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Com as outras economias ansiosas pelo aumento dos preços das 
commodities no bloco, a nossa não deve ficar por trás.

 Notícias de um salto enorme na demanda de grafite devido 
ao seu uso em baterias, particularmente para veículos elétricos, 

traz uma brisa digna de celebrar.

A economia precisa de um impulso e acolhemos com prazer o 
compromisso da Mustang Resources para acelerar o seu projeto de 
grafite; na sua cauda estão a Syrah, Triton e Battery Minerals, e isso é o 
melhor para a economia.

Além do grafite, também é interessante notar que o governo e várias 
partes interessadas estão mostrando grande interesse em projetos 
emergentes de GNL no país.

Prevista para outubro é a 5ª edição da Cimeira de LNG, cujo objectivo 
é destacar as brilhantes perspectivas e promover colaboração frutífera  
entre empresas locais e internacionais.

Algumas das apresentações serão das partes envolvidas na criação dos 
projetos de gás e o programa deste ano foi elaborado para atender 

aos requisitos para as próximas etapas do desenvolvimento pós-FID, 
incluindo regulamentos nacionais de conteúdo, responsabilidade social 
corporativa e eficiências de tecnologia.

Não há dúvidas de que esse diálogo pode ser o melhor para o país; 
Que aqueles que irão participar ponham em prática o que discutiram, 
após a cimeira, e a economia deverá atingir um outro nível.

Tanto o grafite quanto o GNL devem ver o país reivindicar uma posição 
de destaque, como uma das economias em florescência digna de ser 
comemorarada pelo continente assim como pelos cidadãos do nosso 
belo país.

Dotado de tantos recursos naturais, o país precisa flexionar seus 
músculos e utilizar os recursos naturais para estimular as atividades 
econômicas e não apenas o crescimento da economia local, mas 
também aquela do bloco.

Lembre-se de compartilhar seus comentários, opiniões e pareceres 
em drewmara@gmail.com

Aproveite a leitura!

Comentário 
Editorial 

Vamos estimular a economia, 
explorar as descobertas de grafite

COMENTÁRIO EDITORIAL 

Andrew Maramwidze

Dotado de tantos recursos naturais, o país precisa flexionar seus músculos e utilizar os recursos naturais para 
estimular as atividades econômicas e não apenas o crescimento da economia local, mas também aquela do 
bloco.



www.mozambiqueminingjournal.com 5

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL  -  Outubro / Dezembro de 2018 RESUMOS DE NOTÍCIAS

Melhora a recuperação de grafite de Balama
A Syrah Resources encomendou células de atrito para o seu circuito de 
grafite fino. 

A avaliação inicial das células, agora totalmente operacional, mostra uma 
melhora significativa nos níveis de carbono fixo de grafite, permitindo 
melhorias na qualidade e na recuperação.

“A empresa continua seu plano de melhoria de produção focado em 
fluxos estáveis de planta, aumento na utilização da planta, taxas de re-
cuperação e governança de controle de processo nas operações de Bal-
ama.

“É gratificante ver a equipe a alcançar melhorias diárias significativas 
decorrentes dessas ações,\” disse Shaun Verne, diretor geral e diretor 
executivo.

De acordo com a empresa, a produção planejada de 96% a 98% de 
produtos de grafite de carbono fixo será impulsionada pela demanda 
dos clientes.

 A Syrah espera o desenvolvimento de um prêmio de preço por produtos 
com maior teor de carbono.

O Projecto Balama situa-se na província de Cabo Delgado, cerca de 200 
km a oeste da cidade portuária de Pemba.

Enquanto isso, o comissionamento das células de atrito do circuito de 
floco continua como planejado, e a empresa pretende fornecer atual-
izações adicionais quando estiverem totalmente integradas à produção.

O Governo promove a venda legal de pedras pre-
ciosas
Governo acredita que jamborees (eventos de gala) de mineração po-
dem desencorajar a comercialização ilegal de minerais preciosos e não 
preciosos. 

Olavo Denisasse, o director provincial dos Recursos Minerais e Energia, 
fez as observações na Feira de Gema de Nampula (Fagena).

“Decidimos criar um espaço para as pessoas comprarem e venderem 
minerais e pagarem impostos devidos ao Estado, o que geralmente não 
acontece”, disse Denisasse, acrescentando que o governo fundou a feira 
em 2016. 

Com a participação de expositores, comerciantes e autoridades, a ex-
posição é organizada por Nampula, o maior centro mineral. O diretor 
provincial reafirmou que as feiras adicionam segurança às transações.

Compartilhando seus sentimentos Candido Rangeiro, um funcionário do 
Ministério de Recursos Minerais e Eenergia, disse que a realização de 
feiras de pedras preciosas poderia ser uma maneira de encorajar os op-
eradores informais do setor a se tornarem legais.

