipamento Original (OEM,sigla em in-

Integrated Air Solutions apresenta 
compressores de ar

A

glês) bem como peritos da indústria, podem 
interagir em rede”. A primeira é a gama ELGi 
de compressores elétricos e a diesel de pri-
meira qualidade para as necessidades de 
mineração e ar industrial. 

“Estas máquinas incorporam tecnologias 
avançadas para uma fiabilidade e eficiência 
otimizadas, proporcionando o melhor custo 
total de propriedade (TCO) da classe”, con-
tinua Graham. 

A ELGi vai lançar o seu novo Compressor 

Eléctrico Portátil PG 45. Apresentando tecno-
logia avançada e uma pegada compata, estes 
compressores elétricos ecológicos estabele-
cem um novo padrão no segmento portátil, 
oferecendo o benefício de um funcionamento 
silencioso e sem emissões em toda a gama. 

As máquinas robustas, que dispõem de um 
motor TEFC de ‘gaiola de esquilo’ e isola-
mento classe F, são fabricadas em aço de 
qualidade industrial e canópia revestida a pó 
para máxima proteção contra a corrosão e 
durabilidade.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA



MOZAMBIQUE MINING JOURNAL |  Julho - Setembro 2022

 www.mozambiqueminingjournal.com                19   
                                    
        

Oil & Fuel Analysis | Transformer Chemistry Services | Reliability Solutions

Condition Monitoring is at the
heart of machine reliability 
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WearCheck, Africa's leading condition
monitoring company, is dedicated to saving
money for you, our customers. We analyse 
data from condition monitoring and
fluid analysis to schedule maintenance and
avoid unexpected machine failure.
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 Instrotech oferece agora a mais 
 recente tecnologia em 
 interruptores de nível condutores, 
o NEK da Kobold, uma unidade completa 
e funcional que monitoriza de forma fiável o 
nível limite dos meios condutores, mesmo 
em condições de processamento pesado.

Quer sejam utilizados para monitorização 
de tanques de produtos químicos ou de 
água doce, recipientes de mistura ou para 
proteção contra o funcionamento a seco 
em bombas, os interruptores condutivos 
de nível tipo NEK mais do que satisfazem 
a procura de tecnologia de medição efici-
ente e rentável. A concepção compata, com 
economia de espaço mas robusta, signifi-
ca que os dispositivos podem ser perfeita-
mente integrados nos processos industriais 
existentes.

O dispositivo compato NEK é concebi-
do como uma unidade funcional completa 
que pode ser aparafusada a um tanque. A 
caixa compata com conexão de processo 

Comutador rápido NEK da Kobold no mercado

A tem uma rosca macho e hexagonal 
para instalação.

Além disso, os dispositivos feitos 
de Sulfureto de Polifenileno (PPS), 
toleram pressões até 20 bar, e os 
feitos de Polipropileno (PP), tol-
eram até 6 bar. Dois eléctrodos 
feitos de aço inoxidável esten-
dem-se ao processo. Assim que 
ambos entram em contacto com 
um líquido condutor, a electróni-
ca detecta-o e emite um sinal de 
comutação correspondente.

Dois comprimentos de instalação, 
36 e 73 mm, podem ser selecio-
nados. A profundidade de insta-
lação pode ser adaptada individ-
ualmente por meio de um tubo de 
proteção adicional. A instalação 
do dispositivo é possível a partir 
do topo ou do lado do recipiente. 
A classe de protecção é IP 68.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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 uto Sueco Moçambique passa 
 a comercializar toda a gama
 de produtos Volvo CE - escav-
adoras, dumpers articulados, pás carre-
gadoras, pavimentadoras e compactado-
res. À semelhança do que acontece com 
a Volvo Trucks, a Auto Sueco Moçam-
bique prestará um serviço Após-venda 
especializado e peças genuínas Volvo, 
tendo reforçado as suas equipas com 
técnicos especializados que assegur-
am o know-how existente da marca em 
Moçambique, o que se revela como uma 
mais-valia para os clientes.

A Segundo Pedro Ferreira Monteiro, CEO 
da Auto Sueco Moçambique “com a in-
corporação de mais um produto Volvo 
(VCE), continuamos a reforçar a nossa 
estratégia, com o objetivo de nos afir-
marmos como um parceiro forte, ágil e 
próximo dos nossos clientes, onde as 
nossas operações em Maputo e em Tete, 
assumem uma importância ainda maior. 
A par disso, acrescentamos também um 
serviço de excelência e acompanham-
ento aos diferentes clientes que operam 
neste mercado”.

