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n o s s a  e q u i p e  q u a l i f i c a d a ,  
c e r t i f i c a ç õ e s  n a c i o n a i s  e  
internacionais, somos capazes de 
garantir que um sistema feito sob 
medida seja projetado para suas 
necessidades, dando a você a 
tranquilidade de que sua operação 
está protegida contra o risco básico 
de incêndio na mão.

A Advanced FST Mozambique está em 
funcionamento desde 2012 na 
Província de Tete. Com os nossos 
engenheiros totalmente certificados, 
sediados na província de Tete, 
fornecemos atualmente os nossos 

FST avançado, o único sistema de 
supressão de fogo  que vais precisar

Um dos maiores riscos nos setores de 
mineração e construção é o fogo. O 
fogo pode não apenas levar à 
grandes perdas de produção e ativos, 
mas também à fatalidades, algo que 
nenhuma empresa quer em suas 
mãos. Garantir que o seu ambiente 
esteja totalmente coberto em todos 
os momentos contra o risco de 
incêndio é crucial para todas as 
operações. É aqui que você pode 
confiar na Advanced Fire Suppression 
Technologies- Moçambique. Com a 

serviços a todos os fabricantes de 
equipamentos originais, grandes 
mineradoras e seus empreiteiros. A 
Advanced FST Moçambique tem a 
capacidade de suportar toda a gama 
de produtos que oferecemos, 
incluindo Sistemas de Supressão de 
Incêndios em Veículos, sistemas de 
supressão fixos como gás, instalações 
de detecção, água e manutenção. 
Também ofe recemos  supor te  
permanente no local, quando 
necessário.
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COMENTÁRIO EDITORIAL

GNL ecoa mais positivos
	 o	acolhermos	o	Ano	Novo,	o	gás	natural	liquefeito					
	 (GNL)	 continua	 a	 fazer	 manchetes	 na	 indústria	 de	
	 	 	 	 	 mineração	 do	 país.	 O	 desenvolvimento	 não	 só	
reverbera	 o	 entusiasmo	 existente	 	 que	 o	 país	 já	 está	 a	 sen-
tir	 	 mas	 também	 destaca	 o	 potencial	 do	 GNL	 para	 o	 país.

No		ultimo	trimestre	do	ano	passado	,	o	país	acolheu	a	5ª	edição	
da	Cimeira	de	GNL	cujo	objetivo	era	destacar	as	brilhantes	per-
spectivas	e	promover	uma	colaboração	próspera		entre	empre-
sas	locais	e	internacionais.	Ao	entrarmos	no	novo	ano	a	Anadarko	
Petroleum	Corporation	assinou	um	contrato	de	compra	e	venda	
(SPA)	com	a	Bharat	Gas	Resources	Ltd,	uma	subsidiária	integral	
da	Bharat	Petroleum	Corporation	Ltd.	(BPCL).O	acordo	assina-
do	através	da	Mozambique	LNG,	a	entidade	comercial	conjunta	
dos	co-empreendedores	da	Área	1	de	Moçambique,	é	de	1	mil-
hão	de	toneladas	por	ano	(MTPA)	por	um	período	de	15	anos.

Não	há	dúvidas	de	que	o	diálogo	da	Cimeira	do	GNL	está	incuban-
do	o	melhor	para	o	país	e	a	economia	deve	alcançar	outro	nível.
Lembre-se	que	declaramos	que	 tanto	 	 grafite	quanto	o	GNL	

deveriam	ver	o	país	reivindicar	uma	posição	de	destaque	como	
uma	 das	 economias	 florescentes	 digna	 de	 comemorar	 tanto	
pelo	continente	assim	como	pelos	cidadãos	do	nosso	belo	país.

Este	desenvolvimento	onshore	de	GNL	deve	ser	uma	indicação	
de	que	o	país	está	pronto	para	competir	com	os	melhores.	Tudo	
de	bom	para	a	Anardarko	e	que	eles		alcancem	mais	negócios,		no	
momento	quando	outros	participantes	reagem	com	entusiasmo	
com	o	anúncio	das	boas	notícias	relacionadas	ao	GNL	do	país.

Sempre	 dissemos:	 dotado	 de	 tantos	 recursos	 naturais,	 o	
país	 precisa	 flexionar	 seus	 músculos	 e	 utilizar	 os	 recursos	
naturais,	 estimular	 as	 atividades	 econômicas	 para	 não	 ape-
nas	 crescer	 a	 economia	 local,	 mas	 também	 a	 do	 bloco.

Deixemos	 o	 ano	 2019	marcar	 o	 crescimento	 exponencial	 da	
indústria	de	mineração	do	país	e	as	autoridades	devem	dançar	
harmoniosamente	 com	 o	 setor	 privado,	 e	 o	 refrão	 ser	 pros-
peridade	e	mais	prosperidade	para	a	 indústria	de	mineração.

A



4                                                                                                                                                      www.mozambiqueminingjournal.com  5                                                                                                                                                     www.mozambiqueminingjournal.com

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL | Janeiro - Março de 2019

RESUMOS DE NOTÍCIAS

Produção comercial declarada em Bala-
ma

A	 Syrah	 Resources	 iniciou	 a	 produção	
comercial	 na	 operação	 de	 grafite	 Bala-
ma;	 o	 desenvolvimento	 vem	 após	 uma	 re-
visão	 das	 métricas	 operacionais	 mensais.
“A	 declaração	 de	 produção	 comercial	
representa	 um	 marco	 importante	 para	 a	
Syrah,	 refletindo	 a	 consistência	 de	 pro-
dução	 significativamente	 melhorada	
e	 as	 fortes	 melhorias	 de	 recuperação.
“Este	 marco	 foi	 alcançado	 através	 de	 es-
forço	coordenado	através	de	toda	a	equipe	
Syrah,	particularmente	através	da	dedicação	
da	equipe	de	operações	de	Balama.	Contin-
uamos	 a	 implementar	 novas	melhorias	 op-
eracionais	na	produção	em	curso,	para	traz-
er	as	recuperações	em	consonância	com	as	
nossas	metas	de	médio	e	longo	prazo,”disse	
Shaun	Verner,	diretor	geral	e	diretor	executivo.

O	 conselho	 da	 empresa	 determinou	 que	
os	 critérios	 para	 alcançar	 a	 produção	
comercial,	 conforme	 estabelecido	 no	
relatório	 anual	 de	 2017,	 foram	 cumpridos.
A	Syrah	afima	que	a	produção	de	grafite	nat-
ural	do	quarto	trimestre	de	2018	de	33kt	e	a	
do	ano	inteiro	de	104kt,	está	em	consonância	
com	a	orientação	atualizada	de	recuperação	
alcançada	de	grafite	média	de	70	por	cento	
no	trimestre	4	de	2018	contra	o	do	trimestre	
3	de	recuperação	de	grafite	média	de	53%.

Gemrock adquire agressivamente minas 
de rubi

A	subsidiária	do	grupo	 indiano	Diacolor	 In-
ternational	 DMCC	Gemrock	 adquiriu	 todos	
os	ativos	do	Regius	Group,	que	incluem	seis	
licenças	para	mineração	de	rubi.	A	aquisição	
significa	que	a	Gemrock	assumiu	o	controle	
de	uma	das	maiores	minas	de	rubis	do	mundo,	
localizada	em	Montepuez,	além	de	aumentar	
seu	total	de	licenças	de	mineração	para	14.

De	acordo	com	Gemrock,	seus	planos	são	
continuar	a	adquirir	ativos	em	todo	o	mundo.
A	aquisição	está	 livre	de	qualquer	dívida	e,	
quando	 concluída,	 até	 31	 de	 Março,	 dará	
a	 Gemrock	 a	 segunda	 maior	 área	 de	 to-
das	 as	 empresas	 de	 mineração	 de	 rubis.

Mercado global de zinco para crescer

O	 último	 relatório	 da	 GlobalData	 pre-
viu	 que	 entre	 2019	 e	 2022,	 a	 oferta	
global	 de	 zinco	 deverá	 crescer	 a	 uma	
taxa	 de	 crescimento	 anual	 composta	
(CAGR)	 de	 3,8%,	 para	 15,7Mt	 em	 2022.
Simultaneamente,	 espera-se	 que	 a	 dif-
erença	 entre	 demanda	 e	 oferta	 dimi-
nua	 e,	 eventualmente,	 o	 mercado	 mo-
va-se	 para	 excesso	 em	 	 2022,	 disse	 a	
principal	 empresa	 de	 dados	 e	 análises.
“Em	 2018,	 embora	 a	 oferta	 global	 de	 zin-
co	 tenha	 aumentado	 de	 1,5%,	 para	 13,4	
Mt,	 ainda	 assim	 era	 curta	 por	 1,1	 Mt,	 da	
demanda	 global	 de	 14,5	 Mt	 naquele	 ano.	

Os	aumentos	na	demanda	de	1,6%,	2,2%,	
1,7%	 e	 3,2%	 da	 China,	 Alemanha,	 Esta-
dos	 Unidos	 e	 Bélgica,	 respectivamente,	
foram	os	principais	 fatores	por	 trás	do	au-
mento	da	demanda	global	 ”,	 disse	Vinneth	
Bajaj,	analista	de	mineração	da	GlobalData.
	
A	 GlobalData	 também	 indica	 que	 até	 100	
novos	 projetos	 iniciarão	 operações	 entre	
2019	e	2022,	onde	o	zinco	é	uma	mercadoria	
primária	 ou	 secundária	 sendo	 produzida.

As	produções	irão	compensar	o	crescimento	
da	 produção	 global	 proveniente	 do	 projeto	
Dugald	River	da	MMG,	o	comissionamento	
da	mina	New	Century	da	Century	Resourc-
es	e	o	projeto	de	rejeitos	da	Hellyer	na	Aus-
trália,	 bem	 como	 algumas	 minas	 menores	
iniciando	 operações	 em	 todo	 o	 mundo.

Enquanto	 isso,	 as	 previsões	 da	 Global-
Data	 para	 o	 crescimento	 inicial	 da	 pro-
dução	 global	 de	 zinco	 são	 baseadas	 no	
extenso	 estudo	 das	 taxas	 de	 crescimen-
to	 da	 produção,	 expansões,	 projetos	 fu-
turos	 e	 fechamentos	 em	 todo	 o	 mundo.

NEM vende ativos de mineração de grafite

A	empresa	australiana	New	Energy	Minerals	
(NEM)	assinou	um	acordo	vinculativo	com	a	
Auspicious	Virtue	Investment	Holdings	para	
a	 venda	 dos	 seus	 restantes	 50	 por	 cen-
to	 de	 participação	 na	 Balama	 Properties.

Auspicious	 Virtue	 Investment	 Holdings,	 um	
veículo	 de	 investimento	 de	 propriedade	 de	
Louis	Ching,	deterá	todas	as	ações	represen-
tativas	do	capital	social	da	Balama	Properties.

A	 Balama	 Properties	 era	 a	 subsidiária	 at-
ravés	 da	 qual	 a	 New	 Energy	 Minerals	
controlava	 os	 seus	 interesses	 no	 projeto	
de	 grafite	 e	 vanádio	 no	 norte	 de	 Moçam-
bique	 e	 já	 não	 tinha	 qualquer	 envolvi-
mento	 ativo	 nesse	 projeto	 de	 mineração.

Sob	o	acordo,	Auspicious	comprará	a	par-
ticipação	 por	 7	milhões	 de	 dólares	 austra-
lianos.	 Enquanto	 isso,	 um	 estudo	 da	 con-
cessão	de	mineração	Caula,	da	propriedade	
da	 Balama	 Properties	 Pty	 Limited,	 desco-
briu	 que	 as	 duas	 fases	 do	 projeto	 exigiri-
am	 um	 investimento	 de	 167,6	 milhões	 de	
dólares	 australianos	 para	 produzir	 120.000	
toneladas	 de	 grafite	 e	 204.000	 tonela-
das	 de	 concentrado	 de	 vanádio	 por	 ano.

Syrah e Langruite assinam um acordo de 
grafite

Syrah	Resources,	 desenvolvedores	da	Bal-
ama	Graphite,	assinaram	um	acordo	vincu-
lativo	 com	 a	 Qingdao	 Langruite	 Graphite.	
O	 acordo	 é	 para	 um	 mínimo	 de	 48kt	 de	
grafite	 natural	 de	 Balama	 em	 2019,	 com	
um	 adicional	 de	 12kt	 na	 opção	 da	 Syrah.

“Syrah	 continua	 a	 estabelecer-se	 como	

um	 fornecedor	 importante	 de	 grafite	 nat-
ural	na	China.	A	nossa	relação	com	o	Lan-
gruite	 irá	 permitir	 mais	 diversificação	 de	
vendas	de	grafite	de	Balama	em	 toda	uma	
gama	 de	 utilizações	 finais	 e	 fornecer	 flex-
ibilidade	 na	 entrega	 do	 produto.	 Estamos	
ansiosos	 para	 um	 relacionamento	 bem	
sucedido	 com	 Langruite,”disse	 Shaun	
Verner,	 diretor	 geral	 e	 diretor	 executivo.

Além	 disso,	 o	 contrato	 inclui	 a	 venda	 de	
produtos	 de	 flocos	 finos	 e	 grossos,	 em	
uma	 gama	 de	 graus	 fixos	 de	 carbono.
A	Langruite,	 sediada	em	Shandong,	China,	
é	 uma	 entidade	 relacionada	 da	 Qingdao	
Guangxing	Electronic	Materials	Co.	Ltd.	com	
a	qual	a	Syrah	desenvolveu	negócios		em	2018.
A	 Guangxing	 está	 ativa	 em	 todos	 os	
principais	 segmentos	 do	 mercado	 de	
grafite,	 incluindo	 grafite	 esférica	 e	 ma-
teriais	 refratários	 das	 suas	 próprias	 in-
stalações	 e	 atividades	 comerciais.

A produção de Balama da Syrah a aumen-
tar

A	 mineradora	 australiana	 Syrah	 Resources	
anunciou	que	 iniciou	a	produção	comercial	
de	 grafite	 em	 sua	mina	 no	 distrito	 de	 Bal-
ama.

Oficialmente	 inaugurada	 pelo	 Presiden-
te	Filipe	Nyusi	em	Abril	do	ano	passado,	a	
mina	vem	aumentando	sua	capacidade	e,	no	
ano	passado,	produziu	104	mil	toneladas	de	
grafite	natural.

Além	 disso,	 a	 empresa	 está	 a	 melhorar	 a	
taxa	de	recuperação	de	grafite,	que	aumen-
tou	de	53	por	cento	no	terceiro	trimestre	de	
2018	a	70	por	cento	no	último	trimestre.

“A	 declaração	 de	 produção	 comercial	 rep-
resenta	um	marco	importante	para	a	Syrah,	
refletindo	a	consistência	de	produção	signifi-
cativamente	melhorada	e	as	fortes	melhorias	
de	recuperação”,	disse	Shaun	Verner,	direc-
tor-gerente	da	Syrah.