 “A Fagena visa criar um espaço nacional de referência e de internacio-
nalização das pedras preciosas produzidas em Moçambique”, afirmou 
Rangeiro.

Mineração, agricultura para impulsionar o PIB 
As previsões da Fitch Solutions indicam  o crescimento real do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 3,5% em 2018 e 3,8% em 2019.

Os pesquisadores disseram que o crescimento do país deve permanecer 
abaixo da média da década anterior de 6,3% até que as principais expor-
tações de gás natural liquefeito (GNL) comecem em 2022.

 ‘Esperamos que o crescimento econômico de Moçambique permaneça 
relativamente moderado no curto prazo’, disse a equipe de pesquisa.

As indicações são de que o setor agrícola está se recuperando do clima 
anteriormente adverso, enquanto o setor de mineração viu um aumento 
na produção de carvão, apoiando o crescimento econômico em meio a 
uma desaceleração mais ampla.

 ‘Prevemos que esses setores vejam um crescimento mais modesto nos 
próximos anos, ao lado de uma contínua falta de acesso ao financiamen-
to de doadores estrangeiros que pesa sobre o resto da economia’.

O projeto de grafite de Montepuez recebe o ex-
cesso de fundos 
A Battery Minerals anunciou recentemente que recebeu ofertas de sete 
grupos para projetos de grafite em depósitos em Montepuez. 

A empresa precisa de US $ 51,2 milhões antes de iniciar as exportações 

de grafite doze meses depois de angariar fundos.

David Flanagan, diretor geral, disse ao fórum de mineração ‘Diggers 
and Dealers’ que há entidades interessadas em garantir o financiamento 
necessário para o desenvolvimento do projeto.

Flanagan disse que a Battery Minerals estava analisando maneiras de 
explorar o vanádio em seus ativos de mineração em Moçambique, esti-
mados em US $ 10 bilhões.

Em Março de 2012, a Battery Minerals assegurou uma licença de miner-
ação para desenvolver o projeto de grafite em depósitos em Montepuez, 
na província de Cabo Delgado.

 A licença de mineração permitirá a empresa a iniciar as fases 1 e 2 do 
projeto, que delineia a produção de 100.000 toneladas de chumbo/zinco 
e cobre grafite concentrado por ano.

Até agora, a empresa produz flocos de grafite concentrados e possui 
dois depósitos de grafite de classe mundial em Montepuez e Balama 
Central. 

A empresa já assinou quatro contratos vinculativos para fornecer até 
41.000 toneladas de concentrado de grafite por ano, o que representa 
cerca de 80 por cento da previsão de produção anual do depósito de 
Montepuez.

Syrah compromete-se a financiar o aumento do 
negócio de Balama
A Syrah Resources concluiu com sucesso uma colocação institucional 
para investidores profissionais e sofisticados de 42,2 milhões de novas 
ações ordinárias totalmente pagas para arrecadar aproximadamente A 
$ 94 milhões.

De acordo com o desenvolvedor da mina de grafite Balama, a colocação 
foi bem apoiada com fortes propostas por investidores existentes e no-
vos.

As ações emitidas sob a colocação representarão aproximadamente 
12,4% do capital social não diluído da Syrah imediatamente após a con-
clusão da colocação.

 “Estamos muito satisfeitos com o forte nível de suporte que a Syrah 
recebeu por essa colocação.

“A companhia está agora em uma posição financeira robusta para re-
alizar os nossos objetivos-chave, que incluem o completamento do ar-
ranque de Balama até um fluxo de caixa positivo, progredindo nossa es-
tratégia BAM até o final de 2019 e realizando uma avaliação adicional do 
Vanadium Resource em Balama ”, disse Shaun Verner, o diretor executivo.

Enquanto isso, o setor de bateria de lítio-íon continua a avançar a um 
ritmo rápido e cria uma oportunidade substancial para Syrah – com a 
entrega dos objectivos colocados para maximizar as oportunidades para 
o benefício dos acionistas.

Após a conclusão da colocação, a Syrah oferecerá aos acionistas elegíveis 
na Austrália e na Nova Zelândia o direito de participar de um plano de 
compra de ações (SPP).

Triton a angariar fundos para Ancuabe 

A Triton Minerals planea angariar US $ 4 milhões através de uma colo-
cação de ações para financiar atividades de desenvolvimento no projeto 
de grafite Ancuabe.

 O desenvolvedor de grafite disse que um valor inicial de A $ 1,2 milhões 
será arrecadado por meio de uma colocação para a maior acionista da 
companhia, a Shandong Tianye Mining (STM), com uma oferta de sub-
scrição totalmente subscrita, angariando mais US $ 2,8 milhões.

Peter Canterbury, o Diretor-gerente da Triton, disse que o apoio finan-
ceiro da STM foi um passo fundamental para permitir à empresa garan-
tir financiamento de engenharia, aquisição e dívida ligada à construção 
para a Ancuabe.