Com esta nova representação oficial da 
Volvo, a Auto Sueco Moçambique man-
tém a sua trajetória de fortalecimento da 
sua atividade no mercado moçambicano, 
consolidando um posicionamento que a 
coloca, num patamar distinto ao nível da 
excelência de gestão, dimensão, alcance 
e potencial, bem como num lugar de cla-
ro destaque, no que se refere ao reforço 
da confiança do Volvo Group, enquanto 
parceiro fiável nesta nova representação 
da Volvo CE.

A Auto Sueco Moçambique, empresa do Grupo Nors, é a nova distribuidora oficial da Volvo Construc-
tion Equipment no país, incorporando a atividade de máquinas de construção Volvo ao negócio de 
Camiões e Autocarros Volvo, que integrava desde o seu arranque, em 2014.

Auto Sueco Moçambique: nova distribuidora 
oficial da Volvo Construction Equipment
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  ilímetros podem fazer toda a 
  diferença quando se trata da 
  estabilidade de gruas e 
plataformas elevatórias. Quando a segu-
rança é posta em risco, as gruas podem 
inclinar-se ou mesmo cair. Se as cargas 
forem levantadas de forma desigual, isto 
pode resultar em tensão e danos. O que é 
necessário nestes casos são soluções de 
medição facilmente integradas com uma 
boa relação preço-desempenho e qualidade 
de produto de primeira classe. 

SIKO resolveu esta tarefa desenvolvendo o 
impressionante codificador com fio SG 30 
com o seu design extremamente compac-
to mas robusto e uma vasta gama de apli-
cações.

A Instrotech oferece agora encoders inova-
dores Siko com fio para um amplo espec-
tro de aplicações com comprimentos de 
medição entre 600 milímetros e 40 metros. 
O princípio funcional dos codificadores com 
fio é bastante simples: Um fio de medição 
é enrolado num tambor e, quando o fio 
é puxado para fora, provoca a rotação do 
tambor. Um sensor ligado ao eixo do tam-
bor regista esta rotação e gera um sinal de 
medição proporcional ao movimento do fio 
do tambor, o que indica a posição.

Por outro lado, ao estender os braços da 
grua, a detecção exacta da posição dos 
suportes é essencial para evitar que a grua 
ou camião se incline ou caia. Isto é feito 
medindo os valores atuais dos suportes es-
tendidos e comparando-os diretamente com 
o comprimento do braço estendido da grua. 
Isto significa que a extensão completa do 
braço da grua só é possível se os suportes 

Ferramenta de medição de precisão SIKO SG 
30 para pesos pesados

M também forem estendidos até à largura 
máxima. Os codificadores com fio não são 
apenas utilizados para gruas que operam a 
grandes alturas. É também necessária uma 
precisão óptima quando é necessário ele-
var cargas extra-longas. Os codificadores 
com fio asseguram a elevação uniforme, por 
exemplo, de comboios, comboios subter-
râneos ou eléctricos, utilizando uma plata-
forma elevatória. A não observação disto 
pode causar tensão, o que pode resultar em 
danos em toda a construção.

Um sistema redundante é muitas vezes 
necessário por razões de segurança e em 
situações de espaço limitado. Com estes 
requisitos de precisão em mente, a SIKO 
desenvolveu o codificador com fio SG 30 
com o seu design particularmente fino e 
compacto.

Apesar do seu tamanho que poupa espaço e 
peso leve de aproximadamente 500 gramas, 
não foram feitas concessões no que diz re-
speito à estabilidade. A caixa exterior é feita 
de zinco resistente fundido sob pressão e 

a caixa de mola de plástico reforçado com 
fibra de vidro. Outra característica única do 
SG 30 é a sua vasta gama de temperaturas 
de trabalho, o que lhe permite ser utilizado 
de - 40 a mais 80 graus Celsius. Quatro ori-
fícios de aeração bloqueáveis estão integra-
dos para evitar a condensação. A saída do 
arame tem um selo de protecção especial. A 
saída de arame é flexível de modo a que não 
seja necessário um alinhamento a 100% 
com a direcção da extensão da saída.

O SG 30 tem um alcance de medição de 
até 3.000 milímetros. Um elevado grau de 
precisão de medição em toda a gama de 
medição é garantido enrolando o fio no tam-
bor numa única camada. 

Além disso, o SG 30 está pronto para ligar 
os tipos de codificadores CAN/CAN-Bus, 
MWI e MWU. Uma vantagem particular 
oferecida pelo método de ligação normal-
izado é o sistema Plug and Play, que gar-
ante uma instalação rápida e fácil e uma 
utilização imediata.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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 echnology in blasting – along
 side advanced low carbon
 emission emulsion explosives – 
are helping pave the way on mining’s sus-
tainability journey.