A	 Syrah	 tem	 acordos	 vinculantes	 com	
compradores	 chineses	 e	 fornecerá	 este	
ano	 20.000	 toneladas	 de	 grafite	 para	 a	
Taida-Huarun	 e	 entre	 48.000	 a	 60.000	 ton-
eladas	para	a	Qingdao	Langruite	Graphite.

A	 mina	 de	 Balama	 cobre	 106	 quilômetros	
quadrados	 de	 área	 e	 é	 suposta	 conter	 as	
maiores	 reservas	de	grafite	 já	descobertas.	
É	uma	mina	a	céu	aberto	e	a	empresa	estima	
a	vida	útil	do	recurso	em	mais	de	cinquenta	
anos.

Grafite	é	uma	forma	altamente	valorizada	de	
carbono	devido	às	suas	propriedades	como	
condutor	de	eletricidade.
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Mineiros ilegais tentam a sorte na corrida de rubis 

HISTÓRIA PRINCIPAL

												as	profundezas	de	uma	floresta,	homens		transpirados		
												tiram	a	terra	de	buracos	escavados	e	carregam-na	em	
														sacos	nas	costas	para	um	riacho.

Em	 seguida,	 eles	 peneiram	 as	 pequenas	 pedras	 vermelhas	
que	 podem	 fazer	 sua	 fortuna	 -	 os	mineiros	 dizem	 que	 vend-
eram	 rubis	 únicos	 por	 milhares	 de	 dólares,	 muitas	 vezes	 o	
salário	mensal	local,	que	normalmente	fica	abaixo	de	US	$	200.

No	norte	de	Moçambique,	a	mineração	informal	e	ilegal	de	rubis	é	
um	negócio	duro	que	atraiu	milhares	de	trabalhadores	itinerantes,	
apesar	das	repressões	extenuantes	da	polícia	e	guardas	privados.
Os	depósitos	de	rubi,	que	foram	descobertos	há	apenas	nove	anos,	
são	relativamente	acessíveis	no	solo	superficial,	desencadean-
do	o	nascimento	súbito	de	uma	frenética	indústria	de	mineração.

A	 produção	 local	 é	 responsável	 por	 80%	 da	 produção	mun-
dial	 de	 rubis	 -	 mas	 a	 mineração	 ilegal	 está	 muito	 longe	 das	
mineradoras	gigantes	e	das	chiques	casas	de	 leilões	em	Cin-
gapura,	 onde	 milhões	 de	 dólares	 em	 gemas	 são	 vendidos.	

“Estou	 aqui	 por	 causa	 da	 pobreza”,	 disse	 à	 AFP	
Faque	 Almeida,	 de	 46	 anos,	 que	 passou	 grande	 par-
te	 dos	 últimos	 oito	 anos	 nas	 florestas	 de	 Montepuez	
em	 busca	 das	 pedras	 preciosas	 vermelho-sangue.
Ele	 disse	 que	 deixou	 sua	 província	 natal	 de	 Nampula,	
400	 quilômetros	 ao	 sul,	 sem	 saber	 que	 era	 ilegal	 procu-

rar	 rubis	 no	 distrito	 de	 Montepuez	 depois	 que	 o	 gov-
erno	 vendeu	 os	 direitos	 a	 uma	 grande	 mineradora.

Eu	estava	desempregado.	Quando	deixei	a	minha	casa,	eu	pen-
sei	 que	 arrombar	 a	 porta	 do	 dono	 é	 um	 crime,	mas	 não	 sa-
bia	 que	 a	 cavar	 a	 terra	 também	 é	 um	 crime,’	 disse	 Almeida.

‘No	ano	passado	fui	detido,	fiquei	na	cadeia	durante	14	dias.	Fui	
solto	quando	a	minha	família	pagou	14000	meticais	(240	dólares)	
à	 polícia,’	 ele	 disse,	 segurando	 uma	 picareta	 em	 uma	 mão.

A	Montepuez	Ruby	Mining	(MRM),	uma	subsidiária	da	Gemfields	
com	sede	em	Londres,	ganhou	os	direitos	de	mineração	para	
36.000	hectares	de	terra	rica	em	rubi	em	Moçambique	em	2011.

“Perdi	 muitos	 amigos”	 ‘	 A	 chegada	 da	 empresa	 britâni-
ca	 de	mineração,	 viu	 as	 autoridades	 e	 um	 exército	 de	 agen-
tes	 de	 segurança	privada	descenderem	 	 na	 área	 e	 para	 cen-
tenas	 de	 mineiros	 ilícitos	 conhecidos	 como	 ‘garimpeiros’.

‘Às	 vezes	os	buracos	desmoronam	e	 caem	em	cima	de	 nós.	
Eu	perdi	muitos	amigos	e	um	 irmão	aqui.	Mas	o	maior	prob-
lema	 é	 a	 polícia	 e	 os	 seguranças	 ”,	 disse	 Fernando	 Zulu.

‘Eles	vêm,	detêm-nos,	torturam-nos	e	até	enterram	os	nossos	
colegas	nos	buracos.	‘A	nossa	exigência	é	que	o	governo	nos	
autorize	para	cavar,	extrair	os	rubis	e	vendê-los	ao	governo.	 ‘

N	



6                                                                                                                                                      www.mozambiqueminingjournal.com  7                                                                                                                                                     www.mozambiqueminingjournal.com

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL | Janeiro - Março de 2019

Para	evadir	as	autoridades,	mineiros	como	Zulu	recuaram	mais	
para	dentro	da	floresta,	a	algumas	horas	a	pé	da	estrada	mais	
próxima.	Mineiros	 dormem	 em	 barracas	 improvisadas	 duran-
te	semanas	em	busca	de	uma	pedra	considerável	que,	se	en-
contrada,	é	levada	imediatamente	para	a	aldeia	mais	próxima.

Lá	 é	 vendido	 para	 estrangeiros,	 incluindo	 senegaleses,	 ma-
lianos	 ou	 nigerianos,	 no	 início	 da	 cadeia	 ilegal	 de	 comércio.
‘Compro	 as	 pedras	 e	 revendo.	 Não	 penso	 que	 sou	
um	 emigrante	 ilegal,	 estou	 no	 meu	 continente,’	 disse	
o	 revendedor	 de	 jóias	 senegalês	 Amadou	 Wantaka.
As	 pedras	 então	 terminam	 nas	 mãos	 dos	 mais	 grandes	
negociantes	 da	 Tailândia,	 a	 Ásia	 do	 Sul	 ou	 o	 Vietnam.

A	 violência	 contra	 os	 mineiros,	 que	 supostamente	
custou	 inúmeras	 vidas,	 foi	 documentada	 de	 per-
to	 por	 grupos	 de	 observadores,	 mas	 a	 polícia	 e	 Gem-
fields	 negam	 categoricamente	 qualquer	 envolvimento.

Sean	Gilbertson,	diretor	 executivo	da	Gemfields,	 disse	 à	AFP	
que	“a	relação	entre	nossos	homens	de	segurança	e	os	minei-
ros	 ilegais	 não	é	necessariamente	amigável,	mas	 fazemos	de	
tudo	para	 respeitar	os	direitos	humanos	dos	mineiros	 ilegais’.

Ele	 disse	 que	 houve	 alguns	 casos	 “muito	 preocupantes”	 de	
policiais	 ou	 de	 guardas	 sendo	 subornados	 para	 permitir	 a	
mineração	ilegal,	mas	o	número	era	limitado	e	os	guardas	ag-
ora	 usavam	 câmeras	 corporais	 para	 garantir	 a	 boa	 conduta.
E	 ele	 sublinhou	 que	 a	 mineração	 legal	 gerou	 milhões	
de	 dólares	 em	 receitas	 fiscais	 para	 Moçambique	 -	 em	
contraste	 com	 a	 mineração	 ilegal.	 Augusto	 Guta,	 por-

ta-voz	 da	 polícia	 na	 região	 de	 Cabo	 Delgado,	 insistiu	
que	 todas	 as	 operações	 policiais	 eram	 seguras	 e	 legais.
Cassiano	Johane	deixou	sua	cidade	natal,	Lindi,	na	Tanzânia,	
a	 650	 km	 de	 distância,	 em	 2011,	 para	 ir	 a	 Montepuez	 em	
busca	 de	 rubis.	 “Encontrei	 pedras	 várias	 vezes	 e,	 depois	
de	 vendê-las,	 envio	 o	 dinheiro	 para	minha	 família”,	 disse	 ele.

Mas	 a	 vida	 de	 Johane	 em	 Montepuez	 foi	 tão	 dura	 quan-
to	 a	 de	 todos	 os	 mineiros	 ilegais.	 ‘Fui	 detido	 uma	 vez	
em	 2011,	 levado	 para	 a	 prisão	 de	 Pemba	 por	 cin-
co	 meses.	 Eu	 fui	 espancado	 pela	 polícia	 ”,	 lembrou	 ele.
Depois	de	ser	libertado,	Johane	foi	deportado	para	a	Tanzânia,	e	ape-
nas	alguns	meses	depois	ele	cruzou	a	fronteira	novamente	de	volta.	
Além	 de	 forçar	 os	 mineradores	 ilegais	 para	 longe	 da	 área	
rica	 em	 rubis,	 a	 polícia	 é	 acusada	 de	 lucrar	 com	 o	 jogo	
de	 “gato	 e	 rato”	 que	 eles	 jogam	 com	 os	 garimpeiros.

‘Falamos	 com	 a	 polícia	 e	 eles	 libertam-nos	 em	 tro-
ca	 de	 pagamento,’	 disse	 Leonardo	 Vaneque,	 23,	
que	 esteve	 minando	 ilicitamente	 durante	 oito	 anos.
Guta,	 o	 porta-voz	 da	 polícia,	 negou	 as	 alegações.
O	ministro	da	Mineração,	Max	Tonela,	reconheceu	que	a	miner-
ação	e	o	contrabando	ilícitos	estão	prejudicando	o	desenvolvi-
mento	do	país	e	prometeu	“inverter	a	atual	situação	perniciosa”.

Mas	 o	minerador	 ilegal	 Luis	 Elias,	 de	 42	 anos,	 disse	 que	 ele	
tem	que	continuar	procurando	por	rubis,	seja	qual	for	o	custo.
“Não	 temos	 escolha”,	 disse	 ele.	 ‘Continuare-
mos	 a’	 roubar	 ‘as	 pedras	 que	 Deus	 nos	 deu.’

* Este artigo foi publicado cortesia da AFP.

HISTÓRIA PRINCIPAL
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7.8 milhões de dólares para resolver  reclamação de 
abuso de Direitos Humanos
													mina	de	rubi	de	Montepuez	optou	pagar	US	$	7,8	mil						
													hões	em	uma	ação	de	“não	admissão	de	responsabili			
													dade”	que		ajusta	uma	reivindicação	de	abusos	de	di-
reitos	humanos	movida	contra	ela	por	moradores	locais.

A	firma	 legal	Leigh	Day	baseada	em	Londres	que	 representa	
um	grupo	de	273	Moçambicanos,	argumentou	no	ano	passa-
do	que	as	 forças	de	segurança	empregadas	pela	mineradora		
balearam,	 espancaram	 e	 submeteram	 seus	 clientes	 a	 trata-
mento	humilhante	e	abuso	sexual.

No	 entanto,	 a	 Gemfields	 sempre	 manteve	 que	 não	 era	 re-
sponsável	 pelos	 alegados	 incidentes,	mas	 considerou	 que	 o	
acordo	 	 “melhor	 equilibra	 os	 interesses	 das	 diversas	 partes	
nteressadas”	 e	 evita	manchar	 o	 relacionamento	 da	 empresa	
com	setores	da	comunidade	local,	disse	a	empresa	em	um	co-
municado.

A

NOTÍCIAS GERAIS

“Queremos	garantir	que	sejamos	considerados	parceiros	con-
fiáveis			e	transparentes	...	em	vez	de	adversários	legais”,	disse	
a	empresa	recentemente.

Daniel	Leader,	parceiro	da	Leigh	Day,	disse	que	os	incidentes	
nunca	deveriam	ter	acontecido.“No	entanto,	elogiamos	a	Gem-
fields	por	 se	 engajar	 de	 forma	construtiva	para	 resolver	 este	
caso	prontamente	e	para	implementar	um	mecanismo	de	rec-
lamação	independente”,	disse	Leader.

No	início	do	ano	passado,	a	empresa	colocou	voluntariamente	
um	anúncio	 no	 qual	 reconheceu	que,	 no	 passado,	 casos	 de	
violência	haviam	ocorrido	dentro	e	ao	 redor	da	área	de	con-
cessões,	“tanto	antes	como	depois	da	chegada	da	Gemfields	
em	Montepuez”.

Montepuez	é	uma	mina	a	céu	aberto,	considerada	a	operação	
de	rubis	mais	lucrativa	do	mundo.

www.minrom.co.zaCONTACTE-NOS HOJE MESMO: info@minrom.co.za

MINROM É A SUA PARCEIRA NA GESTÃO 
DE RECURSOS MINERAIS
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Anadarko fecha negócio de GNL com a BPCL

											Anadarko	Petroleum	Corpora-			
													tion	assinou	um	acordo	de	compra	
	 	 	 	 	 	 	 	e	venda	 (SPA)	com	a	Bharat	Gas	
Resources	 Ltd,	 uma	 subsidiária	 integral	
da	 Bharat	 Petroleum	 Corporation	 Ltd.	
(BPCL).

O	 acordo	 assinado	 através	 da	 Mozam-
bique	LNG,	a	entidade	de	venda	conjun-
ta	dos	co-empreendedores	da	Área	1	de	

Moçambique,	é	de	1	milhão	de	toneladas	
por	ano	(MTPA)	por	um	período	de	15	anos.
“Além	de	a	BPCL	ser	um	co-empreende-
dor	de	capital	(a	montante)	no	projeto	de	
GNL	em	Moçambique,	também	estamos	
satisfeitos	por	tê-los	como	um	dos	nossos	
clientes	de	fundação”,	disse	Mitch	Ingram,	
Vice-Presidente	 Executivo	 da	 Anadarko,	
International,	Deepwater	and	Exploration.

‘	Com	este	acordo,	Moçambique	LNG	ag-
ora	executou	mais	de	8,5	MTPA	de	SPAs.
“O	 papel	 da	 Índia	 no	 mercado	 glob-
al	 de	 GNL	 continuará	 a	 crescer,	 sendo	
o	 GNL	 de	 Moçambique	 um	 fornece-
dor	 natural	 dada	 a	 sua	 proximidade	
geográfica	 e	 30%	 de	 participação	 do	
estado	 indiano	 em	 Moçambique	 GNL.”