“O Conselho (da empresa) está extremamente satisfeito em anunciar o 
apoio contínuo da STM, pois aumenta sua participação na Triton para 
19,4%. O apoio demonstrado pelos STM dá mais evidências sobre a cres-
cente demanda de grafite expansível na China. “

A STM subscreverá 14 milhões de ações ordinárias pagas integralmente, 
com um preço de 4,7 c cada para angariar um valor inicial de A $ 660 
000.

 A empresa participará da oferta de direitos integralmente subscrita por 
mais US $ 340.000,00, o que levará sua participação na Triton. para 19,4%.
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Um enorme salto na demanda de grafite devido ao seu uso em baterias, 
particularmente para veículos elétricos, deve impulsionar a economia 
local. 

Com várias minas como Montepuez, um dos maiores depósitos de 
grafite do mundo e outros, são esperadas exportações massivas.

A Mustang Resources anunciou a intenção de se concentrar em grafite 
e vanádio em Montepuez, depois de colocar seus ativos de rubis de 
Montepuez em uma nova empresa de rubis, a Fura, em troca de 8% da 
Fura.

“É opinião do Mustang que Caula representa uma oportunidade única 
para o fornecimento de duas matérias-primas críticas (grafite e vanádio) 
necessárias para o armazenamento de energia (baterias de lítio-íon 
vanádio redox), materiais de construção de última geração (grafite 
expansível ) e vergalhões de aço resistentes a terremotos (vanádio como 
liga).

‘Como tal, a empresa está empenhada em acelerar este projeto 
e, portanto, estará executando vários processos tecnológicos 
simultaneamente para garantir o desenvolvimento rápido e eficaz deste 
projeto de classe mundial’, disse o diretor geral da Mustang Resources, 
Dr. Bernard Olivier.

Enquanto isso, Syrah, Triton e Battery Minerals, todas mineradoras 
australianas, assinaram acordos vinculativos com compradores chineses. 
As indicações são de que a mineração poderia começar no próximo 
ano, enquanto a pequena mina de grafite Ancuabe foi reaberta no ano 
passado pela empresa alemã AMG.

Por outro lado, o Triton tem três minas - Balama norte e Sul e Ancuabe. 

Ancuabe é 80 km pela estrada do porto de Pemba e Triton espera enviar 
60.000 toneladas por ano de Pemba para a Europa, disse-se no mês 
passado.

Enquanto isso, a Syrah espera embarcar 380.000 t / a via Nacala, 490 
km por estrada da sua mina de Balama. A mina de Balama tem uma 
concessão de 106 quilômetros quadrados; mas a Syrah está produzindo 
menos grafite e com custo mais alto do que o planeado, e substituiu seu 
diretor de operações (CEO).

Julio Costa, o novo diretor, disse que os custos são de US $ 430-450 
/ t, e que ele quer reduzir os custos para US $ 400 no próximo ano e, 
eventualmente, para menos de US $ 300.

Informações sobre mineração indicam que todas as empresas exportarão 
grafite e vanádio de alta qualidade, e não haverá processamento local.

Outras demandas para grafite estão a surgir da indústria do aço, e um 
novo uso é grafite expansível como retardante de fogo, após incêndios 
de revestimento em Londres (Grenfell Tower), Dubai (Torch Tower) 
e Melbourne (Lacrosse Building); durante a fabricação, os produtos 
químicos ficam retidos entre as camadas de grafite.

A expansão de grafite iniciada por um incêndio pode ser mais de 100 
vezes da sua espessura original, resultando em uma camada isolante, 
não-incinerável.

Grafite ocorre com vanádio, usado para reforçar aço, mas também 
começa a ser usado em baterias.

A China é um mercado crescente para ambos, mas está previsto que seja 
um exportador líquido de grafite até 2020, pelo menos, o que mantém o 
preço baixo no curto prazo.

Grafite estimula atividades 
econômicas
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NOTÍCIAS GERAIS

A Syrah Resources encomendou células de atrito para o seu 
circuito de grafite fino.

 A avaliação inicial das células, agora totalmente operacional, 
mostra uma melhora significativa nos níveis de carbono fixo de 

grafite, permitindo melhorias na qualidade e na recuperação.

“A empresa continua seu plano de melhoria de produção focado em 
fluxos estáveis de planta, aumento na utilização da planta, taxas de 
recuperação e governança de controle de processo nas operações de 
Balama.

‘É gratificante ver a equipe alcançar melhorias diárias significativas 
decorrentes dessas ações’, disse Shaun Verne, diretor executivo e diretor 

executivo. De acordo com a empresa, a produção planeada de 96% 
a 98% de produtos de grafite de carbono fixo será impulsionada pela 
demanda dos clientes.