“The digital age has given us the opportu-
nity to leverage the quality of our people, 
products and service – to optimise blast 
technology,” said BME Managing Director 
Ralf Hennecke. “Building on the flexibili-
ty and accuracy of electronic detonation, 
our digital tools can make mining more 
efficient and less carbon intensive.”

By collaborating with customers and 
technology partners, BME has developed 
solutions that can enhance output and are 
easily integrated – both between BME’s 
digital products and externally. Hennecke 
emphasised that software platform inte-
gration was key to ensuring that innova-
tive digital tools could operate seamlessly 
with a mine’s existing systems.

An innovation that has received global ac-
claim is BME’s electronic detonation sys-

O papel da detonação para tornar a exploração 
mineira mais sustentável

T tem, AXXIS. Developed by an in-house 
team of specialists, AXXIS improves the 
quality of blasts and mine productivity.

“The entire system was designed in South 
Africa and built by our own engineer-
ing department,” said Tinus Brits, Glob-
al Product Manager for AXXIS. “All the 
support and maintenance on the system 
is conducted by our dedicated in-house 
technicians.”

Applied in conjunction with BME’s Blast-
map blast planning software, AXXIS 
demonstrates the value of product inte-
gration. Complex blast designs can be 
easily and quickly transferred from the 
Blastmap planning platform to the AXX-
IS initiation platform. Brits noted that 
Blastmap can also export to third party 
initiation systems that a mining customer 
might already be using.

Among the capabilities that BME has 
brought to the mining sector are longer 
blasting windows to allow for larger and 
more productive blasts.

“The increased firing window of AXXIS Ti-
tanium – the latest generation of the AXX-
IS system – gives mines the opportunity 
to conduct larger blasts,” he said. They 
can also design more complex blasts.

The quality of these blasts ensures better 
fragmentation, so that less energy is con-
sumed in downstream stages like loading, 
hauling, crushing and milling. Less energy 
converts directly to lower carbon emis-
sions when coal- or diesel-fired electric-
ity is used. Larger blasts also mean fewer 
mine stoppages, allowing a more stream-
lined mining process.

“Safety remains a key focus in mining, 
and a safe mine is a productive mine,” he 
said.

“Our digital initiation systems innovate 
constantly to raise the level of safety in 
blasting – such as the dual basis of safety 
in our latest AXXIS Titanium system.”

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA



            oi preciso a violação sexual de um
            grupo de oito mulheres para que a
            Polícia Sul-Africana finalmente atuasse 
contra os mineiros ilegais na cidade de Mo-
gale. 

E quando o fizeram, foi com uma operação de 
“Takedown” (incursão e dismantelamento) do 
tipo que se tornou uma resposta costumeira a 
atrocidades criminosas tão terríveis que já não 
podem ser ignoradas. 

Dezenas de polícias, juntamente com equip-
as de resposta táctica, a Special Task Force 
da polícia e a segurança mineira inundaram 
a área, prendendo perto de uma centena de 
suspeitos de minarem ilegalmente, ou “zama 
zamas”, como são mais comummente conhe-
cidos. Foi uma demonstração de força para as 
câmaras, mas que, isoladamente, terá poucos 
benefícios a longo prazo para uma comuni-
dade estrangulada pelo crime organizado.

As raízes desta economia do submundo são 
muito mais profundas do que os poços e 
túneis de minas abandonados que pontilham a 
paisagem. A economia do submundo tem ardi-
do durante bem mais de uma década no vazio 
deixado por um serviço policial largamente 
ausente, incapaz ou não disposto a cumprir o 
seu mandato constitucional, atormentado pela 
corrupção, sem qualquer estratégia, capaci-
dade ou aptidão real para investigar o crime 
organizado complexo e aterrorizado com os 
próprios criminosos que devem prender.

E os “zama zamas” estão no fundo de uma 
próspera economia ilícita centrada em Joanes-
burgo que beneficia principalmente os negoci-
antes de sucata e ouro sul-africanos, joalhari-
as, refinarias de ouro e exportadores. 

As horríveis violações e subsequentes de-
tenções dos mineiros ilegais, muitos deles 
imigrantes indocumentados do Lesotho, 
Moçambique e outros estados vizinhos, acres-
centaram combustível ao ódio que um número 
crescente de sul-africanos sente em relação 
aos “estrangeiros” que culpam pelo aumento 
da criminalidade violenta, desemprego e inse-
gurança. Imagens de pneus, fósforos e gasolina 
foram partilhadas nos meios de comunicação 
social no meio de chamadas a #PutSouthAF-
ricansFirst. Alguns politicos foram cinicamente 
apreendidos com o sentimento xenófobo. Ele-
mentos no ANC equipararam imigrantes ilegais 
a violadores numa marcha amplamente ridicu-
larizada em que protestaram contra as falhas 
do seu próprio governo.