Ingram	 disse	 que	 a	 empresa	 é	 gra-
ta	 à	 BPCL	 pelo	 seu	 apoio	 ao	 Moçam-
bique	 GNL	 e	 espera	 fornecer	 uma	
fonte	 confiável	 e	 de	 longo	 prazo	 de	
energia	 mais	 limpa	 por	 muitos	 anos.

A	Anadarko	está	desenvolvendo	a	primei-
ra	unidade	‘onshore’	de	GNL	de	Moçam-
bique,	composta	por	dois	trens	iniciais	de	
GNL	com	uma	capacidade	total	de	12,88	

MTPA	 para	 apoiar	 o	 desenvolvimento	
do	 campo	 Golfinho	 /	 Atum,	 localizado	
inteiramente	 dentro	 da	 Offshore	 Área	 1.
A	 Anadarko	 Moçambique	 Área	 1,	 Lda,	
subsidiária	 integral	 da	 Anadarko	 Petro-
leum	Corporation,	opera	a	Área	Offshore	
1	com	26,5%	de	participação,	enquanto	
os	 co-empreendimentos	 incluem	 a	 ENH	
Rovuma	Área	Um,	SA	com	15%,	a	Mitsui	
EP	Mozambique	Area1	com	20%,	ONGC	
Videsh	 com	 10	 por	 cento,	 Beas	 Rovu-
ma	Energy	Moçambique	Limited	com	10	
por	 cento,	 BPRL	 Ventures	 Mozambique	
BV	com	10	por	cento,	e	PTTEP	Mozam-
bique	Area	1	Limited	com	8,5	por	cento.

A	 missão	 da	 Anadarko	 é	 oferecer	 uma	
taxa	 de	 retorno	 competitiva	 e	 suste-
ntável	 aos	 acionistas,	 pela	 prospecção,	
aquisição	 e	 desenvolvimento	 de	
petróleo	 e	 gás	 natural,	 	 recursos	 vitais	
para	 a	 saúde	 e	 o	bem-estar	 do	mundo.

No	final	de	2018,	a	empresa	tinha	aprox-
imadamente	 1,47	 bilhão	 de	 barris	 de	
equivalentes	 de	 reservas	 provadas,	 tor-
nando-se	uma	das	maiores	empresas	in-
dependentes	 de	 exploração	 e	 produção	
do	mundo.

A

Total 
Operating
economy

on-site service

Tailored
products

Real-time data

SMARTER MINING 
IN MOTION
Scania o�ers smarter and more effi cient solutions that help 
to eliminate waste and reduce environmental foot-print.
Scania also delivers robust and tailor-made products and
services, reinforcing sustainability as well as business value 
for our customers.

25% MORE PAYLOAD
The Scania heavy tipper is a robust partner in any kind of 
mining environment, specially developed for optimised
performance in the toughest conditions – at a signifi cantly lower 
cost per tonne.

www.scania.co.za

NOTÍCIAS GERAIS
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A grafite de Balama alcança sua primeira produção nos EUA
	 Syrah	Resources	alcançou	a	primeira	produção	de	
						 grafite	esférica	não	purificadas	nas	suas	instalações	de			
	 Battery	Anode	Material	(BAM)	em	Louisiana,	EUA,	usando	
grafite	natural	de	Balama.“A	primeira	produção	da	grafite	esférica	
da	nossa	facilidade	BAM	em	Luisiana	é	um	marco	significante	da	
Companhia	e	um	tributo	para	a	dedicação	da	equipe	de	Syrah	e	os	
nossos	parceiros	contratantes	no	local.

“Em	 breve,	 enviaremos	 o	 primeiro	 produto	 não	 purificado	 para	
iniciar	 o	 processo	 de	 qualificação	 do	 cliente.	 Essa	 conquis-
ta	 é	 um	 passo	 importante	 para	 a	 Syrah	 obter	 vantagem	 no	 es-
tabelecimento	 de	 uma	 posição	 central	 da	 cadeia	 de	 fornec-
imento	 da	 Ásia,	 à	 medida	 que	 a	 cadeia	 de	 fornecimento	 de	
fabricação	de	baterias	 se	posiciona	 e	 se	 expande	 fora	da	Ásia”,	
disse	 Shaun	 Verner,	 diretor	 executivo	 da	 Syrah	 Resources.

De	acordo	com	a	empresa,	a	instalação	de	equipamentos	de	mo-

LETAB PROJECTS	foi	fundada	em	1997.	Desde	então,	
cumpre	o	papel	de	E&I	na	indústria	da	construção.	

A	LETAB	é	uma	empresa	 inovadora	de	 instrumentação	
elétrica	que	tem	a	capacidade	de	executar	aos	mais	al-
tos	padrões	desde	a	instalação	até	o	comissionamento.

A	 LETAB	pode	 lidar	 com	projetos	de	Turnkey	 (produto	
completo)	ou	pode	ser	integrado	como	parte	de	um	pro-
jeto	de	grande	porte,	 incorporando	a	disciplina	de	E&I.	
Com	base	na	África	do	Sul,	a	LETAB	tem	a	capacidade	
de	operar	em	Moçambique,	Zâmbia	e	outros	países	da	
África	Austral.

AS NOSSAS CAPACIDADES DE CONSTRUÇÃO E&I 
INCLUEM:

•	Subestações	MV
•	Sistemas	de	proteção	de	alta	e	baixa	tensão
•	Energia	de	emergência,	UPS
•	Aparelhagem	de	MV	/	LV,	sistemas	de	reticulação	
			e	linhas	de	energia	até	132kV
•	Projeto	e	instalação	de	Centros	de	Controle	em				
			contentores

•	Validação	de	CoC	de	planta	industrial
•	Reticulação	de	plantas,	estantes	de	cabos	e	
			roteamento
•	Baixa	energia,	iluminação
•	Aterramento	e	proteção	de	relâmpago.
•	Programação	CLP,	DCS	e	SCADA
•	Especificações	Funcionais	C	&	I
•	Redes	Profibus,	ASI	bus,	fieldbus	e	industriais
•	Instalação	de	cabos	de	fibra	óptica,	junções	e	
			testes.
•	Controle	de	Qualidade,	Garantia	de	Qualidade	e		
			provas	de	aceitação	fabril	de	comutadores,	trans	
			formadores,	proteção,	motores
•	Processos	de	comissionamento,	testes	de	
			aceitação	de	campos	E&	I
•	Gerenciamento	de	projetos	de	construção
•	Paineis	fotovoltaicos,	comutadores,	Instalação	
			de	cabos
•	Instalação	de	controle	e	segurança	CCTV
•	Instalação	de	rede

AS NOSSAS CAPACIDADES DE INSTALAÇÃO DE 
TUBAGEM SEM-VALAS INCLUEM:

O	rachamento	de	tubos	é	uma	técnica	usada	para	 fra-
turar	 uma	 tubagem	 existente	 por	 dentro	 usando	 uma	
cabeça	 de	 rachadura	 de	 tubulação.	 Durante	 este	 pro-
cesso	 o	 dispositivo	 mecânico	 empurra	 os	 restos	 da	
tubagem	 fracturada	para	 a	 área	 ao	 redor	 enquanto	 ao	
mesmo	tempo	coloca	um	novo	tubo	do	mesmo	ou	mais	

grande	diâmetro	no	lugar,	atrás	do	dispositivo	de	quebra.	
O	 rachamento	de	 tubos	 é	 também	 referido	 como	 rup-
tura/	arrebentamento	ou	separação	de	tubos.

A	perfuração	direcional	é	comumente	conhecida	como	
PDH	ou	Perfuração	Direcional	Horizontal,	e	é	uma	técni-
ca	de	construção	sem	vala,	que	utiliza	perfuração	guiada	
para	criar	um	perfil	de	arco,	para	 instalar	 tubagem	em	
estradas,	 linhas-férreas	 e	 pode	 ser	 usada	 para	 longas	
distâncias,	como	rios,	lagoas	ou	outras	áreas	altamente	
urbanizadas.

AS NOSSAS CAPACIDADES DE INSTALAÇÃO DE TU-
BOS INCLUEM:

•	Materiais	utilizados	para	instalação	de	água
•	Tubos	de	ferro	dúctil
•	PVC	25mm-600mm
•	Cilindros	de	aço-	concreto
•	Polietileno
•	Materiais	utilizados	para	a	instalação	de	esgotos
•	Tubos	de	esgoto	de	barro
•	Tubos	de	esgoto	de	ferro	fundido
•	Tubos	de	esgoto	plásticos	-	PVC	e	ABS
•	Atualizações	de	infra-estrutura	de	água,	reparação	
			e	novas	instalações
•	Atualizações	de	esgotos,	reparos	e	novas	instalações.
•	Instalação	correta	de	mangas		HDPE
•	Atualizações		e	reparos		de	drenos	de	águas	pluviais
•	Soldadura	de	topo	e	fusão	em	tubos	HDPE

agem	de	5kt	/	pa	foi	concluída	e	a	produção	inicial	 foi	alcançada	
conforme	o	planeado.	Os	volumes	de	produção	de	grafite	esféri-
ca	devem	ser	inicialmente	focados	na	qualificação	do	cliente	e	no	
desenvolvimento	contínuo	do	produto.

Enquanto	isso,	a	instalação	de	equipamentos	de	purificação	para	pro-
cessamento	em	lote	de	grafite	esférica	purificada	continua	como	por	
plano	para	grafite	esférica	purificada	no	primeiro	trimestre	de	2019.

A

NOTÍCIAS GERAIS

A Letab Mozambique Limitada é uma empresa privada que pode 
fornecer soluções de construção nos campos elétricos, instru-
mentação, estruturais e mecânicos em conformidade com os 
requisitos de Moçambique.

www.letab.co.zaTel: +25 884 722 1255 Emidio Cassamo 
Email: erik.grippaldi@letab.co.mz

Letab Mozambique

NOSSO ESCOPO INCLUI:

•     Linhas aéreas e subestações, desenho, instalação e provisão .
•     Sistemas de suporte de cabos, provisão e instalação.
•     Automação, instrumentação e controle. provisão e instalação
•     Equipamento elétrico, Centros de Controle, Painéis de Distribuição, 
       provisão e instalação
•     Instrumentação, provisão, calibração e instalação.
•     Obras civis, projeto, provisão e instalação.
•     Estruturas e trabalhos mecânicos, instalação e provisão
•     Revestimentos Protetores de Incêndio,  provisão e instalação.
•     Comissionamento a Frio e  Quente
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Marca FAW encontra revendedor local

Os desenvolvedores da concessão Manica assinam contrato de mineração

	 Choice	Diesel	Moçambique	é		
	 agora	o	primeiro	revendedor		
	 independente	 de	 vendas	 e	
serviços	de	camiões	FAW	localmente.
Apesar	 de	 a	 empresa	 começar	 sua	 jor-
nada	 em	 camiões	 usados,	 as	 necessi-
dades	 dos	 clientes	 levaram	 a	 empre-
sa	 a	 se	 expandir	 significativamente.

Agora,	 sua	 oferta	 expandiu-se	 para	 in-
cluir	 inúmeras	 soluções	 dentro	 e	 fora	
de	 estrada,	 que	 vão	 desde	 camiões	 e	
reboques	 à	 máquinas	 industriais	 que	
atendem	ao	manuseio	de	materiais,	con-
strução,	mineração	e	usuários	agrícolas.

“Afastou-se	 de	 veículos	 norte-amer-
icanos	 usados	 com	 volante	 à	 es-
querda,	 para	 camiões	 novos,	 ig-
ualmente	 duráveis,	 com	 volante	 à	

	 Explorator	Limitada	concluiu	
	 um	acordo	de	contratante	de	
	 mineração	 adicional	 com	 a	Hua-
fei	Gold	Resources	Co	Limitada	para	a	ex-
ploração	de	depósitos	de	ouro	de	aluvião	
em	sua	concessão	de	mineração	de	Mani-
ca.

A	 subsidiária	 da	 Xtract	 Resources	 disse	
que	o	acordo	com	o	anteriormente	chama-
do	 Sino	 Minerals	 Investment	 durará	 por	
um	período	 de	 10	 anos	 ou	 o	 esgotamen-
to	 de	 aluviais,	 com	 a	 opção	 de	 prorrogar	
por	 um	 período	 adicional	 de	 cinco	 anos,	
se	 os	 aluviões	 não	 tiverem	 esgotado.

“Vários	 empreiteiros	 manifestaram	 in-
teresse	 em	 minerar	 as	 outras	 áreas	
dos	 aluviais	 na	 concessão	 de	 Manica.
	 A	 Huafei	 Gold	 Resources	 foi	 escolhi-
da	 por	 estar	 disposta	 a	 pagar	 adianta-
do	 e	 demonstrou	 consistência	 de	 op-

A

A

direita”,	 disse	 	 Wayne	 Greenwood,	 di-
retor-geral	 da	 Choice	 Diesel	 Moçam-
bique,	 acrescentando	 que	 o	 mercado	
de	 camiões	 em	 Moçambique	 cresceu.
Greenwood	 esteve	 comerciando	 no	
mercado	 local	 desde	 2002	 e	 gan-
hou	 	 experiência	 de	 primeira	 mão	 sem	
paralelo	 dos	 desafios	 que	 enfren-
tam	 operadores	 no	 que	 é	 um	 merca-
do	 que	 se	 desenvolve	 rapidamente.

A	 Choice	 Diesel	 tem	 uma	 pegada	 re-
gional	 completa,	 com	 oito	 locais	 de	
oficinas	 na	 África	 Subsaariana.	 Seus	
maiores	sites	para	atender	e	apoiar	seus	
clientes	 estão	 em	 Maputo	 e	 na	 Beira.
Também	possui	uma	das	maiores	bases	
de	 pessoas	 técnicas	 em	qualquer	 lugar.
Acreditamos	 na	 importância	 do	 lado	
pós-venda	 do	 negócio	 de	 camiões.	

Moçambique	é	hoje	um	mercado	de	camin-
hões	multimarcas	e	os	nossos	clientes	são	
sensíveis	aos	preços	”,	disse	Greenwood.
“Fizemos	 os	 nossos	 estudos	 e	 anal-
isámos	 globalmente	 a	 melhor	 forma	
de	 fornecer	 camiões	 de	 qualidade	 a	
preços	 acessíveis	 para	 a	 África	 Austral.