A Syrah espera o desenvolvimento de um prêmio de preço por produtos 
com maior teor de carbono. O Projecto Balama situa-se na província de 
Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a cerca de 200 km a oeste da 
cidade portuária de Pemba.

Enquanto isso, o comissionamento das células de atrito do circuito 
de floco continua como planeado, e a empresa pretende fornecer 
atualizações adicionais quando estiverem totalmente integradas à 
produção.

Células de atrito de circuito finos 
de Balama operacionais
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A Mustang Resources concluiu, antes do previsto, seu programa 
de perfuração de estudo de viabilidade no Projeto Caula 
Vanadium-Graphite. 

Os desenvolvedores disseram que a mineralização foi 
intersectada em todos os 34 buracos e visível grafite e vanádio foi 
visualmente encontrado fora dos limites atuais do recurso JORC para o 
leste, oeste e sul.

‘É opinião do Mustang que Caula representa uma oportunidade única 
para o fornecimento de duas matérias-primas críticas - grafite e vanádio 
que são necessárias para o armazenamento de energia - baterias de íon 
de lítio e baterias de fluxo redox de vanádio, materiais de construção 
de próxima geração, grafite expansível e vergalhões de aço resistentes 
a terramotos (vanádio como liga) ”, disse o Dr. Bernard Olivier, diretor 
administrativo da Mustang.

“Como tal, a empresa está comprometida em acelerar este projeto e, 
portanto, executará vários fluxos de trabalho simultaneamente para 
garantir o desenvolvimento rápido e eficaz deste projeto de classe 

mundial, com o primeiro fluxo de caixa da fase I de mineração e 
processamento visado para H2-2019 ”, acrescentou Olivier.

A direcção ((Rumo de linha horizontal no plano de um estrato inclinado) 
aumentou a mais de 850 metros de 540 metros, e a largura verdadeira 
dobrou-se quase a 430 metros, de 230 metros.

 Além do mais, o programa de perfuração compreendeu 3,025 metros 
da perfuração de diamante e 1,130 metros da perfuração de circulação 
inversa.

“O relatório do estudo de escopo pendente é esperado para ser um 
grande passo na realização deste marco significativo.”

Um desenvolvimento em duas fases para Caula está sendo modelado, 
com base no recurso medido pela JORC para grafite e vanádio.

 A Mustang ainda está a caminho de gerar seu primeiro fluxo de caixa 
de Caula na metade de Dezembro de 2019, através da implementação 
da fase experimental  1 da operação de mineração e processamento .

A perfuração de recursos de vanádio- 
grafite de Caula  estende-se 
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A Ncondezi Energy recebeu apoio “em princípio” 

de todos os credores para entrar em uma 

reestruturação de empréstimos para seu existente 

empréstimo de US $ 5,1 milhões e no processo para 

concluir um acordo conjunto de desenvolvimento (JDA) para a 

mina integrada de 300 MW de energia e projeto de mina de 

carvão.

A documentação de reestruturação para o projeto de Tete foi 

finalizada, as alterações ao empréstimo, que venceram em 

Setembro, incluem uma prorrogação de 12 meses e uma taxa 

de juros de 12%. Além disso, a empresa e os seus potenciais 

parceiros estratégicos realizaram reuniões, conforme planeado, 

com a concessionária pública de eletricidade de Moçambique, a 

Electricidade de Moçambique (EDM) e o Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia (Mireme).

Entretanto tanto o EDM como Mireme acentuaram a necessidade 

de alinhar a barra cronológica de desenvolvimento de projeto 

com o ambiente de mercado regional atual e planejamento, bem 

como a necessidade de um pacote de suporte para o progresso 

do projeto e JDA, afirmou a Ncondezi.

Ncondezi entra em reestruturação 
de empréstimos



10        www.mozambiqueminingjournal.com

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL -  Outubro / Dezembro de 2018NOTÍCIAS GERAIS

A International Institute of Diamond Grading & Research 
(IIDGR),subsidiária do Grupo De Beers, introduziu SYNTHdetect 
XL, uma versão avançada de um dispositivo de rastreio sintético 
altamente bem sucedido SYNTHdetect, lançado no ano 

passado.

Demonstrado na Feira de Gemas & Joalheria de Hong Kong, SYNTHdetect 
XL possui uma unidade de base larga que permite largos volumes de 
joalheria a serem rastreados simultâneamente, fornecendo mais alta 
eficiência aos usuários. 

De Beers diz que a nova máquina também oferece a oportunidade de 
escanear colares maiores, vários anéis de solitário e vários braceletes, 
mantendo a facilidade de uso do dispositivo original.

“Estamos muito satisfeitos por apresentar a próxima inovação na gama 
de dispositivos de rastreio sintético líderes da indústria da IIDGR, o 
SYNTHdetect XL. Utilizando a mesma tecnologia revolucionária que o 
SYNTHdetect original, este novo dispositivo permite que mais peças de 
joalharia sejam rastreadas a um ritmo mais rápido do que nunca.