Em Kagiso no Rand Ocidental, centenas de 
residentes foram para as ruas em busca de 
“zama zamas” e “estrangeiros”. Armados com 
jamboks (chambocos), facas, martelos, pás e 
pedras, os pobres caçavam os pobres numa 
explosão de vigilantismo, violência xenófoba 

Nenhuma solução fácil para a crise da 
mineração ilegal Por JULIAN RADEMEYER*

F e assassinato. Foram incendiadas barracas 
supostamente pertencentes a “zamas”. Alguns 
supostos mineiros ilegais foram espancados, 
despidos e humilhados publicamente antes 
de serem entregues à polícia. Pelo menos um 
suspeito “zama zama” foi espancado e ape-
drejado até à morte, um pneu atirado ao seu 
cadáver com uma multidão a assobiar e ig-
norar os apelos para parar.

Estas cenas, reminiscentes da violência xe-
nofóbica sangrenta que se abateu sobre par-
tes do país em 2008 e 2015, e da agitação em 
Julho do ano passado, que deixou mais de 300 
mortos, são o produto de anos de negligência 
por parte de uma elite política, costeada em 
segurança em brigadas de luz azul e abrigada 
da miséria diária que é a vida para a maioria 
dos sul-africanos. Eles deveriam causar-nos 
arrepios. A fúria e a frustração que há tanto 
tempo tem vindo a ser suprimida em tantas 
comunidades está a irromper à nossa volta. 

O Ministro da Polícia Bheki Cele prometeu 
“ação rolante” em todas as quatro provín-
cias afectadas pela exploração mineira ilegal. 
Numa entrevista televisiva após algumas das 
detenções, ele reconheceu a necessidade de 
investigações mais amplas. 

“Precisamos realmente de encontrar os man-
dantes”. Estes tipos [os mineiros ilegais], como 
os vêem, nada vos diz que são ouro”, disse 
ele, gesticulando para alguns dos suspeitos 
empoeirados e desgrenhados vestidos em tra-
pos rasgados à espera de serem levados pela 
polícia. 

É difícil não ser cínico em relação a estas 
promessas.

A extração ilegal de ouro tem vindo a aumen-
tar há mais de vinte anos na África do Sul. Os 
mineiros ilegais subterrâneos foram denuncia-
dos pela primeira vez em 1999, entrando em 
poços abandonados em Welkom. 

O agravamento das qualidades do minério, 
o aumento dos custos, as crises de trabalho 
e agitação social e a queda do investimento 
em novas minas contribuíram para um declínio 
acentuado no sector da extracção de ouro. O 
número de trabalhadores despedidos gener-

alizadamente diminuiu de 190.000, em 2008, 
para apenas 95.000, em 2019. Como várias 
grandes operações mineiras fecharam as por-
tas e foram para outro lado, os poços aban-
donados tornaram-se ímanes para um número 
crescente de mineiros ilegais. 

O desafio de abordar a exploração mineira ile-
gal é complexo e não pode ser alcançado com 
operações de “takedown” e demonstrações 
dramáticas de força, independentemente da 
frequência com que ocorram. Durante a últi-
ma década, as redes criminosas envolvidas na 
mineração ilegal exploraram o declínio da ca-
pacidade de aplicação da lei do Estado e o au-
mento da corrupção, principalmente durante o 
mandato do antigo Presidente Jacob Zuma, e 
cresceram em sofisticação e influência.

A extração ilegal de ouro tem vindo a au-
mentar há mais de vinte anos na África do 
Sul. Os mineiros ilegais subterrâneos foram 
denunciados pela primeira vez em 1999, en-
trando em poços abandonados em Welkom. 
O agravamento das qualidades do minério, 
o aumento dos custos, as crises de trabalho 
e agitação social e a queda do investimento 
em novas minas contribuíram para um declínio 
acentuado no sector da extracção de ouro. O 
número de trabalhadores despedidos gener-
alizadamente diminuiu de 190.000, em 2008, 
para apenas 95.000, em 2019. Como várias 
grandes operações mineiras fecharam as por-
tas e foram para outro lado, os poços aban-
donados tornaram-se ímanes para um número 
crescente de mineiros ilegais. 