“Queríamos	ver	qual	foi	o	melhor	fornece-
dor	 de	 camiões	 neste	 sector	 do	 nosso	
negócio	 em	 termos	 de	 gama	 de	 produ-
tos,	 fornecimento	 de	 produtos	 e	 peças	
acessíveis	 e	 suporte	 pós-venda.	 A	 FAW	
SA	emergiu	rapidamente	como	vencedo-
ra	nesse	sentido	”,disse	Greenwood	sobre	
a	decisão	de	 fazer	parceria	com	a	FAW.
A	 parceria	 com	 a	 Choice	 Diesel	 é	 uma	
evidência	do	contínuo	crescimento	e	ex-
pansão	da	marca	FAW	na	África	Austral.

eração	 com	 o	 seu	 contrato	 existente.
“Eles	 forneceram	 equipamento	 ex-
tra	 para	 a	 concessão	 e	 estamos	 an-
siosos	 para	 o	 aumento	 da	 produção	
nos	 próximos	 meses	 e	 após	 a	 con-
clusão	 da	 estação	 chuvosa,”,	 disse	 Col-
in	 Bird,	 presidente	 executivo	 da	 Xtract.

O	 acordo	 inclui	 metas	 de	 desempenho	
segundo	 as	 quais	 a	 mineradora	 contrata-
da,	 a	 partir	 de	 1º	 de	 Fevereiro,	 deverá	
ter	 duas	 plantas	 totalmente	 operaciona-
is	 com	 um	 rendimento	mínimo	 de	 200	 t	 /	
d	 em	 uma	 base	 consistente	 de	 24	 h	 /	 d.

A	Explorator	será	responsável	por	registar	o	
concentrado	de	ouro	produzido	da	área	per-
mitida	diariamente,	enquanto	o	empreiteiro	
será	responsável	pela	fundição	do	concen-
trado	de	ouro	e	entrega	das	barras	de	ouro.
A	 Xtract	 diz	 que	 o	 contrato	 está	 sujeito	
à	 condição	 precedente	 de	 que	 o	 con-

tratante	 pague	 uma	 taxa	 de	 entrada	 to-
tal	 de	 US	 $	 350.000	 para	 	 Explorator.

	 Um	 valor	 inicial	 de	 US	 $	 150.000	 deve	
ser	 pago	 até	 a	 data	 da	 assinatura	 do	
contrato,	 com	 o	 restante	 recuperado	 at-
ravés	 da	 futura	 produção	 de	 ouro	 aluvial.

Em	 consideração	 à	 nomeação	 do	 empre-
iteiro	de	mineração,		Explorator	pagará	ini-
cialmente	 ao	 empreiteiro	 uma	 taxa	 líquida	
de	72%	do	ouro	que	produz,	e	a	Explorator	
inicialmente	 reterá	 28%	 do	 valor	 de	 ven-
das	de	 todo	o	ouro	produzido	equivalente	
a	22%	após	o	pagamento	pela	Explorator	
do	 Imposto	 sobre	 a	 Produção	 Mineira	
aplicável	 de	 6	 por	 cento.	 Isso	 continuará	
até	 que	 a	 taxa	 seja	 totalmente	 liquidada.
Daí	 em	 diante,	 Explorator	 pa-
gará	 ao	 contratante	 uma	 taxa	 de	
74	 por	 cento	 de	 ouro	 que	 produz.

NOTÍCIAS GERAIS



12                                                                                                                                                      www.mozambiqueminingjournal.com

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL | Janeiro - Março de 2019

Ncondezi continua a envolver-se positivamente
	 Ncondezi	Energy	anunciou	suas	intenções	de	entregar		
	 seu	primeiro	projeto	de	energia	em	2023.	As	autori	 	
	 dades	da	empresa	 	 engajaram-se	positivamente	com	
o	 comitê	 de	 ligação	 na	 aprovação	 do	 cronograma	 do	 projeto	
integrado	de	300	MW	de	energia	e	minas	de	carvão	em	Tete.

O	comitê	presidido	pelo	Ministério	de	Recursos	Minerais	e	Energia	
assinou	os	potenciais	parceiros	estratégicos	da	empresa	e	visa	
concluir	um	acordo	de	desenvolvimento	conjunto	(ADC)	e	contratos	
obrigatórios	de	engenharia,	aquisição,		construção	(EPC),		oper-
ações	e	manutenção	(OM)	durante	o	primeiro	trimestre	deste	ano.

“A	 empresa	 continua	 em	 uma	 posição	 forte	 para	 concordar	
com	 o	 cronograma	 do	 projeto	 com	 o	 comitê	 de	 ligação,	 o	
marco	 final	 para	 desbloquear	 o	 processo	 de	 ADC”,	 disse	
Michael	 Haworth,	 presidente	 não-executivo	 da	 Ncondezi.

“O	 calendário	 do	 projeto	 está	 alinhado	 com	 a	 estratégia	 do	
governo	 e	 da	 	 [utilitária	 de	 energia]	 Electricidade	 de	Moçam-
bique	 de	 entregar	 energia	 a	 carvão	 no	 norte	 de	Moçambique	
até	2023,	e	o	projeto	está	no	estágio	mais	avançado	de	desen-
volvimento	 na	 região	 com	uma	 tarifa	 competitiva	 de	 energia.”

Uma	 vez	 que	 o	 calendário	 tenha	 sido	 acordado,	 a	 empre-
sa	 espera	 que	 as	 negociações	 da	 ADC	 avancem	 imediat-
amente,	 com	 um	 projeto	 preliminar	 de	 ADC	 já	 submetido	
aos	 seus	 potenciais	 parceiros	 estratégicos,	 acrescentou.

Haworth	 indicou	 que	 a	 empresa	 está	 adequadamente	
capitalizada	 até	 o	 final	 do	 segundo	 trimestre	 deste	
ano,	 o	 que	 dá	 tempo	 suficiente	 para	 concluir	 o	 ADC.A

NOTÍCIAS GERAIS
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A	 Sangati	 Berga	 foi	 fundada	 em	 For-
taleza,	 Brasil,	 em	 1992,	 mas	 sua	 ori-
gem	remonta	a	1978,	quando	um	gru-
po	 de	 investidores	 brasileiros	 formou	
uma	parceria	com	um	fabricante	euro-
peu	de	equipamentos	 industriais	e	de	
moagem	sob	o	 nome	de	 “Sangati	 do	
Brasil”.	A	Sangati	Berga	tornou-se	uma	
empresa	 100%	 brasileira	 em	 2005,	
tendo	conseguido	desde	então	se	es-
tabelecer	 como	 uma	 importante	 for-
necedora	de	equipamentos	no	Brasil	e	
na	América	 Latina,	 com	presença	 em	
mais	de	30	países	em	todo	o	mundo.

Ao	 longo	 dos	 anos,	 a	 abordagem	 de	
soluções	 personalizadas	 da	 Sangati	
Berga	levou	a	muitos	clientes	satisfeitos	
e	parcerias	duradouras.	“Nosso	suces-
so	se	baseia	na	capacidade	de	oferecer	
o	melhor	custo-benefício	do	mercado	
graças	à	nossa	experiência	em	proces-
samento	de	cereais,	projetos	inovador-
es	e	equipamentos	confiáveis,	que			ga-
rantem	o	melhor	e	mais	rápido	retorno	
do	investimento”,	conforme	explica	Ri-
cardo	Pereira,	CEO	de	Sangati	Berga.

A	 Sangati	 Berga	 está	 agora	 usando	
todo	 o	 seu	 know-how	 e	 tecnologia	
para	 fornecer	equipamentos	especial-
mente	 projetados	 para	 trabalhar	 nas	

indústrias	 de	 mineração	 e	 grafite,	 já	
com	 participação	 bem	 sucedida	 em	
projetos	 como	 o	 Projeto	 Balama,	 da	
Syrah	Resources,	onde	a	Sangati	Ber-
ga	 forneceu	 toda	 a	 classificação	 de	
grafite	 seca	 e	 processo	 de	 peneira-
mento.	Nosso	Plansichter	FORTRESS		
oferece	 o	melhor	 processo	 de	 penei-
ração	e	classificação	para	grafite	seco,	
capaz	de	trabalhar	com	as	frações	de	
finos	e	flocos	do	produto.	Com	o	con-
ceito	 exclusivo	 de	 peneiras	 e	 moldu-
ras	 feitas	 com	 plástico	 SMC	 (chapa	
moldada),	 os	 quadros	 e	 peneiras	 são	
produzidos	 em	 uma	 única	 estrutura,	
sem	a	presença	de	elementos	de	con-
exão	como	parafusos,	feltro,	borracha,	
gaxetas,	 etc.,	 garantindo	 zero	 con-
taminação	 do	 produto	 por	 elementos	
estranhos.	 O	 conceito	 revolucionário	
de	 ranhuras,	 especialmente	 projetado	
para	operações	de	peneiramento,	 for-
nece	um	encaixe	perfeito	entre	quad-
ros	 e	 peneiras,	 garantindo	 que	 não	
haja	 vazamento	 ou	 mistura	 entre	 os	
produtos.	 Todas	 essas	 características	
proporcionam	 continuamente	 desem-
penho	 e	 confiabilidade	 do	 processo	
de	peneiração,	garantindo	que	o	pro-
duto	 final	 esteja	 sempre	 de	 acordo	
com	 as	 especificações	 desejadas.

Graças	 à	 estrutura	 totalmente	 mod-
ular,	 onde	 os	 compartimentos	 extra	
de	 peneiragem	 podem	 ser	 adiciona-
dos	 ao	 equipamento	 de	 acordo	 com	
a	 necessidade,	 o	 Plansichter	 FOR-
TRESS	 visa	 a	 otimização	 do	 espaço,	
permitindo	 facilmente	 futuras	 atual-
izações	de	capacidade	sem	mudanças	
significativas	 em	seu	projeto.	O	Plan-
sichter	 FORTRESS	 está	 disponível	
com	2,	4,	6,	8	ou	10	compartimentos.

A	 Sangati	 Berga	 também	 fornece	 a	
linha	completa	de	manuseio	de	grafite	
a	seco,	como	descarga	vibratória	para	
silos,	 válvulas	 rotativas	 e	 pneumáti-
cas,	 transportadores	 de	 corrente,	
roscas	 transportadoras,	 entre	 outros.

Sangati	Berga,	seu	parceiro	tecnológico	
brasileiro	para	classificação	de	grafite.

Sangati Berga S.A.
Travessa Sangati, 101, Álvaro Weyne
Fortaleza, Brazil 60340-494
Tel: +55 (11) 2663 9900
E-mail: sangati.sp@sangatiberga.com.br
Internet: www.sangatiberga.com.br
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A ALROSA inicia operações no Zimbabué
	 ALROSA,	a	líder	mundial	produtor	de	diamantes	Rus-
	 sa	anunciou	planos	para	lançar	operações	em	Zimba		
	 bué.	O	Presidente	do	Zimbabué	Emmerson	Mnangag-
wa	disse	que	 a	 empresa	 irá	 desenvolver	 novas	 operações	de	
mineração	no	país,	com	o	apoio	do	seu	governo.

Sergey	Ivanov,	Diretor	Executivo	da	ALROSA	disse	que	a	empre-
sa	está	preparada	para	desenvolver	novos	projectos	conjuntos	
para	a	exploração	e	extracção	de	diamantes.	“Também	busca-
mos	apoiar	o	Zimbabué	no	desenvolvimento	da	sua	indústria	de	
mineração	de	diamantes	em	linha	com	as	melhores	práticas	da	
indústria.

“Estamos	felizes	em	compartilhar	com	nossos	parceiros	uma	ex-
periência	rica	no	domínio	da	exploração	mineral	e	mineração	de	
diamantes,	incluindo	a	indústria		auto-regulativa	e	de	negócios	
responsáveis,”,	disse	 Ivanov.	O	 	acordo	do	negócio	vem	após	
negociações	realizadas	em	2018	pela	ALROSA	e	a	liderança	do	

Zimbabué	que	resultou	em	uma	decisão	de	iniciar	operações	no	
país	e	estabelecer	uma	filial	da	ALROSA.

A	ALROSA	pretende	implementar	projetos	de	exploração	e	min-
eração	com	vista	a	estabelecer	mineração	conjunta	de	diaman-
tes	e	outras	empresas		de	minérios.

Durante	 o	 próximo	 mês,	 especialistas	 da	 ALROSA	 incluindo	
geólogos	e	engenheiros	de	minas	irão	chegar	ao	país	para	ini-
ciar	as	operações.

A	ALROSA	é	a	líder	mundial	em	mineração	de	diamantes,	rep-
resentando	27%	da	produção	mundial	de	diamantes	em	termos	
de	quilates.	A	empresa	opera	11	tubos	de	“kimberlite”	e	16	de-
pósitos	de	aluvial		na	região	de	Arkhangelsk	e	de	Yakutia	na	Rús-
sia.	As	gemas	da	ALROSA		são	extraídas	em	áreas	livres	de	con-
flitos	e	vêm	direto	do	produtor,	garantindo		origem	transparente.

A
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Vendas de equipamentos permanecem sob pressão

	 s	vendas	de	equipamento	de		
	 fábricas	permaneceram	pratica	
	 mente	 inalteradas,	 registando	um	
declínio	 de	 apenas	 21	 unidades	 em	 com-
paração	 com	 as	 1455	máquinas	 vendidas	
durante	o	terceiro	trimestre	de	2018.

Lawrence	Peters,	presidente	da	Associação	
de	Fornecedores	de	Equipamentos	de	Con-
strução	e	Mineração	(CONMESA)	disse	que	
há	pouco	crescimento	e	que	a	indústria	pre-
cisa	de	estímulo.

Apesar	da	tendência	rasa	dos	últimos	anos,	
ele	diz	que	a	 indústria	está	ainda	flutuante	
e	 a	 trabalhar	 arduamente	 para	 apoiar	 a	
construção	e	 indústrias	de	mineração	que	
serve.“A	economia	é	batalhar,	e	os	consum-
idores	estão	sob	pressão	para	continuar	a	
vender	a	um	ritmo	sustentável.

Em	todo	o	mercado,	estamos	descobrindo	
que	se	trata	de	um	“caso	de	altos	e	baixos”,	

com	crescimento	localizado	e	setores	den-
tro	 de	 cada	 indústria	 que	 estão	 a	 realizar	
melhor	ou	pior	do	que	outros	 “,	disse	Pe-
ters.

Peters	citou	que	é	um	ano	difícil	pela	frente,	
similarmente	plana	com	uma	possível	recu-
peração	no	final	do	ano.

“Considerando	que	a	indústria	não	respon-
de	imediatamente	às	condições	de	merca-
do	 devido	 a	 longos	 processos	 de	 planea-
mento	e	licitação,	qualquer	recuperação	só	
será	sentida	no	final	do	ano.
Além	 disso,	 o	 enfraquecimento	 e	 a	 flutu-
ação	das	taxas	de	câmbio	estão	dificultan-
do	 os	 preços	 e	 dificultam	 a	 previsão	 de	
competitividade	 em	 termos	 de	 preços	 ”,	
disse	Peters.

Juntamente	 com	 outros	 membros	 execu-
tivos	da	associação,	que	são	eleitos	pelas	
empresas	associadas	dentro	da	associação,	
Peters	 representa	 a	 ELB	 Equipment,	 que	
tem	exposição	em	quase	todos	os	setores	
da	 indústria	 de	mineração	 e	 construção	 e	
experimentou	altos	e	baixos	semelhantes.