‘O SYNTHdetect XL será outra ferramenta valiosa para o negócio, com 
base no forte feedback positivo que recebemos desde o lançamento 

do primeiro SYNTHdetect no ano passado’, disse Jonathan Kendall, 
Presidente do IIDGR.

Enquanto isso, Jamie Clark, Diretor Comercial da IIDGR, disse que o 
SYNTHdetect XL é uma ferramenta de detecção interessante, pois 
permite aos usuários testar eficientemente grandes quantidades de 
joias acabadas, incorporando as revolucionárias técnicas de detecção 
para identificar diamantes totalmente naturais usados no dispositivo 
SYNTHdetect original.

“Isso significa que, se uma pedra em uma peça de joalheria não exibir 
os atributos de um diamante natural, ela será destacada imediatamente 
e com um alto grau de precisão, com a menor taxa de referência de 
qualquer dispositivo do setor”.

O IIDGR é especializado no apoio à indústria de diamantes através do 
fornecimento de equipamentos de detecção de diamantes sintéticos, 
programas educacionais e instalações de classificação de diamantes 
baseadas em laboratório. E estabeleceu-se como um importante 
fornecedor de serviços, apoiando a confiança do comércio e dos 
consumidores, apoiada por 130 anos de experiência em diamantes do 
Grupo De Beers.

Nova máquina sintética 
atinge o Mercado
“Isso significa que, se uma pedra em uma peça de joalheria não exibir os atributos 
de um diamante natural, ela será destacada imediatamente e com um alto grau 
de precisão, com a menor taxa de referência de qualquer dispositivo do setor”.
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Locais potenciais 
de mineração 

identificados na Omnia

A última atualização do Xtract Resources sobre o acordo de colaboração ‘hard rock’ 
(rocha dura) com a Omnia Mining para , anunciada no início deste ano para a 
exploração dos depósitos de ouro de rocha dura na concessão de mineração 
Xtract Manica, indica doze locais de mineração identificados dentro de um  raio 

de 15 km da planta Omnia.

Segundo a empresa, oito dos potenciais locais de mineração identificados já estão dentro 
das áreas de licença existente das partes do Empreendimento Conjunto.

Além disso, a construção da planta de processamento de ouro livre de 40kt por mês da 
Omnia foi concluída, com o comissionamento previsto para Novembro de 2018.

A área geral de Manica tem abundantes ocorrências de mineralização de ouro com várias 
concentrações e tipos de mineralização’, disse Colin Bird, presidente executivo da Xtract.

Ele disse que o objetivo do Acordo Omnia é permitir que processemos esses tipos de 
minério sem equipamentos de processamento alternativos sofisticados disponíveis na 
área. No momento, estamos realizando exercícios financeiros e técnicos para nos ajudar 
a decidir se devemos trabalhar as várias veias sequencialmente ou instalar uma instalação 
de capacidade total adequada para todos os tipos de minério.

“Se elegermos a última rota, então a Fair Bride pode ser processada através da planta 
Omnia sujeito a um acordo final com a Omnia”.

Conforme anunciado anteriormente em 19 de Fevereiro de 2018, o Acordo Omnia foi 
firmado entre a Companhia e a subsidiária integral da Companhia, a Explorator Limitada, 
o Grupo, e a Omnia. O objetivo do acordo Omnia era investigar, explorar e avaliar todos 
os alvos de exploração de rocha dura dentro da concessão de Manica, excluindo o Fair 
Bride Project, com o objetivo de converter essas metas em uma operação de mineração 
conjunta com a Omnia.

A Omnia tem atualmente uma planta de processamento de ouro instalada dentro de sua 
concessão adjacente, que tem a capacidade de processar ouro livre. A planta tem uma 
capacidade de moagem de 40kt por mês com um circuito de gravidade que lida com a 
alimentação.

A planta Omnia atualmente não é capaz de processar ouro fino que requer liberação por 
uma combinação de flotação e cianetação. 

A Omnia irá gerenciar e operar todo o processamento de material aprovado e entregue 
através do Explorator para a planta de processamento da Omnia.

executionexcellence in execution
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À medida que surgem as perspectivas de alcançar a Decisão Final 
de Investimento (FID) em projetos de GNL para o país, o diálogo 
sobre o gás entre o governo e as partes interessadas do setor 
continua aumentando. 

A edição deste ano da Mozambique Gas Summit & Exhibition (Cimeira 
de Gás de Moçambique e Exposição) marcada para o final de Outubro, 
deverá liderar as discussões em torno da FID.

Com a dinâmica do mercado de LNG definida para mudar por receios de 
superabundância para uma procura dinâmica vinda da China e do resto 
da Ásia, os investidores têm apoiado com confiança mais projectos de 
GNL em países que estão a emergir como novos operadores de gás - 
entre eles Moçambique.

No ano passado, o primeiro GNL do país atingiu a decisão final de 
investimento com a unidade flutuante de GNL Coral da ENI, ao largo da 
costa de Moçambique, com a acionista ExxonMobil.

 Separadamente, a instalação onshore da Anadarko - Moçambique LNG 
não está muito atrasada com o seu FID previsto para o primeiro semestre 
de 2019.

Agora na sua 5a edição, a cimeira de GNL visa a destacar as perspectivas 
brilhantes e promover colaborações prósperas entre companhias 
internacionais e locais.

Algumas das apresentações serão de partes envolvidas na criação dos 
projetos de gás e o programa deste ano foi elaborado para atender 
aos requisitos para as próximas etapas do desenvolvimento pós-FID, 
incluindo regulamentos nacionais de conteúdo, responsabilidade social 
corporativa e eficiências de tecnologia.

Além disso, também a posição de Moçambique como um centro de gás 
regional, financiamento para os projetos de gás e GNL, monetização de 
gás, novos mercados de gás para Moçambique e o fornecimento de 
energia para a industrialização de GNL de Moçambique.

Cimeira discute perspectivas 
cintilantes do GNL

NOTÍCIAS GERAIS
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A De Beers anunciou que a produção de diamantes em bruto 
no segundo trimestre do ano aumentou três por cento para 
9,0 milhões de quilates, reflectindo os aumentos de produção 
para satisfazer a procura mais forte, bem como o contributo do 

aumento em produção da Gahcho Kué.

Em Botswana, a produção da empresa do grupo Debswana aumentou 
seis por cento para 6,3 milhões de quilates em resposta às condições 
comerciais mais fortes.

A produção da mina principal da Debswana, Jwaneng, aumentou 
quatro por cento, para 3,0 milhões de quilates, devido a um aumento 
em toneladas minadas e tratadas. Da mesma forma em Orapa2, a 
produção aumentou oito por cento para 3,3 milhões de quilates devido 
ao aumento da capacidade de processamento adicional em resposta às 
condições comerciais mais fortes.

Na Namdeb Holdings, a produção da companhia na Namíbia, aumentou 
32%, para 515.000 quilates, impulsionada pelo acesso a classificações 
consistentemente mais altas nas operações terrestres e otimização 
liderada pela tecnologia da frota de perfuração marítima.

Na África do Sul, a produção da De Beers’ Consolidated Mines diminuiu 
28% para 1,0 milhão de quilates, principalmente devido a um período 
de produção suspensa em Venetia após um incidente fatal em Março, 
enquanto que no Canadá, a produção aumentou 17% para 1,2 milhão de 
quilates devido à realização da Gahcho Kué.

Sobre as vendas, a empresa informou que o volume bruto de vendas 
foi de 10,0 milhões de quilates (9,4 milhões de quilates em uma base 
consolidada3) de três ciclos de vendas no segundo trimestre de 2018, 
comparado com 5,9 milhões de quilates (5,4 milhões de quilates em uma 
base consolidada3) de dois ciclos de vendas no segundo trimestre de 
2017.

Além do diferente número de ciclos de vendas ao longo do período, 
os volumes de vendas beneficiaram-se do sentimento positivo corrente 
após o crescimento na demanda dos consumidores por jóias com 
diamantes no final de 2017, e uma perspectiva positiva contínua.

A média de preços de diamante bruto realizado na primeira metade 
de 2018 aumentou 4%, para US $ 162/quilate (1S17 US $ 156/quilate), 
devido a um aumento de 1,6% no índice bruto de preço médio e uma 
melhoria na mistura comercial pelos volumes substanciais de bens de 
menor valor vendidos no primeiro semestre de 2017, após o programa 
indiano de desmonetização no final de 2016. Excluindo este impacto, o 
valor médio da mistura de produção foi mais baixo na primeira metade 
de 2018 como uma mais alta proporção do valor médio da mistura de 
produção foi mais baixa na primeira metade de 2018  assim como uma 
mais alta proporção de quilates de valor mais baixo foi entregue em 
Orapa e Gahcho Kué.

 Entretanto, a orientação de produção para o ano inteiro permanece 
inalterada entre 34 e 36 milhões de quilates, sujeita às condições do 
comércio.

A produção de diamantes brutos aumenta 
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O Instituto Sul-Africano de Engenheiros Mecânicos (SAIMechE) 
aprovou recentemente que os cursos de treinamento em 
soluções de confiabilidade Mobius oferecidos na WearCheck 
agora podem ganhar um ponto de CPD (desenvolvimento 

profissional contínuo).

Dennis Swanepoel, instrutor de Mobius do WearCheck disse que a 
empresa sempre teve valor em habilidades em curso de treinamento e 
desenvolvimento de conhecimento e a empresa apresentou vários níveis 
de formação de análise de óleo por muitos anos.

‘Em 2015, a WearCheck tornou-se um parceiro de treinamento 
credenciado para o internacionalmente aclamado Instituto Mobius e 
começou a oferecer cursos de monitoramento de condições’, disse 
Swanepoel.

A Swanepoel está entre as primeiras pessoas do continente a concluir sua 
certificação Vibration ISO CAT IV e é um técnico mecânico qualificado com 
mais de 20 anos de experiência no campo da melhoria da confiabilidade.

Ele disse que a aprovação SAIMechE de pontos de CPD é um endosso 
excelente dos cursos da WearCheck.

As classificações dos cursos serão revisadas em 2021 e o WearCheck 
está atualmente validando o curso de três dias do ISO CAT do Practice 

Reliability Practitioner para pontos de CPD. 

Para uma planta operar com a máxima confiabilidade, são necessários 
técnicos competentes e bem treinados que aplicam seus conhecimentos 
e habilidades de classe mundial.

Os Cursos de formação da WearCheck podem melhorar a competência 
do pessoal para impulsionar a lucratividade dos negócios. 

A formação Mobius é internacionalmente reconhecida como o padrão 
para técnicos em soluções de confiabilidade, e os cursos são executados 
pelo WearCheck sob demanda. Os custos incluem a taxa de exame para 
CAT I e II.

A condição que controla cursos de resumo não inclui o material de 
treinamento, e um mínimo de seis candidatos é necessário para todos 
os cursos de formação. Pode haver um encargo/taxa adicional da 
acomodação e de transporte do instrutor.

Entretanto, o Conselho de Engenharia da África do Sul (ECSA), em 
concordância com órgãos internacionais de engenharia, estipula que 
os profissionais de engenharia sul-africanos devem realizar atividades 
de CPD para manter o conhecimento especializado, demonstrar 
competência e renovar o registo profissional.

Formação da WearCheck ganha 
pontos CPD aos engenheiros da RSA
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A característica especial do tipo novo de metro de fluxo da Kobold 
é um rotor alojado em um cilindro de vidro.

A versão garante uma verificação do fluxo funcional a partir de 
dois pontos de vista - por um lado, sua construção como um 

cilindro visível fornece um campo de observação relativamente grande 
e, portanto, facilmente observado.

Além disso, o movimento rotativo do rotor de Teflon permite o 
monitoramento confiável de mídia turva ou escura devido à sua cor 
notavelmente brilhante. “Esse tipo de dispositivo já é amplamente 
utilizado e provou seu uso industrial graças à sua confiabilidade 
funcional”, avalia Kobold.

Segundo o Kobold o desenho e a construção do indicador de fluxo de 
DAA merecem a menção especial.

“Devido à integração de dois elementos de limpeza, a Kobold conseguiu, 
pela primeira vez, combinar um indicador de fluxo com um dispositivo 
que permite que o equipamento seja limpo durante a operação.

“O tubo de visão pode ser girado de modo que os elementos do limpador 

concentrem a sujeira em duas tiras estreitas no interior do vidro. De lá, 
ele é retirado ou limpado sem esforço pelo fluxo ”

Kobold diz que para este propósito, o tubo de vidro borossilicato é 
equipado com anéis de vedação que deslizam facilmente, de modo 
que a limpeza da unidade pode ser realizada manualmente, mesmo 
sob pressão total de operação. O indicador de fluxo com dispositivo de 
limpeza integral pode ser usado em qualquer posição para verificar o 
fluxo de gases e líquidos.

Uma escolha de tamanhos é oferecida com dimensões de conexão G 
¼ a G 1 ½, com que tarifas de fluxo de p. ex. 0.4 l/min até 100 l/min 
H2O podem ser confiantemente verificados. Junto com a versão de 
alojamento padrão no latão, as unidades também são oferecidas em 
uma versão de aço sem mancha resistente de meios de comunicação 
agressivos.

“Se o rotor é indesejado para aplicações específicas, por exemplo, para 
aumentos na taxa de fluxo, a unidade também está disponível com 
apenas um visor com dispositivo de limpeza. Os indicadores de fluxo 
do tipo DAA são utilizáveis para pressões operacionais de até PN 16 em 
temperaturas até 100 ° C. “

DAA oferece indicador claro de fluxo
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O líder internacional em pneus para mineração, a Kal Tire, 
conquistou o prêmio máximo na Electra Mining Africa 2018. 

O Sistema Auxiliar de Gravidade (Gravity Assist System) da Kal 
Tire ganhou o prêmio na categoria de inovação mecânica e 

tecnológica internacional da Electra Mining Africa, focada no lançamento 
de novas tecnologias e inovações na feira.