À medida que estas redes se expandiram, os 
níveis de violência também se expandiram. 
Sindicatos fortemente armados guerreiam so-
bre o território, tanto à superfície como no sub-
solo. Alguns grupos “zama zama”, nomeada-
mente do Lesotho, começaram a operar como 
redes de proteção especializadas, roubando 
ouro de outros mineiros ilegais ou trabalhan-
do como pistoleiros para sindicatos. As armas 
apreendidas pela polícia incluem espingardas 
de assalto, espingardas de caça, submetral-
hadoras e granadas; os investigadores acredi-
tam que muitas destas armas são roubadas ou 
compradas à polícia e às forças militares do 
Lesotho. 
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Os crimes violentos - incluindo assassinatos, 
agressões e crimes sexuais - ocorrem a níveis 
significativamente mais elevados em antigas 
povoações mineiras de ouro do que em ci-
dades sul-africanas, elas próprias notórias 
pela violência. A taxa de homicídio na região 
de Goldfields do Free State, por exemplo, atin-
giu 55 casos por 100 000 pessoas - uma taxa 
que a colocaria entre os 15 lugares mais vio-
lentos do mundo em 2019.

Os esforços para selar os poços desativados 
levaram a um aumento das incursões em 
poços operacionais em todo o país, com um 
aumento associado da corrupção. Para que os 
sindicatos do ouro tenham acesso aos poços 
operacionais, é necessário pagar toda uma 
“linha” de empregados, desde guardas de se-
gurança à superfície até aos banqueiros, oper-
adores de maquinaria e mineiros. 

O custo de subornar uma linha de seis a sete 
empregados aumentou nos últimos anos dev-
ido ao facto de os poços abandonados se 
terem tornado mais difíceis de entrar e atual-
mente a média situa-se entre R65 000 e R70 
000 por “zama zama” no Free State e Gauteng.

Os “zama zamas” também pagam aos tra-
balhadores das minas até R15 000 cada um 
pela utilização de cartões de acesso, permitin-
do-lhes entrar como empregados regulares 
da mina pela porta da frente”, como disse um 
funcionário. Uma importante empresa mineira-
dora em Gauteng apreende cerca de 200 em-
pregados por trimestre por ajudar os mineiros 
ilegais, no entanto, os oficiais de segurança 
estimam que o número real de empregados 
comprometidos é pelo menos cinco vezes su-
perior.

Na província do Northwest, os agentes de se-
gurança alegam que os sindicatos mineiros de 
ouro corromperam esquadras inteiras da polí-
cia: uma unidade da polícia alegadamente es-
coltava regularmente as entregas de alimentos 
a um poço desativado controlado por “zama 
zamas”, enquanto a polícia de uma esquadra 
diferente alegadamente escoltava pistoleiros 
para a área, e um terceiro conjunto de polícias 
serviu de assassinos para um cabecilha local, 
assassinando vários dos seus rivais.

Para preencher o vazio deixado pela polícia, 
as empresas mineiradoras foram forçadas a 
estabelecer as suas próprias unidades de in-
vestigação paralelas. “Não podemos ir à es-
quadra policial local perto da mina com infor-
mações sobre a atividade sindical por causa 
da corrupção”, disse um gerente de segurança 
mineira - falando sob condição de anonimato.

“A própria polícia avisou-nos sobre isto. Em 
vez disso, entregámos muita informação à 
Direcção de Investigação Criminal Prioritária, 
Inteligência Criminal, estruturas policiais Pro-
vinciais e Nacionais... Pode-se literalmente ver 
os sindicatos a ficarem cada vez maiores e a 
começarem a legitimar-se a si próprios, lavan-
do dinheiro em pousadas, empresas de táxis, 
lojas de bebidas e casas de hóspedes. 

“Numa das nossas minas, prendemos milhares 
de mineiros ilegais nos últimos quatro anos - 
dos quais mais de 70 por cento são imigrantes 
ilegais. Somos responsáveis por cerca de 85 
por cento das estatísticas criminais naquela 
esquadra de polícia. Mas não foi designado 

um único detective ou veículo policial para lidar 
com isto. Tivemos de reunir as provas, escre-
ver o registo criminal, fazer uma cópia no caso 
de desaparecer e transportar as pessoas que 
prendemos para a esquadra de polícia porque 
a polícia não viria buscá-las. Depois tivemos 
de rastrear as fichas e a acusação”.

Atualmente, Joanesburgo é uma “Cidade de 
Ouro” cada vez mais manchada e um centro 
para negociantes de ouro legais e ilegais. Ali, 
tal como a minha colega Marcena Hunter en-
controu na investigação de mercados de ouro 
ilegais na África Oriental e Austral, o ouro pro-
duzido localmente e importado de países viz-
inhos, especialmente do Zimbabwe, é comer-
cializado por vendedores ambulantes de todas 
as faixas.