No	geral,	no	entanto,	a	empresa	tem	visto	
uma	melhora	nas	vendas	do	setor	de	min-
eração,	enquanto	as	vendas	da	indústria	de	
construção	 têm	apresentado	 tendência	de	
baixa.

Dale	Oldridge,	representante	da	Bell	Equip-
ment,	diz	que,	em	geral,	a	empresa	tem	ex-
perimentado	vendas	estáveis			com	uma	leve	
queda	em	alguns	setores,	impulsionada	por	
vendas	 melhores	 do	 que	 o	 esperado	 no	
setor	de	mineração.

“Não	temos	certeza	do	que	o	próximo	ano	
reservou	para	a	indústria	e	estamos	adotan-
do	 uma	 abordagem	 conservadora.	 Como	

resultado,	somos	bastante	avessos	ao	 ris-
co	 e	 não	 estamos	 sentados	 em	 estoque	
maciço	de	equipamentos	”.

Jacqueline	Aitken,	representando	a	Bobcat	
South	Africa,	diz	que	a	empresa	ainda	está	
indo	bem	na	faixa	de	skidsteer	(mini-carre-
gadores),	embora	tenha	havido	um	declínio	
nos	negócios	em	dinheiro.
Simultaneamente,	 o	 financiamento	 para	
equipamentos	acima	de		R800	000	está	se	
tornando	mais	difícil	e,	embora	a	empresa	
tenha	um	livro	de	ordens	saudável,	está	su-
jeita	a	obtenção	de	financiamento.
Como	resultado,	ela	diz	que	a	empresa	tem	
de	 lidar	 com	 mais	 instituições	 financeiras	
para	 garantir	 que	 os	 clientes	 tenham	uma	
chance	 justa	de	obtenção	de	 crédito	 com	
base	em	seus	relatórios	financeiros	com	os	
seus	próprios	bancos.
“Para	 nós,	 a	 demanda	 existe,	 mas	 as	 fi-
nanças	não	estão	prontamente	disponíveis.”

Calvin	 Fennell,	 representante	 da	 Wirtgen	
South	Africa,	diz	que	as	vendas	 foram	um	
pouco	melhores	 do	 que	 no	 ano	 passado.	
Com	 seu	 foco	 quase	 exclusivamente	 na	
tecnologia	e	compactação	de	estradas,	as	
vendas	 foram	 limitadas	 devido	 ao	 menor	
número	de	projetos	de	construção	de	estra-
das,	mas	estáveis.

“Sem	grandes	projetos		em	vias,	prevemos	
que	o	próximo	ano	será	 igualmente	difícil.	
Além	 disso,	 pequenas	 empresas	 de	 con-
strução	estão	surgindo	o	que	significa	que	a	
sua	capacidade	de	financiar	equipamentos	
é	 baseada	 em	 contratos	 existentes	 restri-
tos,	o	que	significa	que	sua	capacidade	de	
financiar	equipamentos	para	grandes	proje-
tos	é,	na	maioria	das	vezes,	restrita.

Este	será	um	desafio	a	ser	superado	no	fu-
turo	”,	disse	ele.

A

NOTÍCIAS AFRICANAS



16                                                                                                                                                      www.mozambiqueminingjournal.com

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL | Janeiro - Março de 2019

Hexagon introduz computadores industriais robustos
	 divisão	de	mineração	da	Hexagon,	fornecedora	de	soluções	digitais	globais,	in	
	 troduziu	o	HxGN	MineDiscover	Core	LP	e	o	Core	HP,	computadores	industriais		
	 resistentes	projetados	para	os	ambientes	de	mineração	mais	difíceis.

“Estamos	 muito	 orgulhosos	 de	 apresentar	 os	 novos	 produtos	 Core	 LP	 e	 Core	 HP	
ao	 nosso	 portfólio	 MineDiscover”,	 disse	 Joe	 Arico,	 gerente	 principal	 de	 produto.
Segundo	 a	 companhia	 os	 novos	 computadores	de	 alta	 precisão	 e	 precisão	baixa	 apre-
sentam	 um	 desenho	 extremamente	 robusto,	 feito	 sob	 medida	 para	 as	 condições	
mais	 desafiantes,	 entregando	 realização	 excepcional,	 capturando	 na	 perfeição	 da-
dos	 de	 telemetria	 e	 produção	 e	 aumentando	 a	 eficiência	 e	 produtividade	 do	 local.

“Temos	 trabalhado	 incansavelmente	 para	 garantir	 que	 esta	 é	 a	 melhor	 plata-
forma	 de	 computação	 em	 máquinas	 de	 mineração	 do	 mercado”,	 disse	 Arico.
A	 Hexagon	 diz	 que	 ambos	 os	 módulos	 apresentam	 uma	 podero-
sa	 plataforma	 de	 computação	 baseada	 em	 Intel	 que	 melhora	 drasticamente	
o	 desempenho	 e	 permite	 uma	 melhor	 integração	 de	 aplicativos	 de	 máquinas.
As	 unidades	 oferecem	 flexibilidade	 insuperável	 e	 escalabilidade,	 o	 investimen-
to	 dos	 clientes	 de	 mineração	 à	 prova	 de	 futuro	 na	 plataforma	 da	 máquina.

As	 unidades	 de	 MineDiscover	 Core	 apresentam	 uma	 variedade	 de	 opções	 de	
conectividade	integradas	que	incluem	módulos	de	acesso	Wi-Fi	duais,	modulador	de	célula	
e	rádio	UHF.	Além	disso,	o	Core	HP	integra	um	sensor	de	chassis	de	alto	desempenho	para	
melhorar	a	precisão	das	máquinas-ferramenta.

“Nós	 acumulamos	 milhares	 de	 horas	 de	 teste	 de	 campo	 com	 nosso	 hardware	
MineDiscover	(Core	e	Display	9)	e	os	resultados	têm	sido	excelentes.	Confiabilidade	e	de-
sempenho	são	excepcionais.”

Arico	disse	que	o	Core	LP	e	a	HP	se	tornarão	a	oferta	padrão	para	todas	as	aplicações	de	
máquinas,	consolidando	e	simplificando	todas	as	soluções	de	máquinas	oferecidas	pela	
divisão	de	Mineração	da	Hexagon.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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Leveraging our global network 
and extensive expertise 
SGS Mozambique provides 
comprehensive services and 
cost effective solutions that 
can help you operate in a more 
sustainable manner by improving 
quality and productivity, reducing 
risk, verifying compliance and 
increasing speed to market.

MINERAL 
SERVICES

INSPECTION

• Hold Cleanliness Inspection
• Pre-shipment inspections
• Load port / Discharge port 

inspections
• Visual inspections
• Draft survey
• Damaged Hulls inspections

SAMPLING

• Standard representative sampling 
(manual) & sample preparation.

• Design, Operation & Bias testing 
of mechanical / Automated 
mechanical sampling systems.

VERIFICATION

• Physical bulk stock verification / 
Stockpile survey.

• Market survey for quality & 
storage conditions verification.

CERTIFICATES

•  Certificate of Quality
•  Certificate of Quantity
•  Certificate of Draft survey

TESTING

• Chemical composition (for requested 
parameters including all heavy metals)

• Particle size analysis
• Moisture analysis
• Tensile strength
• Hardness of steel
• Yield strength
• Elongation
• Bend test
• Re-bend test
• Coating thickness (galvanized coating 

or layer thickness of packaging)
• Dimension checking
• Toxic Characteristic Leaching 

Procedure analysis (TCLP analysis)
• Restriction of Hazardous Substances 

analysis (RoHS)
• Toxic Packaging Clearing House 

analysis (TPCH)
• Weathering test of paints (e.g. QUV)
• SVHC testing (Substances of Very High 

Concern)
• Testing of PBBs (Polybrominated 

biphenyls)
• Testing of PBDEs (Polybrominated 

diphenyl ethers)
• Measuring camber & twist

COMMODITIES

• Alloys and Metals
• Bitumen
• Bottom ash
• Calcite
• Cement
• Clinker
• Coal
• Coir fiber
• Concrete admixture
• Dolomite
• Feldspar
• Fertilizer (Chemical and Organic)
• Finished products
• Fly ash
• Glass sand
• Graphite
• Gypsum
• Iron Ore
• Lead Ore
• Mineral sand (Ilmenite, Rutile, 

Zircon,
• Nonmagnetic sand & Spiral fine
• concentrate)
• Quartz
• Rice Husk pellet / Wood pellets
• Salt

• Sand (construction raw material)
• Soil
• Stone
• Transformer oil
• Water

WHY SGS?

• Global network and local capabilities
• Independence and integrity
• One-stop shop solutions
• Rapid turnaround
• Customized service

Kátia Massarongo 
New Business Development, 
Sales & Marketing Coordinator
Mobile: +258 84 313 586 8
E-mail: katia.massarongo@sgs.com
Skype: katia.massarongo

Paulo Formigal
Mineral Services Business Manager
E-mail: paulo.formigal@sgs.com

SGS MOÇAMBIQUE LIMITADA  

Avenida da União Africana, n. 7666  
Cidade da Matola - Matola Lingamo
Website: www.sgs.co.mz

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. SGS is recognized as the 
global benchmark for quality and 
integrity. With more than 95,000 
employees, SGS operates a network 
of over 2,400 offices and laboratories 
around the world. 
In Mozambique SGS is operating 
since 1962 within a wide spectrum 
of industries, with 3 regional offices 
in Maputo, Beira and Nacala, OGC 
laboratory (ISO 17025 accreditation), 
Sample Prep facility for Minerals and 
Field Testing Units from where we 
can service our clients throughout the 
country.
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	 ma	nova	técnica	de	fusão	de		
	 sensores	baseada	em	imagens		
	 de	raios	X	e	3D	promete	melhorias	
na	 modelagem	 3D	 de	 recursos	 minerais	 e	
uma	 classificação	mais	 eficiente	 de	metais	
preciosos.

A	 VTT	 Technical	 Research	 Centre	 Ltd	 da	
Finlândia	(VTT)	está	coordenando	o	proces-
so	de	desenvolvimento	de	sensores	através	
de	 um	projeto	 da	UE	 chamado	X-Mine	 em	
colaboração	com	empresas,	 instituições	de	
pesquisa	 internacionais	e	 lobbies	de	miner-
ação.

A	 Comissão	 Europeia	 concedeu	 EUR	 9,3	
milhões	para	um	projeto	H2020	de	três	anos	
coordenado	pela	VTT,	denominado	X-Mine,	
que	 desenvolve	 novas	 tecnologias	 de	 sen-
sores	para	as	análises	das	perfuratrizes	(nú-
cleo	de	brocas	de	perfuração)	das	minerado-
ras	e	para	a	separação	eficiente	de	minérios	
e	metais	preciosos	no	minério.

O	projeto	X-Mine	também	promove	modela-
gem	em	3D	mais	eficiente	dos	recursos	min-
erais	das	empresas	de	mineração	e,	assim,	
melhora	 a	 recuperação	de	minerais	precio-
sos.

O	projeto	 combina	produtos	desenvolvidos	
por	vários	fabricantes	de	sensores	com	eq-
uipamento	de	limpeza	de	minério	comercial	
e	pretende	fazer	uma	fusão	de	sensores	que	
permitem	que		rochas	com	baixos	níveis	de	
minerais,	sejam	separado	do	minério.
O	projeto	 atingiu	 seu	ponto	médio	 na	 vira-
da	do	ano	e	está	progredindo	gradualmente	
para	a	pilotagem	de	ambos	os	analisadores	
de	perfuração	e	equipamentos	de	mineração	
em	minas	durante	a	primavera	de	2019.

Dois	 analisadores	 de	 núcleo	 de	 perfuração	
foram	 adotados	 em	 minas	 na	 Grécia	 e	 na	
Suécia	no	final	de	2018,	e	os	membros	do	
consórcio	 do	 projeto	 estão	 atualmente	 te-
stando	 novos	 sensores	 para	 equipamentos	
de	 limpeza	de	minério	e	projetando	algorit-
mos	de	beneficiamento	de	minério.

O	consórcio	do	projeto	é	composto	por	15	
parceiros	de	pesquisa	e	 empresas	de	 todo	
o	mundo.

O	projeto	oferece	às	instituições	de	pesquisa	
e	empresas	participantes	uma	oportunidade	
de	desenvolver	soluções	baseadas	em	sen-
sores	para	a	 indústria	de	mineração,	 junta-
mente	 com	especialistas	 especializados	na	
exploração	 de	 recursos	 minerais,	 proces-
samento	 mineral	 e	 mapeamento	 geológi-
co.	 O	 objetivo	 do	 consórcio	 é	 desenvolver	
soluções	para	a	extração	eficiente	de	minério	
e	reduzir	a	quantidade	de	resíduos	gerados	
pelo	 processo	 de	 extração	 de	minério.	 Em	
suma,	 espera-se	 que	 o	 projeto	 reduza	 os	
impactos	 ambientais	 prejudiciais	 da	 miner-
ação,	reduzindo	a	necessidade	de	processa-
mento	de	minério	e	processamento	químico	
na	recuperação	de	minerais.	O	consórcio	do	
projeto	também	está	procurando	reduzir	os	
custos	de	produção	das	empresas	de	min-
eração.

O	projeto	X-Mine	envolve	o	desenvolvimen-
to	 e	 a	 pilotagem	 de	 dois	 protótipos	 para	
atender	 às	 necessidades	 das	 empresas	 de	
mineração.	As	mineradoras	extraem	material	
do	 leito	rochoso	para	analisar	a	 localização	
do	minério	e	o	volume	de	minerais	e	estimar	
seus	recursos	minerais.

O	 consórcio	 do	 projeto	 espera	 aumentar	 a	
eficiência	da	exploração	de	minério,	desen-
volvendo	equipamentos	que	podem	ser	us-
ados			para	escanear	amostras	de	núcleo	de	
perfuração	no	 local,	usando	uma	nova	 tec-
nologia	de	imagem	altamente	sensível	base-
ada	em	fluorescência	de	raios	X,	bem	como	
análises	de	composição.	A	análise	e	a	digita-
lização	de	amostras	de	núcleo	de	perfuração	
no	 local	aceleram	a	avaliação	dos	recursos	
de	minério.

O	 projeto	 também	 espera	 melhorar	 a	 op-
eração	 de	 sistemas	 automatizados	 de	 se-
letividade	 mineral	 na	 fase	 de	 extração,	
estabelecendo	 uma	 técnica	 de	 fusão	 de	
sensores	 que	 combina	 o	 escaneamen-

to	 	 de	 transmissão	de	 raios-X	 ao	 longo	de	
uma	 linha	 de	 sensores	 altamente	 sensíveis	
desenvolvidos	no	projeto,	tecnologia	de	flu-
orescência	de	raios-X.	e	tecnologia	de	visão	
3D	com	análises	rápidas	com	a	ajuda	de	al-
goritmos	eficientes.