 Isto vem depois que mais de 60 produtos foram revistos através de 
três categorias. O Gravity Assist System (GAS) da Kal Tire recebeu as 
maiores honras na categoria de Inovação Internacional em Mecânica e 
Tecnologia, principalmente por sua simplicidade e eficácia. 

Um pneu médio de mineração tem muitas porcas. Até agora, o suporte 
para a pesada pistola de torque de 36 quilos vem através da força pura 
do técnico de pneus.

O GAS essencialmente torna a atividade e a pistola de torque ‘sem peso’, 
tornando o processo muito mais seguro, eficiente e preciso. O sistema 

reduz os riscos comuns associados às tarefas de torque, incluindo dedos 
comprimidos, tensão muscular e fatiga.

“Quando eu revi o Gravity Assist System, fiquei surpreso em não só a 
simplicidade da máquina, mas como robusta e eficaz será para técnicos 
de pneu em sites de mina,” disse Eric Bruggeman, Diretor-Executivo da  
SA Capital Equipment Export Council e juiz de todos os produtos.

“Há décadas que estes técnicos sofrem lesões e tensões relacionadas 
com o manuseio de ferramentas muito pesadas, e o GAS é uma daquelas 
coisas que o fazem dizer: ‘Por que isto não foi inventado antes?’”

Os prêmios inaugurais reconhecem novas tecnologias e inovações vindas 
da África do Sul e internacionalmente. “Estamos muito entusiasmados 
com o fato de a nossa mais recente inovação, o Gravity Assist System, 
ter mais uma vez recebido esse nível de reconhecimento”, afirma Peter 
Nilsson, gerente de Inovação e Desenvolvimento de Atividades da Kal 
Tyre Mining Tire Group.

Kal Tire colhe o prêmio inaugural Electra
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O novo testador da Instrotech é projetado especificamente para 
organizações de manutenção, empresas de fabricação de 
equipamentos de pesagem e usuários individuais.

O transmissor de pesagem multifuncional da Instrotech, o 
modelo 6004MF versão II, é uma unidade potente, compacta e montada 
em campo que pode ser selecionada para uma variedade de funções 
de pesagem.

O 6004MF é uma unidade eletrônica única para quase todas as 
aplicações da indústria de pesagem, como transmissão de células de 
carga; pesagem de cinta; transmissor de perda de peso; pesagem de 
passagem; enchimento de sacos; pesagem em lotes e um dinamômetro.

De acordo com a empresa, o instrumento é uma unidade multifuncional 
que permite aos usuários manter um sobressalente, substituindo 
qualquer uma das funções acima no campo, reduzindo os requisitos de 
armazenamento para fabricantes, integradores e fábricas.

A linha 6004 consiste em três modelos, o 6004LC dedicado a aplicações 
de células de carga padrão, o 6004BW dedicado a aplicações de 
pesagem de correia e o 6004MF que é uma unidade multifuncional.

As características padrão incluem:
• Invólucro robusto de alumínio fundido, revestimento em pó, com 

teclado à prova de água 
• Entradas da célula de carga, codificador incremental seis digitais 
• Programação via teclado e display LCD • Teclas de função 

programáveis pelo usuário, entradas digitais e saídas a relé 

• Linearização de 15 pontos, com função de mín / máx , manutenção 
auto-zero, tara predefinida

• Controle PI com pontos de ajuste manual automático 
• • Saídas para analógico isolado 1-5 / 0-10Volts ou 0/4 - 20mA 
• • Registro de dados via cartão SD

A versão II do 6004MF possui uma interface de menu do usuário 
simplificada e melhorada, manual de serviço de operação e imunidade 
EMI muito melhorada.

A Instrotech disse que os engenheiros de projeto também aprimoraram 
a funcionalidade padrão do cartão SD para atualizações rápidas 
de software on-line com registo remoto e também aprimoraram 
amplamente o controle PI integrado, informações de diagnóstico do 
sistema integrado e função de simulação de saída.

Entretanto, quando usado especificamente para a indústria de manuseio 
a granel, o 6004MF pode ser usado em conjunto com a linha de células 
de vedação de aço inoxidável da marca Instrotech do Vishay Revere 
Precision Group - a célula de carga do feixe Revere, modelo SHBxR, é 
particularmente adequada para balanças de plataforma baixa, máquinas 
de empacotamento, balanças de cinta, balanças híbridas e aplicações de 
pesagem de processo.

Adequada para capacidades de 5 a 350kg, a célula de carga SHBxR é 
uma construção totalmente soldada e a entrada do cabo do bloco de 
água garante que ela possa ser usada com confiabilidade em ambientes 
difíceis encontrados nas indústrias alimentícia, química e de processo.

Nova tecnologia de pesagem em 
massa da Instrotech em oferta
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Mineral Separation Plant at Kenmare Mine in Nampula, Mozambique.
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