O ouro é lavado por negociantes de sucata e 
joalharia em segunda mão com licenças para 
comprar e vender ouro. As jóias em segunda 
mão e os comerciantes de metais preciosos 
registados são descritos como desempenhan-
do um papel mais importante no financiamento 
da actividade ilegal do que os comerciantes de 
sucata. As pequenas refinarias são também 
um ponto vulnerável nas cadeias de abasteci-
mento de ouro. 

Existem pelo menos 100 pequenas refinarias 
só em Gauteng, muitas delas no West Rand. 
Analistas da indústria e a polícia queixam-se 
de que a SA Diamond and Precious Metal Reg-
ulator (SADPMR) se afasta do seu mandato 
regulamentar e opera de forma opaca, fechan-
do os olhos a riscos criminais e de reputação.
Na África do Sul, a venda de ouro em segun-
da mão, como as jóias de ouro, está isenta 
de impostos. Isto tem assistido ao aumento 
dramático de esquemas de IVA simples e ex-
traordinariamente lucrativos. O ouro produzido 
ilegalmente, extraído localmente ou contra-
bandeado dos países vizinhos, é fundido em 
barras doré (doré é uma liga semi-pura de ouro 
e prata) consistente com a pureza da joalharia. 

Utilizando este método, o produto acaba-
do de extrair é disfarçado de ouro reciclado. 
Isto não só dificulta o rastreio das origens do 
metal, como os comerciantes de ouro podem 
também fabricar transacções para alegar fal-
samente que pagaram o IVA de 15 por cento 
e apresentar pedidos fraudulentos de abati-
mentos fiscais. Devido a um regime de IVA 
favorável, grande parte do ouro tende a ser 
lavado em cadeias de abastecimento formais 
na África do Sul, em vez de ser contrabandea-
do para fora do país para centros de comércio 
internacional.

Uma investigação dos serviços fiscais sul-af-
ricanos sobre a indústria do ouro em segunda 
mão revelou um espantoso esquema de fraude 
fiscal multi-bilionário e um submundo sombrio 
de Krugerrands, jóias de sucata, minas ilegais 
e fábricas de facturas falsas. O esquema era 
tão imenso que apenas duas empresas recla-
maram R24,4 mil milhões em reembolsos de 
IVA alegadamente fraudulentos entre 2012 e 
Março de 2020, informou a AmaBhungane no 
início deste ano.

Uma vez lavado, o ouro é exportado, princi-
palmente para os EAU, e em menor medida 
para a Índia e China. Embora a África do Sul 
tenha declarado não exportar doré entre 2007 
e 2017, os dados de importação dos EAU 

mostram que mais de 34 toneladas chegaram 
da África do Sul entre 2012 e 2016. Este ouro 
foi provavelmente exportado legalmente após 
ter sido processado por pequenas refinarias 
em Gauteng. As empresas de fachada são 
também essenciais para a exportação de ouro 
ilegal. Estas são frequentemente empresas de 
exportação com ligações a refinarias em cen-
tros globais como o Dubai. É difícil identificar e 
processar estes actores, em parte porque mui-
tas das empresas envolvidas estão sediadas 
fora da jurisdição da África do Sul. 

Não existem soluções fáceis para a crise da 
mineração ilegal. O facto de ter atingido os 
níveis que atingiu é testemunho da incapaci-
dade da actual estratégia policial para enfren-
tar e perturbar o crime organizado.

A necessidade de uma acção rápida e es-
tratégica é imperativa. O crime organizado é 
uma ameaça existencial, infligindo um impacto 
devastador no tecido político, económico e so-
cial da África do Sul, desde o governo central 
até aos municípios rurais e desde a Bolsa de 
Joanesburgo até à loja de “spaza” (lojas infor-
mais).

Como argumentamos numa próxima Avaliação 
Estratégica do Risco do Crime Organizado 
para a África do Sul, que deverá ser publicada 
no próximo mês, a perspectiva de combater o 
crime organizado é assustadora mas não in-
transponível e uma estratégia bem conduzida 
e dotada de recursos para a aplicação da lei 
poderia pagar dividendos rápidos.  

Isso exigiria que tácticas de curto prazo, 
como as “takedowns” vistas recentemente em 
Mogale City e em resposta aos tiroteios em 
massa do mês passado em tavernas, fossem 
substituídas por estratégias de longo prazo 
e investigações orientadas pela inteligência, 
destinadas a perturbar e desmantelar as redes 
criminosas.