O	beneficiamento	de	minério	mais	eficiente	
aumenta	 a	 eficiência	 dos	 recursos	 e	 a	 lu-
cratividade	das	empresas	de	mineração,	ao	
mesmo	 tempo	 em	 que	 reduz	 os	 impactos	
ambientais	prejudiciais	da	mineração.

O	projeto	 foi	concedido	financiamento	pelo	
instrumento	 Horizon2020	 –	 o	 programa	 de	
pesquisas	e	desenvolvimento	da	UE	que	tem	
EUR	80	bilhões	para	conceder	a	 iniciativas	
de	 pesquisa	 européias	 por	 um	 período	 de	
sete	anos	 (entre	2014	e	2020).	O	programa	
de	 consolidação	de	H2020	da	UE	promete	
mais	 mais	 inovações,	 descobertas	 e	 ‘pri-
meiros	 no	mundo”	 ao	 levar	 grandes	 ideias	
do	laboratório	para	o	mercado.

O	 orçamento	 total	 para	 o	 projeto	 de	 três	
anos	é	de	EUR	11,9	milhões,	dos	quais	9,3	
milhões	de	euros	vem	da	União	Europeia.

O	projeto	X-Mine	baseia-se	na	cooperação	
internacional	 entre	 instituições	de	pesquisa	
da	Finlândia	 (VTT),	Suécia	 (Universidade	de	
Uppsala,	 Serviço	 Geológico	 da	 Suécia)	 e	
Romênia	 (Instituto	 Geológico	 da	 Romênia)	
e	 fabricantes	 de	 sensores	 e	 equipamentos	
da	 Finlândia	 (Advacam	Oy)	 Polónia	 (Antmi-
cro	Sp.	Z	oo	e	Comex	Polska	Sp.	Z	o.	O),	
República	 Checa	 (Advacam	 sro)	 e	 Suécia	
(Orexplore	AB).

Os	usuários	finais	envolvidos	no	projeto	 in-
cluem	 empresas	 de	mineração	 na	 Bulgária	
(Assarel	 Medet	 Jsc.),	 Grécia	 (Hellas	 Gold	
SA),	 Chipre	 (Hellenic	 Copper	 Mines	 Ltd)	 e	
Suécia	 (Lovisagruvan	 AB),	 bem	 como	 lob-
bies	de	mineração	na	Suécia	 (Bergskraft)	 e	
Austrália.	(Swick	Mining	Services	Ltd).

Mineração mais eficiente com multisensor inovador

U

NOVAS TENDÊNCIAS E 
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Manômetro digital multifacetado no mercado
	 s	manômetros	digitais	inteligentes	MAN-SD	da	Kobold		
	 são	usados			para	visualização,	monitoramento	e	trans		
	 missão	de	pressão	em	máquinas	e	 instalações.	O	 in-
strumento	que	tem	aplicação	nas	áreas	de	engenharia	mecâni-
ca,	tecnologia	ambiental	e	hidráulica	está	agora	à	venda.

	Os	 dispositivos	 alimentados	 por	 bateria	 são	 equipados	 com	
sensores	piezo-resistivos,	resistem	a	sobrecargas	até	três	vezes	
a	carga	nominal.

“Há	uma	escolha	entre	24	faixas	de	medição,	que	se	estendem	
de	-1	...	0	até	0	...	1600	bar”,	disse	a	Instrotech,	a	distrubutora	
local.

De	acordo	com	os	fabricantes,	o	manômetro	pode	ser	instalado	
de	 tal	maneira	 que	 o	mostrador	 LCD	 fácil	 de	 usar	 de	 quatro	
dígitos		pode	ser	lido	com	facilidade,	já	que	tanto	a	conexão	do	
processo	quanto	a	tampa	frontal	são	rotativos.

A	operação	do	dispositivo	é	simples	e	conveniente	usando	três	
botões	de	função	no	teclado	coberto	por	filme.

“O	 ponto	 zero	 pode	 ser	 ajustado	 automaticamente	 usando	
a	 função	 zero,	 e	 uma	 senha	 selecionável	 livremente	 oferece	
proteção	contra	operação	incorreta	ou	não	intencional.”

Os	 dispositivos	 estão	 disponíveis	 com	 saída	 analógica	 ou	 de	
relé,	enquanto	um	botão	de	pressão	e	relé,	ponto	de	comutação	
e	 histerese	 podem	 ser	 facilmente	 definidos	 usando	 o	 tecla-
do	e	os	dispositivos	 também	podem	ser	 fornecidos	com	uma	
memória	de	valor	de	pico.

Além	 disso,	 este	 robusto	 dispositivo	 de	medição	 de	 pressão	
atende	à	classe	de	proteção	IP	65	e,	portanto,	é	adequado	para	
uso	em	aplicações	difíceis.

“Todas	as	peças	que	têm	contato	com	mídia	são	de	aço	inox-
idável	ou	cerâmica.”

O

NOVAS TENDÊNCIAS E 
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Precisão do Super-DAQ ideal para 
medições críticas
	 scanner	de	temperatura	de	pre	
	 cisão	Fluke	1586A	Super-DAQ		
	 está	agora	disponível	através	do	
Comtest.

Com	até	40	canais	de	entrada	análogos	
e	taxas	de	exame	rápidas	de	dez	canais	
por	 segundo,	o	Super-DAQ	é	 ideal	para	
aplicações	 como	 mapeamento	 termal,	
calibração	de	sensor	de	processo,	prova	
de	controle	de	qualidade,	lifecycle	prova,	
monitorização	de	processo	e	prova	ambi-
ental	que	são	comuns	em	várias	indústri-
as	inclusive	farmacêuticos,	biotecnologia,	
processamento	alimentar,	aeroespaço,	e	
automóvel.

Além	da	flexibilidade	de	ambos	os	mód-

ulos	 de	 entrada	 internos	 como	 de	 ex-
ternos,	 o	 1586A	é	projetada	para	 o	 uso	
tanto	no	andar	fabril	onde	a	conta	de	ca-
nal	como	velocidades	de	exame	é	impor-
tante,	como	no	laboratório	de	calibração	
onde	a	exatidão	e	as	conexões	de	entra-
da	rápidas	são	necessitadas.

O	 1586A	 pode	 medir	 termopares,	 ter-
mômetros	de	resistência	de	platina	(PRTs),	
termistores,	 corrente	 contínua,	 tensão	
CC	 e	 resistência.	 Ele	 oferece	 a	 melhor	
precisão	de	medição	de	 temperatura	de	
mais	ou	menos	0,005	graus	Celsius	para	
PRTs,	0,5	graus	Celsius	para	termopares	
e	 0,002	 graus	 Celsius	 para	 termistores.	
Outra	característica	interessante	é	que	o	
Super-DAQ	tem	um	mostrador	(ecrã)	col-

orido	 com	canais	 que	podem	 traçar	 até	
quatro	canais	simultaneamente.

Também	 possui	 quatro	modos	 de	 oper-
ação	-	scan,	monitor,	medida	e	multímet-
ro	digital	e	alarmes	que	 indicam	quando	
uma	medida	 de	 canal	 excede	 um	 limite	
atribuído	de	alta	ou	baixa.

O	produto	tem	20	MB	de	memória	interna	
para	armazenar	dados	e	configurar	arqui-
vos,	uma	porta	USB	para	coletar	e	arma-
zenar	 arquivos	 em	 uma	 unidade	 USB	 e	
uma	 interface	 LAN	para	 fácil	 conexão	 a	
PCs	e	redes,	que	inclui	uma	interface	RS-
232	dedicada	a	controle	Fluke	Calibration	
Drywells	ou	banhos	de	temperatura	para	
testes	automatizados.

O
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worleyparsons.com wprsainfo@worleyparsons.com

WorleyParsons provides innovative solutions for each 

step of the mining value chain. We combine world-

leading, concept-to-completion expertise with design 

and major project delivery capabilities for the minerals 

and metals sector, from bulk commodities to rare earths, 

with complete mine-to-market solutions from inception 

to rehabilitation. Our Global Centre of Excellence for 

Mining and Minerals in South Africa has niche expertise 

in hard rock and precious minerals and metals, and we 

have achieved particular recognition for the delivery of 

complex processing plants and deep shaft mines. 

Realising possibilities 
from mine to market.

Environment  
& Approvals

Non-Process 
Infrastructure

Mine 
Planning

Mining & Mine 
Development

Materials
Handling

Resource  
Evaluation

Mineral 
Processing

Tailings & Waste 
Management

Smelting  
& Re�ning

Transport  
to Market

Serviços sustentáveis de engenharia e proje-
tos da WorleyParsons Moçambique Lda

Com	 a	 África	 Oriental	 emergindo	 como	 uma	 região	 significativa	 de	
petróleo	 e	 gás,	 a	WorleyParsons	 está	 a	 ter	 um	 interesse	 renovado	 em	
países	como	Moçambique.	Nos	últimos	anos,	a	presença	da	empresa	no	
país	transformou-se	de	um	escritório	de	apoio	a	projetos	em	um	negócio	
autônomo	com	a	sede	em	Maputo	e	uma	filial	em	Pemba,	Cabo	Delgado.

Nos	últimos	13	anos,	a	WorleyParsons	forneceu	serviços	de	engenharia	
e	gerenciamento	de	projetos	a	muitos	dos	maiores	empreendimentos	de	
Moçambique,	 desde	 o	 gasoduto	 de	 865	 kms	 e	 26”	 da	ROMPCO,	 dos	
campos	de	gás	de	Temane	até	a	fábrica	de	gás-a-líquidos	da	Sasol	em	
Secunda,	até	o	Corredor	Ferroviário	da	Vale	 /	CDN.	 ligando	a	bacia	de	
carvão	de	Moatize	ao	Porto	de	Nacala	a	cerca	de	900	km	de	distância.

O	 Corredor	 Ferroviário	 de	 Nacala,	 em	 particular,	 é	 um	 projecto	 em-
blemático	da	WorleyParsons	Mozambique	Lda	que	permitiu	 à	 empresa	
construir	uma	 forte	equipa	e	 reputação	numa	das	economias	que	mais	
crescem	 em	 África.	 No	 pico	 da	 construção	 ferroviária	 de	 Nacala	 em	
2015,	a	WorleyParsons	Mozambique	Lda	tinha	145	profissionais	no	país.
Outros	 projetos	 para	 os	 quais	 a	 WorleyParsons	 contribuiu	 é	 o	 desen-
volvimento	da	planta	da	Anadarko	Área	1	de	Gás	e	Gás	Natural	Lique-
feito	 (GNL)	 incluindo	o	planeamento	 inicial	 da	 infraestrutura,	 projeto	da	
vila	 de	 reassentamento,	 pré-projeto	 de	 engenharia	 de	 ‘front-end’	 e	 su-
pervisão	 de	 infra-estrutura	 submarina.	 A	 WorleyParsons	 também	 pro-
jetou	 os	 tubos	 verticais	 submarinos	 para	 o	 fornecimento	 de	 gás	 ao	
campo	de	Coral	da	ENI	para	sua	instalação	de	GNL	flutuante,	o	primeiro	
projeto	 de	 GNL	 em	 Moçambique	 a	 chegar	 ao	 fechamento	 financeiro.

Além	 disso,	 a	 WorleyParsons	 forneceu	 uma	 variedade	 de	 serviços	 de	
supervisão	do	planeamento	e	construção	para	a	conclusão	da	mina	de	
grafite	Balama	da	Syrah	Resources,	a	maior	mina	de	grafite	de	floco	do	
mundo	atualmente.	A	importante	experiência	no	setor	de	eletricidade	da	
WorleyParsons	 foi	aplicada	com	sucesso	na	usina	de	energia	a	gás	de	
40	 MW	 da	 Kuvaninga,	 recentemente	 comissionada	 em	 Moçambique.

As	 operações	 de	Moçambique	 são	 bem	 apoiadas	 pelo	 centro	 de	 dis-
tribuição	 de	 projetos	 da	 WorleyParsons	 em	 Joanesburgo,	 África	 do	
Sul.	 A	 WorleyParsons	 Mozambique	 Lda	 também	 tem	 acesso	 directo	
a	 especialistas	 dos	 Centros	 de	 Excelência	 globais	 da	 WorleyParsons,	
permitindo	 que	 as	 operações	 locais	 forneçam	 uma	 gama	 comple-
ta	 de	 serviços	 de	 engenharia,	 aprovisionamento	 e	 gestão	 de	 projectos	
e	 construção	 em	Moçambique.	 A	 empresa	 trabalha	 com	 seus	 clientes	
em	 todos	 os	 estágios	 do	 ciclo	 de	 vida	 dos	 ativos,	 desde	 a	 avaliação	
das	 oportunidades	 potenciais	 do	 projeto	 até	 a	 operação,	 manutenção	
e	 melhoria	 dos	 ativos	 dentro	 dos	 hidrocarbonetos;	 energia;	 min-
erais,	 metais	 e	 produtos	 químicos;	 e	 infra-estrutura	 e	 meio	 ambiente.

A	 empresa	 de	 entrega	 de	 projetos	 está	 empenhada	 em	 constru-
ir	 um	 negócio	 forte	 e	 sustentável	 de	 engenharia	 e	 serviços	 de	 pro-
jeto	 em	 Moçambique.	 “Acreditamos	 que	 a	 capacitação	 e	 as	 ca-
pacidades	 locais	 são	 a	 coisa	 certa	 por	 fazer	 –	 o	 que	 faz	 sentido	
para	 os	 negócios	 quando	 isso	 é	 feito	 de	 maneira	 sustentável”,	 diz	
Ryan	 Froude,	 Diretor	 de	 País	 da	 WorleyParsons	 para	 Moçambique.

A	WorleyParsons	Moçambique	tem	atualmente	um	acordo	de	parceria	com	a	
Consultec,	uma	empresa	de	consultoria	de	engenharia	moçambicana.	A	Wor-
leyParsons	e	a	Consultec	trabalham	com	sucesso	em	projetos	de	hidrocar-
bonetos,	mineração,	energia	e	infra-estrutura	relacionada	em	Moçambique.
A	 equipe	 da	 WorleyParsons	 também	 tem	 participado	 activa-
mente	 em	 várias	 atividades	 sociais	 corporativas	 para	 elevar	 a	 vida	
do	 povo	 moçambicano,	 vivendo	 nas	 imediações	 dos	 projetos.

Ryan	Froude,	Diretor	de	País,	WorleyParson	Moçambique
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Dicas sobre a inspeção de sistemas de vapour
														vapor	é	usado	para	aquecer	matérias-primas	e	tratar	pro	 	
																	dutos	semi-acabados.	É	também	uma	fonte	de	energia	para	
														equipamentos,	bem	como	para	a	geração	de	calor	e	
eletricidade.	Mas	o	vapor	não	é	livre.	Custa	milhões	anualmente	para	
alimentar	as	caldeiras	que	geram	o	vapor.

De	modo	geral,	o	vapor	é	uma	maneira	muito	eficiente	de	transpor-
tar	energia	térmica	porque	a	quantidade	de	calor	latente	necessária	
para	produzir	vapor	a	partir	da	água	é	bastante	grande	e	o	vapor	é	
facilmente	movido	em	sistemas	de	tubulação	pressurizada	que	po-
dem	fornecer	essa	energia	a	custos	gerenciáveis.	Quando	o	vapor	
chega	ao	ponto	de	uso	e	desiste	de	seu	calor	 latente	para	o	meio	
ambiente	ou	para	um	processo,	ele	se	condensa	em	água,	que	deve	
ser	devolvida	à	caldeira	para	reconversão	em	vapor.

Diversas	tecnologias	de	monitoramento	de	condições	são	úteis	para	
monitorar	sistemas	a	vapor	para	determinar	o	quão	bem	elas	estão	
funcionando.	Entre	essas	tecnologias	está	a	termografia	por	infraver-
melho	 (IR),	 na	 qual	 os	 técnicos	 usam	 termovisores	 para	 capturar	
imagens	bidimensionais	das	temperaturas	da	superfície	de	equipa-
mentos	e	estruturas.

As	imagens	térmicas	dos	sistemas	de	vapor	revelam	as	temperatu-
ras	 comparativas	dos	 componentes	do	 sistema	e,	 assim,	 indicam	
quão	eficaz	e	eficientemente	os	componentes	do	sistema	de	vapor	
estão	a	operar.

O QUE VERIFICAR?

Usando	 uma	 combinação	 de	 inspeções	 de	 ultra-som	 e	 térmicas	
aumenta	 significativamente	 a	 taxa	 de	 detecção	 de	 problemas	 em	
sistemas	de	vapor.	Verifique	todas	as	armadilhas	(válvulas))	de	vapor	
e	 linhas	de	 transmissão	de	 vapor,	 incluindo	quaisquer	 linhas	 sub-
terrâneas.	Além	disso,	faça	a	examinação	dos	trocadores	de	calor,	
caldeiras	 e	 equipamentos	que	 utilizam	 vapor.	 Em	outras	palavras,	
examine	cada	parte	do	sistema	de	vapor	com	um	termovisor.

O QUE PROCURAR?

Armadilhas	de	vapor	são	válvulas	projetadas	para	 remover	o	con-
densado	e	o	ar	do	sistema.	Durante	as	inspeções,	use	testes	térmi-
cos	e	ultrassônicos	para	identificar	armadilhas	de	vapor	com	defeito	
e	se	elas	falharam	em	aberto	ou	fechado.	Em	geral,	se	uma	imagem	
térmica	mostrar	uma	temperatura	de	entrada	alta	e	uma	temperatura	
de	saída	baixa	(<100	°C),	isso	indica	que	a	armadilha	está	funcionan-
do	corretamente.	Se	a	temperatura	de	entrada	for	significativamente	
menor	que	a	temperatura	do	sistema,	o	vapor	não	estará	chegando	
à	armadilha.	Procure	por	um	problema	ao	longo	do	sistema/linha	-	
uma	válvula	 fechada,	obstrução	do	 tubo,	 etc.	Se	as	 temperaturas	
de	entrada	e	de	saída	forem	as	mesmas,	a	armadilha	provavelmente	
falhou	e	está	“soprando	vapor”	na	linha	do	condensado.	Isso	man-
tém	o	sistema	em	operação,	mas	com	perda	significativa	de	energia.	
Baixas	 temperaturas	 de	 entrada	 e	 saída	 indicam	que	 a	 armadilha	
falhou	e	o	condensado	está	enchendo	a	armadilha	e	a	linha	de	entra-
da.	Use	também	o	termovisor	enquanto	o	sistema	de	vapor	estiver	
operando	para	examinar:

Linhas	de	transmissão	de	vapor	para	bloqueios,	 incluindo	válvulas	
fechadas	e	linhas	de	vapor	subterrâneas	para	fugas,	trocadores	de	
calor	 para	 bloqueios,	 caldeiras,	 especialmente	 seus	 refratários	 e	
isolamento,	equipamentos	que	utilizam	vapour,	quaisquer	anomalias	
e	reparos	recentes	para	confirmar	seu	bom	funcionamento.

Considere	criar	uma	 rota	de	 inspeção	 regular	que	 inclua	 todos	os	

principais	componentes	do	sistema	de	vapor	na	instalação,	para	que	
todas	as	armadilhas	sejam	inspecionadas	pelo	menos	anualmente.

Armadilhas	maiores	ou	mais	críticas	devem	ser	inspecionadas	com	
mais	freqüência,	pois	o	potencial	de	perda	é	maior.	Com	o	tempo,	
esse	processo	ajudará	a	determinar	se	um	ponto	quente	ou	relativa-
mente	frio	é	incomum	ou	não	e	ajudará	a	verificar	quando	os	reparos	
são	bem-sucedidos.

O QUE REPRESENTA ‘UM ALERTA VERMELHO?

A	água	ferve	a	100°	C,	 fazendo	o	vapor,	que	é	transmitido	rotinei-
ramente	em	alta	pressão,	 extremamente	perigoso,	 então	qualquer	
condição	que	representa	um	risco	de	segurança	deve	ter	a	máxima	
prioridade	 de	 reparação.	 Em	muitas	 situações,	 os	 próximos	mais	
importantes	tipos	de	problemas	para	lidar	são	aqueles	que	podem	
afetar	a	capacidade	de	produção.

QUAL É O CUSTO POTENCIAL DO FRACASSO?

Os	custos	para	uma	operação	que	perde	completamente	seu	siste-
ma	de	vapor	varia	de	indústria	para	indústria.	Entre	as	indústrias	que	
usam	mais	vapor	estão	os	de	produtos	químicos,	processamento	de	
alimentos	e	bebidas	e	produtos	farmacêuticos.	Se	a	instalação	não	
realizou	manutenção	de	purgadores	de	vapor	por	três	a	cinco	anos,	
espere	que	15	a	30	por	cento	das	armadilhas	tenham	falhado.	Assim,	
se	houver	60	armadilhas	de	tamanho	médio	no	sistema,	as	perdas	
por	“sopros”	são	estimadas	entre	R0,5m	e	R0,85m	por	ano.

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO

Para	verificar	o	desempenho	de	armadilhas	de	vapor,	 “visão,	som	
e	 temperatura”	 são	 as	 técnicas	 dominantes.	 A	 implementação	 de	
uma	inspeção	anual	básica	das	armadilhas	de	vapor	e	equipamentos	
associados	com	inspeções	de	infravermelho	provavelmente	reduzirá	
as	perdas	de	vapor	de	50%	a	75%.	Uma	abordagem	sensata	para	
um	programa	de	gerenciamento	de	sistemas	de	vapor	é	estabelecer	
prioridades	de	reparo	com	base	na	segurança,	perda	de	vapor	/	en-
ergia	e	possível	impacto	na	produção	e	perda	de	qualidade.	Sempre	
que	um	problema	é	descoberto	usando	um	termovisor,	use	o	soft-
ware	associado	para	documentar	as	descobertas	em	um	relatório,	
incluindo	uma	imagem	térmica	e	uma	imagem	digital	do	equipamen-
to.	É	a	melhor	maneira	de	comunicar	os	problemas	encontrados	e	
sugerir	reparos.

CAIXA DE INFORMAÇÕES

DICAS DE RELATÓRIOS:

Reserve	 espaço	no	 formulário	de	 relatório	para	 agendar	 uma	
inspeção	de	acompanhamento.	Isso	pode	ser	algo	tão	simples	
quanto	deixar	um	espaço	em	branco	entitulado	como	“termo-
grama	de	acompanhamento”	ou	inserir	uma	data	real.	Planeie	a	
carga	de	trabalho	para	que	uma	inspeção	de	acompanhamento	
possa	ser	agendada	rapidamente	após	os	reparos	terem	sido	
feitos.	Alguns	termógrafos	deixam	a	última	sexta-feira	do	mês	
como	um	dia	para	fazer	isso.	Não	só	dá	ao	pessoal	a	oportuni-
dade	de	validar	o	reparo,	mas	também	de	construir	boa	vontade	
com	a	equipe	que	fez	o	reparo.	Mais	importante,	dá	tempo	para	
descobrir	o	que	estava	errado	e	talvez	até	ver	os	componentes	
danificados.	Isso	é	vital	para	o	crescimento	a	longo	prazo	como	
termógrafo
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Fabricantes de veículos unem forças
	 Conselho	Internacional	de	Min	
														eração	e	Metais	(ICMM)	e	os		
														principais	fornecedores	lançar-
am	 um	 plano	 ambicioso	 para	 tornar	 os	
veículos	 de	 mineração	 mais	 limpos	 e	 se-
guros.	 O	 programa	 Inovação	 para	 Veícu-
los	 mais	 Limpos	 e	 Seguros	 (ICSV)	 reúne	
27	 das	 principais	 empresas	 de	 mineração	
do	 mundo	 e	 alguns	 dos	 mais	 conhecidos	
fornecedores	 de	 camiões	 e	 equipamentos	
de	 mineração	 para	 acelerar	 a	 inovação	 e	
desenvolver	uma	nova	geração	de	veículos	
para	minas.

O	programa	ICSV	pretende	introduzir	veícu-
los	 de	mineração	 de	 superfície	 isentos	 de	
emissões	de	gases	com	efeito	de	estufa	até	
2040	e	minimizar	o	impacto	operacional	dos	
gases	de	escape	diesel	até	2025.	Além	dis-
so,	 disponibilizar	 tecnologia	 de	 prevenção	
de	colisão	para	empresas	de	mineração	até	
2025.

A	 iniciativa	 tem	 apoio	 de	 nível	 de	 Direto-
res-Executivos	 em	 todas	 as	 empresas	 de	
mineração	 e	 fabricantes	 de	 equipamentos	
participantes	 e	 espera-se	 que	 beneficie	
todo	o	setor	de	mineração,	não	apenas	os	

membros	do	ICMM	e	esteja	aberto	a	outros	
fabricantes	de	equipamentos	que	gostariam	
de	participar.

“Esta	 nova	 colaboração	 entre	 o	 ICMM	 e	
os	 principais	 fabricantes	 de	 equipamentos	
de	mineração	do	mundo	impulsionará	a	in-
ovação	para	nos	ajudar	a	enfrentar	o	aquec-
imento	global	 e	melhorar	 a	 segurança	das	
minas.

Esperamos	 que	 este	 programa	 ambicioso	
leve	ao	desenvolvimento	de	uma	nova	ger-
ação	de	 veículos	mais	 limpos	e	 seguros	e	
esperamos	trabalhar	com	os	nossos	novos	
parceiros	”,	disse	Tom	Butler,	Diretor	Exec-
utivo	da	ICMM.

Butler	diz	que	o	ICMM	está	focado	em	mel-
horar	a	segurança,	o	desempenho	social	e	
ambiental	da	indústria	de	mineração	e	me-
tais.

“O	lançamento	do	programa	ICSV	é	um	ex-
emplo	 prático	 de	 como	 nossos	 membros	
estão	minerando	 com	princípios	 para	 lidar	
com	as	principais	questões	sociais	e	ambi-
entais	que	afetam	a	todos	nós.

“Esta	 colaboração	 vai	 entregar	 mais	 em	
conjunto	do	que	qualquer	empresa	individ-
ual	poderia	alcançar	por	si	própria	e	mos-
tra	como	a	indústria	de	mineração	e	metais	
podem	 atuar	 como	 um	 catalisador	 para	 a	
mudança”.

Entretanto,	 Denise	 Johnson,	 Presidente	
do	 Grupo	 Caterpillar,	 Resource	 Industries,	
disse	que	da	colaboração	entre	uma	varie-
dade	de	empresas	de	mineração	e	fornece-
dores	pode	aumentar	a	segurança	e	o	de-
sempenho	 ambiental	 de	 equipamentos	 de	
mineração	móveis.

O	programa	é	orientado	por	um	grupo	con-
sultivo	 de	 Diretores-Executivos	 composto	
por	seis	representantes,	três	das	empresas	
membros	 do	 ICMM:	 Andrew	 Mackenzie	
(CEO,	BHP),	David	Garofalo	(CEO	da	Gold-
corp)	e	Nick	Holland	(CEO	da	Gold	Fields)	e	
três	dos	fornecedores	participantes:	Denise	
Johnson	(Presidente	do	Grupo,	Resource	In-
dustries,	Caterpillar),	Max	Moriyama	(Presi-
dente,	Divisão	de	Negócios	de	Mineração,	
Komatsu	Ltd)	e	Lars	Engström	(Presidente,	
Sandvik	Mining	and	Rock	Technology).

O

Conveyors are critical to mine 
production, and certainly to a mine 
that refi nes around 350 million metric 
tons of ore and pellets per year. One 
such mine was the fi rst in Brazil to 
equip a belt conveyor with a Hägglunds 
hydraulic direct drive system – a 
milestone in Brazil with signifi cance for 
the rest of Latin America.

The Hägglunds system replaced 
an electromechanical drive with 
independent electric motors, each run 
at a constant speed and coupled with 
a speed reducer. With its infi nitely 
variable speed and resistance to shock 
loads, the hydraulic direct drive system 
o�ered clear production advantages. 
But for the mining company, the 
strongest argument was safety.

An easily accomplished change
The company had carried out a 
feasibility study, which highlighted 
potential improvements in safety and 

beyond. With a hydraulic direct drive on 
the conveyor, all rotating parts would 
be enclosed rather than exposed. There 
would be no sensitive couplings, and 
the motors themselves would have their 
own internal relief system. In total, 
this would mean a safer conveyor with 
greater reliability.

For all of these reasons, a hydraulic 
direct drive was installed at the mine. 
Comprising two hydraulic Hägglunds 
CB400-320 motors, as well as a 
hydraulic pump unit and a Rexroth 
control system, it was installed in 
only three days. “The motors were a 
good choice for the torque demand,” 
says Sales Engineer, Roberto Akira 
Koga at Bosch Rexroth, “and the tight 
integration between our teams helped 
us get the solution in place quickly.”

Safety and reliability achieved
Since installing the new drive solution, 
safety has indeed improved. 

Moreover, the reliability of the belt 
conveyor is far greater. According to the 
mining company’s records, eliminating 
the low-speed coupling between the 
transmission and conveyor drive drum 
has done away with a good deal of 
maintenance. “Maintenance is defi nitely 
lower with the direct drive solution, and 
the smoother, softer belt starts reduce 
wear and tear,” says Mr Akira. “The 
system now also absorbs any torque 
peaks, and it can be operated at a 
wide range of speeds to meet di�erent 
process requirements.”

Potential for more
In fact, the hydraulic direct drive still 
has more to o�er. Measurements 
show that the conveyor now carries 
around 2700 tons per hour, and that 
its capacity is slightly more than it 
was with the original drive system. But 
thanks to the fl ow rate and power of 
the newly installed drive, it is possible 
to substantially increase the speed or 
torque without a�ecting the service life 
of the drive. “The diagnostic tests that 
have been carried out show that the 
drive system is in excellent condition, 
and that the mining company can 
increase its production volume 
signifi cantly if the needed,” says Kjell 
Byström, Engineer at Bosch Rexroth. 
“The company is very satisfi ed, which 
has been our experience virtually every 
time a hydraulic direct drive has been 
installed on a conveyor. It’s a pleasure 
to see.” 

One of the world’s largest mining companies fi nds 

SAFETY AND RELIABILITY IN 
HÄGGLUNDS MOTORS FROM 
BOSCH REXROTH

In the hazardous environment of a mine, safety is as important as 
productivity. This is why one Brazilian multinational, producer of 
around 15 percent of the world’s iron, chose to install Hägglunds 
hydraulic motors from Bosch Rexroth.

Os transportadores são críticos para 
a minagem, e certamente para uma 
mina que refi na cerca de 350 milhões 
de toneladas métricas de minério e 
granulado por ano. Uma destas minas 
foi a primeira no Brasil a ser equipada 
com um transportador com um sistema 
hidráulico de transmissão direta 
Hägglund – um acontecimento com 
um grande signifi cado para o resto da 
América Latina.

O sistema Hägglunds substituiu 
uma transmissão eletromecânica, com 
motores elétricos independentes, 
cada um a operar a uma velocidade 
constante e engrenados com um 
redutor de velocidade. Com velocidades 
infi nitamente variáveis e resistência a 
cargas de colisões, o sistema hidráulico 
de transmissão direta oferece benefícios 
claros na produção. Mas para a empresa 
de minagem, o argumento mais forte foi 
a segurança.

Uma mudança muito fácil
A empresa fez um estudo de viabilidade, 
que realçou as melhorias potenciais em 
segurança, para além de 

outras. Com uma transmissão direta 
hidráulica no transportador, todas as 
peças rotativas estão encapsuladas, em 
vez de expostas. Não há acoplamentos 
sensíveis, e os motores têm um sistema 
próprio de descompressão. Em geral, 
isto proporciona um transportador mais 
seguro, e com maior fi abilidade.

Foi por todas estas razões que foi 
instalada na mina uma transmissão 
direta hidráulica. Composta por dois 
motores hidráulicos Hägglunds CB400-
320, junto com uma bomba hidráulica e 
um sistema de controlo Rexroth, a sua 
instalação demorou apenas três dias. 
“Estes motores foram uma boa escolha 
para as nossas exigências de binário”, 
afi rma o engenheiro de vendas Roberto 
Akira Koga da Bosch Rexroth, “e a 
estreita colaboração entre as nossas 
equipas ajudou-nos a ter a solução a 
funcionar muito rapidamente.”

Conseguimos segurança e fi abilidade
Desde que esta nova solução de 
transmissão foi instalada, houve 
realmente uma melhoria na segurança. 

Para além disso, temo um transportador 
muito mais fi ável. De acordo com os 
registos da empresa mineira, eliminar 
o acoplamento de baixa velocidade 
entre a transmissão e o tambor 
do transportador reduziu bastante 
os trabalhos de manutenção. “A 
manutenção é defi nitivamente reduzida 
com a solução da transmissão direta, 
e os arranques mais suaves e macios 
do transportador reduzem o desgaste. 
Agora o sistema absorve picos de 
binário, e pode ser operado a várias 
velocidades para cumprir os requisitos 
dos vários processos.”

Potencial para muito mais
Na verdade, a transmissão direta 
hidráulica tem muito mais para oferecer. 
As medições demonstraram que o 
transportador leva cerca de 2700 
toneladas por hora, e a sua capacidade é 
agora ligeiramente mais alta comparado 
com o sistema de transmissão de 
origem. Graças às taxas de fl uxo e à 
potência da nova transmissão instalada, 
é possível aumentar substancialmente 
a velocidade ou o binário, sem afetar 
a durabilidade da transmissão. “Os 
testes de diagnóstico feitos mostram 
que o sistema de transmissão está 
em excelentes condições, e que a 
empresa de minagem pode aumentar 
signifi cativamente o seu volume de 
produção, caso seja necessário,” diz Kjell 
Byström, engenheiro da Bosch Rexroth. 
“A empresa está muito satisfeita, e 
esta tem sido a nossa experiência em 
praticamente todos os casos em que 
foi instalada uma transmissão direta 
hidráulica num transportador. É um 
prazer trabalhar assim.” 

Uma das maiores empresas de minagem do mundo encontra 

SEGURANÇA E CONFIANÇA 
NOS MOTORES HÄGGLUNDS 
DA BOSCH REXROTH

No ambiente perigoso de uma mina, a segurança é tão importante 
como a produtividade. É por esta razão que uma multinacional 
brasileira, produtora de cerca de 15 porcento do ferro de todo o 
mundo, escolheu os motores hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth.

O desafi o 
Necessidade de uma transmissão 
resistente, com grande fi abilidade e 
segurança.

A solução
Um sistema hidráulico de transmissão 
direta que é resistente, com uma variedade 
infi nita de velocidade e resistência a cargas 
de colisões.

A recompensa
“As nossas expetativas sobre segurança 
e fi abilidade foram todas satisfeitas e os 
novos sistemas da Hägglunds já fazem 
parte da nossa estratégia para projetos 
futuros.” / Diretor de mina, Brasil

Uma solução completa com 
um sistema motor 
Um sistema motor completo da Hägglunds 
da Bosch Rexroth, que é composto por 
motores hidráulicos Hägglunds junto com 
uma unidade de motora hidráulica e um 
sistema de controlo.

The challenge
Need for a tough drive with high reliability 
and safety.

The solution
Tough hydraulic direct drive system with 
infi nitely variable speed and resistance to 
shock loads

The reward
“Our expectations regarding safety and 
reliability were successfully met and new 
Hägglunds systems are already part of 
our strategy for future projects.” / Mine 
Manager, Brazil

Complete drive system 
solution
A complete Hägglunds drive system from 
Bosch Rexroth comprises Hägglunds 
hydraulic motors together with a hydraulic 
drive unit and control system.

Tel: +258 21 73-1414
www.hytecgroup.co.za

Hydraulics Mozambique Lda

A Bosch Rexroth Company
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Conveyors are critical to mine 
production, and certainly to a mine 
that refi nes around 350 million metric 
tons of ore and pellets per year. One 
such mine was the fi rst in Brazil to 
equip a belt conveyor with a Hägglunds 
hydraulic direct drive system – a 
milestone in Brazil with signifi cance for 
the rest of Latin America.

The Hägglunds system replaced 
an electromechanical drive with 
independent electric motors, each run 
at a constant speed and coupled with 
a speed reducer. With its infi nitely 
variable speed and resistance to shock 
loads, the hydraulic direct drive system 
o�ered clear production advantages. 
But for the mining company, the 
strongest argument was safety.

An easily accomplished change
The company had carried out a 
feasibility study, which highlighted 
potential improvements in safety and 

beyond. With a hydraulic direct drive on 
the conveyor, all rotating parts would 
be enclosed rather than exposed. There 
would be no sensitive couplings, and 
the motors themselves would have their 
own internal relief system. In total, 
this would mean a safer conveyor with 
greater reliability.

For all of these reasons, a hydraulic 
direct drive was installed at the mine. 
Comprising two hydraulic Hägglunds 
CB400-320 motors, as well as a 
hydraulic pump unit and a Rexroth 
control system, it was installed in 
only three days. “The motors were a 
good choice for the torque demand,” 
says Sales Engineer, Roberto Akira 
Koga at Bosch Rexroth, “and the tight 
integration between our teams helped 
us get the solution in place quickly.”

Safety and reliability achieved
Since installing the new drive solution, 
safety has indeed improved. 

Moreover, the reliability of the belt 
conveyor is far greater. According to the 
mining company’s records, eliminating 
the low-speed coupling between the 
transmission and conveyor drive drum 
has done away with a good deal of 
maintenance. “Maintenance is defi nitely 
lower with the direct drive solution, and 
the smoother, softer belt starts reduce 
wear and tear,” says Mr Akira. “The 
system now also absorbs any torque 
peaks, and it can be operated at a 
wide range of speeds to meet di�erent 
process requirements.”

Potential for more
In fact, the hydraulic direct drive still 
has more to o�er. Measurements 
show that the conveyor now carries 
around 2700 tons per hour, and that 
its capacity is slightly more than it 
was with the original drive system. But 
thanks to the fl ow rate and power of 
the newly installed drive, it is possible 
to substantially increase the speed or 
torque without a�ecting the service life 
of the drive. “The diagnostic tests that 
have been carried out show that the 
drive system is in excellent condition, 
and that the mining company can 
increase its production volume 
signifi cantly if the needed,” says Kjell 
Byström, Engineer at Bosch Rexroth. 
“The company is very satisfi ed, which 
has been our experience virtually every 
time a hydraulic direct drive has been 
installed on a conveyor. It’s a pleasure 
to see.” 

One of the world’s largest mining companies fi nds 

SAFETY AND RELIABILITY IN 
HÄGGLUNDS MOTORS FROM 
BOSCH REXROTH

In the hazardous environment of a mine, safety is as important as 
productivity. This is why one Brazilian multinational, producer of 
around 15 percent of the world’s iron, chose to install Hägglunds 
hydraulic motors from Bosch Rexroth.

Os transportadores são críticos para 
a minagem, e certamente para uma 
mina que refi na cerca de 350 milhões 
de toneladas métricas de minério e 
granulado por ano. Uma destas minas 
foi a primeira no Brasil a ser equipada 
com um transportador com um sistema 
hidráulico de transmissão direta 
Hägglund – um acontecimento com 
um grande signifi cado para o resto da 
América Latina.

O sistema Hägglunds substituiu 
uma transmissão eletromecânica, com 
motores elétricos independentes, 
cada um a operar a uma velocidade 
constante e engrenados com um 
redutor de velocidade. Com velocidades 
infi nitamente variáveis e resistência a 
cargas de colisões, o sistema hidráulico 
de transmissão direta oferece benefícios 
claros na produção. Mas para a empresa 
de minagem, o argumento mais forte foi 
a segurança.

Uma mudança muito fácil
A empresa fez um estudo de viabilidade, 
que realçou as melhorias potenciais em 
segurança, para além de 

outras. Com uma transmissão direta 
hidráulica no transportador, todas as 
peças rotativas estão encapsuladas, em 
vez de expostas. Não há acoplamentos 
sensíveis, e os motores têm um sistema 
próprio de descompressão. Em geral, 
isto proporciona um transportador mais 
seguro, e com maior fi abilidade.

Foi por todas estas razões que foi 
instalada na mina uma transmissão 
direta hidráulica. Composta por dois 
motores hidráulicos Hägglunds CB400-
320, junto com uma bomba hidráulica e 
um sistema de controlo Rexroth, a sua 
instalação demorou apenas três dias. 
“Estes motores foram uma boa escolha 
para as nossas exigências de binário”, 
afi rma o engenheiro de vendas Roberto 
Akira Koga da Bosch Rexroth, “e a 
estreita colaboração entre as nossas 
equipas ajudou-nos a ter a solução a 
funcionar muito rapidamente.”

Conseguimos segurança e fi abilidade
Desde que esta nova solução de 
transmissão foi instalada, houve 
realmente uma melhoria na segurança. 

Para além disso, temo um transportador 
muito mais fi ável. De acordo com os 
registos da empresa mineira, eliminar 
o acoplamento de baixa velocidade 
entre a transmissão e o tambor 
do transportador reduziu bastante 
os trabalhos de manutenção. “A 
manutenção é defi nitivamente reduzida 
com a solução da transmissão direta, 
e os arranques mais suaves e macios 
do transportador reduzem o desgaste. 
Agora o sistema absorve picos de 
binário, e pode ser operado a várias 
velocidades para cumprir os requisitos 
dos vários processos.”

Potencial para muito mais
Na verdade, a transmissão direta 
hidráulica tem muito mais para oferecer. 
As medições demonstraram que o 
transportador leva cerca de 2700 
toneladas por hora, e a sua capacidade é 
agora ligeiramente mais alta comparado 
com o sistema de transmissão de 
origem. Graças às taxas de fl uxo e à 
potência da nova transmissão instalada, 
é possível aumentar substancialmente 
a velocidade ou o binário, sem afetar 
a durabilidade da transmissão. “Os 
testes de diagnóstico feitos mostram 
que o sistema de transmissão está 
em excelentes condições, e que a 
empresa de minagem pode aumentar 
signifi cativamente o seu volume de 
produção, caso seja necessário,” diz Kjell 
Byström, engenheiro da Bosch Rexroth. 
“A empresa está muito satisfeita, e 
esta tem sido a nossa experiência em 
praticamente todos os casos em que 
foi instalada uma transmissão direta 
hidráulica num transportador. É um 
prazer trabalhar assim.” 

Uma das maiores empresas de minagem do mundo encontra 

SEGURANÇA E CONFIANÇA 
NOS MOTORES HÄGGLUNDS 
DA BOSCH REXROTH

No ambiente perigoso de uma mina, a segurança é tão importante 
como a produtividade. É por esta razão que uma multinacional 
brasileira, produtora de cerca de 15 porcento do ferro de todo o 
mundo, escolheu os motores hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth.

O desafi o 
Necessidade de uma transmissão 
resistente, com grande fi abilidade e 
segurança.

A solução
Um sistema hidráulico de transmissão 
direta que é resistente, com uma variedade 
infi nita de velocidade e resistência a cargas 
de colisões.

A recompensa
“As nossas expetativas sobre segurança 
e fi abilidade foram todas satisfeitas e os 
novos sistemas da Hägglunds já fazem 
parte da nossa estratégia para projetos 
futuros.” / Diretor de mina, Brasil

Uma solução completa com 
um sistema motor 
Um sistema motor completo da Hägglunds 
da Bosch Rexroth, que é composto por 
motores hidráulicos Hägglunds junto com 
uma unidade de motora hidráulica e um 
sistema de controlo.

The challenge
Need for a tough drive with high reliability 
and safety.

The solution
Tough hydraulic direct drive system with 
infi nitely variable speed and resistance to 
shock loads

The reward
“Our expectations regarding safety and 
reliability were successfully met and new 
Hägglunds systems are already part of 
our strategy for future projects.” / Mine 
Manager, Brazil

Complete drive system 
solution
A complete Hägglunds drive system from 
Bosch Rexroth comprises Hägglunds 
hydraulic motors together with a hydraulic 
drive unit and control system.
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