A compreensão dos danos do crime organiza-
do é primordial. Os danos criminais vão muito 
além do ato de crime em si e têm um impacto 
que não é mensurável nas estatísticas polici-
ais. E requer uma resposta unificada. Todos 
têm um interesse no combate ao crime organi-
zado. Embora este seja um refrão comum em 
sociedades fraturadas pelo crime organizado, 
na África do Sul é especialmente pertinente 
devido à longa sombra lançada pelo ‘apart-
heid’, à persistente falta de confiança entre a 
polícia e as comunidades, e à omnipresença 
da corrupção, que tem corroído as respostas 
oficiais. 

Por mais desolador que possa parecer dos 
acontecimentos recentes, é vital que o pens-
amento fatalista não crie raízes. Os actuais 
níveis de crime organizado na África do Sul 
não são um facto imutável e o país tem à sua 
disposição uma vasta gama de instrumentos 
de combate ao crime. Dadas as reformas cer-
tas, o investimento, a liderança institucional e a 
vontade política, a aplicação da lei pode virar a 
maré sobre o crime organizado. Conseguir isto 
será um trabalho lento e paciente, mas a tare-
fa deve ser empreendida com urgência. Nada 
menos do que o futuro do país em jogo.

*Julian Rademeyer é o Diretor para a África 
Oriental e Austral na Iniciativa Global contra 
o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
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 s especialistas em monitorização
 de condição na África do Sul, 
 WearCheck, expandiram ainda mais 
as suas operações em Moçambique, com a ab-
ertura de um laboratório de classe mundial em 
Maputo.

O primeiro laboratório moçambicano do Wear-
Check foi inaugurado em 2013 na província de 
Tete, no oeste de Moçambique, para servir as 
indústrias de pedra preciosa e de extracção 
de carvão da região com a análise científica de 
petróleo usado, testes de combustível e líquido 
de refrigeração e outros serviços de cuidados de 
fiabilidade de bens (ARC).

Este laboratório mudou-se agora para Maputo, 
onde está situado na Esquina da EN4 e na Es-
trada Mozal, Talhão no. 11/15, Bairro Mussumb-
uluco, Municipio da Matola.

A WearCheck adquiriu a CMMC, uma empresa 
de monitorização do estado em Maputo, duran-
te 2021.

A adição da CMMC à presença da empresa na 
África Oriental impulsionou a disponibilidade de 
técnicas especializadas de monitorização do es-
tado das minas e outras operações industriais 
no sul de Moçambique, bem como na área de 
Nelspruit, perto da fronteira com a RSA.

A CMMC, lançada em 2006, desempenhou 
funções semelhantes à divisão ARC do Wear-
Check, incluindo vibração, alinhamento, ter-
mografia e análise do petróleo. 

O diretor-geral do WearCheck, Neil Robinson, 
está satisfeito por as indústrias da África Orien-
tal estarem a beneficiar da fusão entre as duas 
empresas, uma vez que a gama completa de 
técnicas de monitorização do estado do Wear-
Check está agora disponível na região. Estas in-
cluem a análise geral do óleo usado, análise de 
óleo de transformador e técnicas alinhadas de 
Serviços Avançados de Campo (AFS), tais como 
ensaios não destrutivos, conformidade técnica, 
avaliação do estado da corda) e outras funções 
ARC.

“Damos as nossas sinceras boas-vindas ao 
diretor nacional do WearCheck Moçambique, 
Riaan du Plooy, e à sua equipa de 10 analistas 
que se juntaram à família WearCheck, e a todos 
os clientes originais do CMMC - temos o prazer 
de o ajudar a poupar dinheiro através de uma 
vasta gama de serviços de monitorização de 
condições de classe mundial que aumentam a 
fiabilidade e disponibilidade de maquinaria”, 
disse Robinson.

Além disso, o WearCheck Maputo está estra-
tegicamente situado para fornecer aos nossos 
clientes na grande área de Nelspruit de conhec-
imentos locais acrescidos”.

Líder de mercado

WearCheck é o líder de mercado em vários seto-
res de monitorização de condições - incluindo 
testes e análises, cuidados de fiabilidade de 
bens e serviços de fiabilidade com lubrificantes.  
O WearCheck melhora a saúde dos transforma-
dores, motores e outros bens.

Os serviços de teste e análise monitorizam cien-
tificamente o óleo usado de sistemas mecânicos 

O

e eléctricos, óleo de transformador, água, com-
bustível, massas lubrificantes, etc., e mais de 
800 000 amostras são processadas pelo Wear-
Check todos os anos. 

Análise da água - o mais recente serviço do 
WearCheck - testa a qualidade da água através 
de uma vasta gama de aplicações.

O serviço de fiabilidade com lubrificante oferece 
aconselhamento e produtos para melhorar os 
sistemas de gestão de lubrificantes de uma op-
eração. 

A divisão de cuidados de fiabilidade de ativos do 
WearCheck oferece serviços tais como soluções 
de fiabilidade (equilíbrio, monitorização de vi-
brações, alinhamento e mais) e serviços avança-
dos de campo (ensaios de cordas, conformi-
dade técnica, ensaios não destrutivos).

WearCheck serve muitas indústrias - mineração, 
turbinas eólicas, terraplenagem, industrial, 
transporte, navegação, aeronaves e operações 
eléctricas.

Monitorização de condições de classe mundial
A pegada do WearCheck incorpora 14 labo-
ratórios de classe mundial em nove países de 
toda a África e mais além. 

As empresas nestes países têm fácil acesso a 
um laboratório WearCheck, incluindo África do 
Sul, Moçambique, Gana, Zâmbia, Zimbabwe, 
Namíbia, RDC, Dubai e Índia.  A empresa tam-
bém opera escritórios satélite em vários outros 
países africanos, onde as amostras podem ser 
entregues para processamento.

Monitorização do estado de classe mundial

A pegada do WearCheck incorpora 14 labo-
ratórios de classe mundial em nove países de 
toda a África e mais além. 

As empresas nestes países têm fácil acesso a 
um laboratório WearCheck, incluindo África do 
Sul, Moçambique, Gana, Zâmbia, Zimbabwe, 
Namíbia, RDC, Dubai e Índia.  A empresa tam-
bém opera escritórios satélite em vários outros 
países africanos, onde as amostras podem ser 
entregues para processamento.

Laboratórios de contentores únicos do Wear-
Check
O laboratório único da empresa em Maputo é 
criado a partir de um contentor marítimo remod-
elado - um dos cinco operados pela WearCheck 

em diferentes países africanos.

A sede do WearCheck em Westville é onde os 
distintos laboratórios móveis são compilados 
em contentores de transporte marítimo reformu-
lados. Equipados com os mais recentes instru-
mentos de laboratório, os laboratórios também 
apresentam características tais como venti-
lação, sistemas de extracção de ar, prevenção 
de incêndios, fornecimento ininterrupto de ener-
gia, ar condicionado e barras anti-roubo. 

O desenho dos laboratórios de contentores é 
fluido, para acomodar novos desenvolvimentos 
e técnicas da indústria. 

Robinson está a abordar o défice de infra-estru-
turas em locais em África, prestando serviços 
de análise científica em áreas remotas onde a 
indústria mineira e outras indústrias operam.

Diz Robinson, “A nossa missão é melhorar 
o acesso a serviços de monitorização de 
condições de classe mundial em África. Em-
bora o estabelecimento de um laboratório de 
blocos e cimento em determinados locais seja 
frequentemente dificultado por tropeços, tais 
como infra-estruturas básicas, os laboratórios 
de contentores não dependem destes e são, 
portanto, muito mais fáceis de colocar em áreas 
com acessibilidade limitada.

“Garantir resultados de testes consistentemente 
exactos é fundamental, por isso cada laboratório 
móvel permanece ligado ao WearCheck South 
Africa LIMS (Laboratory Information Manage-
ment System), que garante o controlo de quali-
dade e procedimentos de teste normalizados”.

Grupo Internacional WearCheck

WearCheck é membro do Grupo Internacion-
al WearCheck (WCI) que é uma associação de 
laboratórios independentes em todo o mundo, 
dedicados à análise de óleo e partículas de des-
gaste. Esta relação com o WCI permite a troca 
contínua de informação técnica a nível mundial 
e a capacidade de oferecer um serviço mundial.

Em Moçambique, as amostras podem ser en-
tregues ao WearCheck Maputo, que pode ser 
contactado pelo telefone +258 8469 77006 ou 
pelo email Gabrielp@wearcheck.co.mz. Em 
alternativa, pode ligar para +258 8579-27933 
ou +27 83 596-5562 ou enviar um email para 
RiaanDP@WearCheckRS.com.

WearCheck alarga a pegada na África Oriental
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THREE INTRINSIC VALUES: 
ACCURACY, RELIABILITY AND 

EASE OF USE. 
THE 6X®. OUT NOW!

Admittedly, at fi rst glance, you can’t tell what’s inside the new VEGAPULS 6X 
radar sensor: A high-precision level instrument that doesn’t care if its 

measuring liquids or bulk solids. Only its colour gives you a hint that it’s going 
to be great to use.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar


