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A AZMET technology and Project LTD é especialista no
fornecimento de serviço de desenhos de Engenharia e
gerenciamento de projetos profissionais.
Nossos serviços incluem mas não estão limitados a:
>> Gerenciamento de projeto
>> Engenharia de projeto e construção
>> Estudo de projeto
>> Otimização de produção
>> Otimização e expansão de plantas de processo
>> Auditorias de processo
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AZMET’s newsletter
brings you highly targeted
information on project and
process engineering design,
management, technologies
and development

AZMET

TECHNOLOGY & PROJECTS

Operações
Modelos financeiros e desenvolvimento de fluxo de caixa
Gerenciamento de testes laboratoriais e verificação
Plantas modulares de dessorção e recuperação de ouro
Tecnologias de processo

}

O conteúdo principal deste boletim fornece um resumo do
trabalho realizado com sucesso e executado por AZMET ao
longo dos últimos 12 meses. Se algum dos nossos serviços
for de interesse, não hesite em contatar-nos.

“Excelência através de
dedicação, motivação e inovação
tecnológica.”

}

>> Da mesa de direção
produção ampliada, com orçamentos de capital mínimos, sem
perder de vista a eficiência operacional e otimização de custos.
Isto forçou a AZMET a investir pro-ativamente em oportunidades
de otimização através da inovação de engenharia e novas
tecnologias e processos que irão aumentar a rentabilidade
das operações metalúrgicas atuais.
A visão da AZMET em agregar valor aos nossos clientes foi
incorporada durante a recessão global atual. Isto levou ao
desenvolvimento de inúmeros produtos e processos inovadores
e de custo eficaz que impactou positivamente o OPEX e CAPEX
de projetos green e Brown field, convertendo projetos não
rentáveis em projetos viáveis.

É seguro dizer que a indústria de metais global de mineração
para 2015/2016 tem sido um dos mais voláteis já experimentado.
Um efeito cascata negativo violento em todo o setor privado
mundial foi causado pela maioria dos preços das commodities
em queda livre gravando valores comerciais baixos, resultando
em fechamentos operacionais, cortes no orçamento e paradas
de longo prazo em projetos de investimento. Nos últimos 12
meses tem-se visto a diminuição e encerramento de muitas
empresas de engenharia.
A atual crise econômica global está certamente provocando
alterações profundas em toda a indústria de metais e
mineração. O crescimento futuro é reconhecido através da

Trabalhando junto com nossos clientes e entender suas
necessidades, ser flexível, trabalhar nos prazos acordados
e comprometidos com a excelência do serviço transformou o
que começou como um ano de incerteza em um ano repleto
de bênçãos e crescimento.
Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes pelo apoio e
confiança na AZMET em relação ao ano passado. Estamos
ansiosos para continuar a agregar valor a suas organizações e
esperamos ganhar mais participação de mercado em 2016/17,
que, ao que tudo indica, tem tudo para ser mais um ano repleto
de desafios.
Saudações,
AZMET CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

>> Otimizando sua operação
não permite às empresas de mineração se dar ao luxo de construir
novas instalações ao considerar expansões significativas, mas
sim investigar maneiras de melhorar o seu equipamento de
processamento subutilizados.
AZMET auxilia empresas de mineração atuais para explorar
possibilidades de expansão em suas instalações de
processamento operacional, sob a forma de avaliações de plantas.
Uma vez que a avaliação foi conduzida AZMET irá partilhar as
suas conclusões e recomendações com o cliente. AZMET, então,
auxilia nas funções de engenharia necessárias para realizar estas
recomendações.
Objetivos de optimização
Historicamente a maioria das empresas de mineração concebia
e construía suas instalações de processamento com margens
de segurança enorme para permitir possíveis expansões futuras.
No entanto, estabelecer uma nova instalação de processamento
mineral é um exercício bastante dispendioso. A recessão de hoje

Os principais objetivos de optimização incluem, mas não se
limitam a:
• Minimizar Custos Operacionais (OPEX)
• Optimizar a produção e / ou maximizar a eficiência
• Maximizar recuperação

>> Kibali – SMPP Projeto de deslamagem
“No Q1 de 2015 a AZMET foi premiada com um contrato da SMPP
para a operação Kibali, no Congo, para implementar o Circuito de
ciclone de deslamagem que era parte de um projeto de otimização
para melhorar a recuperação geral da planta pumpcell. O período
de contrato SMPP correu ao longo de 26 semanas, que incluíram
aquisição, fabricação, transporte, instalação e comissionamento.
O circuito é composto por dois conjuntos de bateria de ciclone

completos com a respectiva alimentação, descarga e sistemas
de underflow. Várias modificações e ajustes foram necessários
para incluir o circuito na planta de processamento de ouro
existente. Cerca de 3 (três) quilômetros de tubulação de PEAD
foram instalados. AZMET começou a ereção no Q4 de 2015 e
entregou o circuito no mesmo trimestre de 2015.“
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>> Tongon – LSTK Sistema de scrubber para a sala de ouro
“In Q1, 2015 AZMET was awarded a LSTK contract for the
Tongon operation, in the Ivory Coast, to implement a Gold Room
Scrubber System as part of an optimisation project to clean the
fumes generated in the Gold Room. The LSTK contract included
procurement, fabrication, shipment, erection and commissioning.

The circuit comprises of a vertical scrubber unit complete with
an extraction fan and circulating medium pump. The scrubber
unit tied into the gold room via ducting.
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>> Tongon – Quarternary Crusher Upgrade Project
“No Q4 de 2015 a AZMET foi adjudicada com um contrato para
a operação Tongon, na Costa do Marfim, para implementar um
4º estágio de britagem como parte de um projeto de otimização
para melhorar a capacidade global da planta. O contrato incluía
aquisição, fabricação, transporte, instalação e comissionamento.
O circuito é composto por duas peneiras desaguadoras, um
tanque de transferência de finos, uma caixa de alimentação do

britador e três britadores de cone quaternários completos com
seus respectivos transportadores de alimentação e descarga.
Dois centros de controle de motores novos (CCM) também faziam
parte do projeto de atualização. Várias modificações e ajustes
foram necessários para equipar o circuito na planta de britagem
existente. AZMET começou a ereção no Q4 2015 e concluiu a
construção até o final do Q1, 2016. “
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>> Projeto de Incineração de carvão fino Gauteng
A AZMET foi contratada para gerenciar a aquisição e instalação
de dois incineradores (2) de carvão para um cliente em Gauteng.
Para mais informações consulte o artigo sob o título “Produtos”.”

AZMET

technology & projects

>> 4

AZMET

technology & projects

AZMET

technology & projects

>> Planta de dessorção e recuperação de ouro para LSTK na Etiopia
A AZMET foi adjudicada com um contrato para a concepção,
fornecimento e comissionamento para uma planta de 2t de
dessorção e Recuperação ouro, incluindo carregamento e atrição
do carvão, lavagem ácida (incluindo dosagem de reagente
ácido clorídrico), eluição (incluindo dosagem de reagente soda
cáustica), eletroextração, sala de ouro, CCM & PLC e Segurança.

Conjuntos modulares foram encomendados e concluída em
Q2 de 2016.
Para mais informações consulte o artigo sob o título “Produtos”
ou visite o nosso site para ver o folheto do produto.
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>> LPacote para planta de dessorção e recuperação de ouro Para uma
mina de ouro na Turquia

No Q1,2016 a AZMET foi adjudicada com um contrato para a
concepção, fornecimento e comissionamento de uma planta de
ouro com batelada de 2t incluindo carregamento e atrição do
carvão, lavagem ácida (incluindo dosagem de reagente ácido
clorídrico), eluição (incluindo dosagem de reagente soda cáustica),
eletroextração, sala de ouro (desenhos civis), CCM & PLC e
Segurança.

Além da planta DR (Dessorção e Regeneração) AZMET, sistemas
modulares de preparação e dosagem de reagentes faziam parte
do contrato de fornecimento, incorporando cianeto, soda caustica,
cal, ácido clorídrico e Detox (CuSO4 & SMBs).
Módulos foram encomendados para o abastecimento com
conclusão prevista para o 4º trimestre de 2016
Para mais informações consulte o artigo sob o título “Produtos”
ou visite o nosso site para ver o folheto do produto.

Nosso projeto revolucionário é da mais alta qualidade e faz uso
de fornecedores equipamentos mecânicos de renome. As plantas
de dessorção e recuperação AZMET têm inúmeros benefícios de
CAPEX que inclui, mas não se limitam a:

}

• Economia nos custos de projeto (EPCM)
• Redução no projeto de instalação em campo e os custos de
P&G
• Redução dos custos de implantação e fabricação
• redução cronograma do projeto geral

“Engenharia e projeto profissionais
e gerenciamento de serviços.”
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>> Plantas modulares para adsoção, dessorção e recuperação de ouro da
AZMET

A planta Modular de dessorção e Recuperação de ouro e prata
apresenta inúmeras vantagens para o usuário final e contratante
EPCM. A planta modular é totalmente montada e comissionada a
frio antes do embarque. Assim, o tempo de instalar e comissionar
a quente no campo é drasticamente reduzido. O projeto e
fornecimento são flexíveis e podem ser ajustado de acordo com
as necessidades do cliente; com fornecimento total, composto
por seis (6) módulos independentes.

Nos últimos 12 meses a AZMET tem visto um aumento drástico
nas necessidades dos clientes para as plantas modulares em
todo o mundo. Isto é a confirmação dos benefícios e economias
do projeto reconhecidos quando da aquisição de nossas plantas.
Atualmente a AZMET tem projectos de execução para clientes
e usuários finais na Áustria, Etiópia e Turquia.
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>> Pacote de incineração de carvão ativado
(tratamento de finos de carvão ativado)

A AZMET identificou uma necessidade na indústria do ouro para
processar rejeitos de carvão carregado e material carbonáceo.
Muitas plantas de ouro têm centenas de toneladas de carvão
carregado rejeitado.
As razões para a planta rejeitar esse carvão podem ser
numerosos. O carvão é frequentemente empilhados, devido ao
fato de uma planta de produção nem sempre ter a capacidade
de eluição de reposição para processar o carvão (aberturas de
telas e capacidade técnica).
O carvão estocado é muitas vezes armazenado no sol e isso pode
fazer com que o carvão torna-se extremamente frágil.
Este carvão potencialmente frágil não pode ser reintroduzidos
no circuito da planta ouro normal devido ao risco de perdas de
ouro em carvão fino.
A AZMET atua como agente para este produto e concebeu este
produto como um complemento para a dessorção de ouro e da
unidade de recuperação. Este produto é capaz de processar
o carvão carregado rejeitado e material carbonáceo com os
seguintes módulos:
•
•
•
•

Atrição, classificação e módulo de separação
Módulo de Dessorção de carvão
Módulo de incineração de finos de carvão
Módulo Goldroom (sala do ouro)

Atrição, classificação e módulo de separação
Este módulo é utilizado para carregar o carvão armazenados
em sacos a partir de um tanque de atrição onde qualquer carvão
quebradiço será quebrado em partículas finas.
Após a atrição do carvão, ele será classificado em uma peneira
para separar o carvão em duas (2) fracções, utilizando uma tela
de 1mm. O carvão grosso (+ 1 milímetro) é então descarregado
em um saco a granel para o tratamento posterior no módulo de
dessorção. O carvão fino -1mm, que muitas vezes pode conter
contaminantes tais como sílica fina, é alimentado a uma espiral
para separar o carvão. Os finos de carvão (-1mm) limpos são
então descarregados em um saco para a secagem e posterior
tratamento no incinerador.

AZMET
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Módulo Dessorção de carvão
O carvão grosseiro (+ 1 milímetro) é alimentado a partir dos
sacos a granel para uma instalação de dessorção, onde o carvão
vai ser submetido a lavagem ácida, eluição e regeneração. Uma
secção de separação electrolítica também está prevista para
recuperar o ouro em lamas que pode ser fundido no módulo
Goldroom (sala de ouro).
O carvão regenerado e classificado pode então ser retornado
para a planta principal para re-utilização no circuito de CIP / CIL.
Módulo de incineração de finos de carvão
O carvão fino (-1mm) é seco ao sol em sacos a granel antes
de ser alimentado no incinerador. O incinerador será capaz de
processar cerca de 1t / dia de finos de carvão. A cinza resultante
a partir do incinerador é alimentada via rosca de extração ao
módulo Goldroom para fundição no forno de fundição.
Módulo Goldroom (sala de ouro)
A lama de ouro da electro-deposição é seca numa estufa de
calcinação antes de ser combinada com as cinzas provenientes
do incinerador para a fundição em um forno de fundição.
Estes módulos combinados oferecem uma solução completa
para grandes estoques de carvão que muitas minas têm que
lidar.
Estes módulos têm os seguintes benefícios:
• Recuperação de ouro preso, melhorando assim a recuperação
da planta
• Recuperação de carvão para a reutilização na planta de
processamento, reduzindo OPEX
• Liberação de espaço em campo
• oportunidade de emprego para mão de obra local
Abaixo estão algumas fotos do incinerador de carvão e planta
de dessorção.

AZMET
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>> Tratamento de rejeitos de Cu & Co
Apresentação

O fluxograma escolhido é simplista descrito como:

Este estudo foi realizado para desenvolver uma compreensão
dos requisitos metalúrgicos e infra-estrutura para o retratamento
de barragens de rejeitos de flotação na Zâmbia.

• A recuperação de rejeitos.
• A AZMET reduziu a lixiviação dos rejeitos recuperados com
ácido sulfúrico.
• Separação de cobalto e cobre em uma instalação de extração
de solvente.
• Electro-deposição do cobre para produzir um catodo de cobre.
• O Cobalto será precipitado separadamente como um sal
de cobalto.

Estudos anteriores identificaram lixiviação ácida direta como o
fluxograma para a planta metalúrgica. Devido ao consumo de
ácido muito elevado durante os testes laboratoriais, esta opção
de fluxograma foi demonstrada como não viável economicamente.
Este estudo considerou várias opções de fluxograma e as
testou no laboratório para identificar os consumos de reagentes
e recuperações para cada um. Ao longo das fases dos
testes a consideração chave foi identificar um fluxograma de
processo que resultasse em um consumo de ácido reduzido ou
reagentes alternativos, mas, ao mesmo tempo conseguindo boas
recuperações de ambos (cobre e cobalto), que resultou em um
projeto economicamente viável.
O estudo examinou os métodos para reduzir a utilização de
reagente através da identificação de condições em que foi
alcançado um menor consumo de reagentes. Este processo de
pensamento foi devidamente seguido na realização de mais testes
laboratoriais. Isto resultou na identificação de um diagrama de
processo com tempos mais curtos de lixiviação e em particular
o consumo total de ácido foi reduzido para menos de 40 kg / t.

Cu & Co Tailings Retreatment - Overall Flowsheet
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A Tecnologia da AZMET de lixiviação reduzida (AZ-TR) foi
utilizada, o que resultou em um processo econômico nas
amostras testadas.
Para mais informações ver o capítulo “Novas tecnologias e
desenvolvimentos”

}}

Resumo

“Soluções Técnicas
pela Inovação.”

>> Tratamento de pila de Cu & Co
Apresentação

O fluxograma escolhido é simplista descrito como:

Este estudo foi conduzido para desenvolver uma compreensão
dos requisitos metalúrgicos para o tratamento de uma pilha de
rejeitos existentes no Congo.

•
•
•
•

O estabelecimento de operações necessárias para o
processamento da pilha é baseado em uma recuperação a seco
simples usando carregadores frontais.
O estudo assume que a lixiviação ácida irá fornecer a dissoluções
necessária com base em resultados históricos de ensaio da
amostra.
O estudo examinou várias opções fluxograma que avaliaram
lixiviação ácida convencional direta para gerar uma solução
empregnada de cobre e cobalto (PLS), que pode ser vendida
para as plantas de processamento vizinhas. Opções alternativas
também consideraram um catodo cobre e sal de cobalto
precipitado final para aumentar o possível valor LME. Um
trade-off de elevado nível financeiro resultou na seleção de uma
pequena taxa horária da planta, com o custo de capital mínimo,
mas produzindo um produto final cobre e cobalto para receitas
mais elevadas.
Diferentes fluxogramas foram comparados. Isto incluiu o
desenvolvimento provisória de custos operacionais e de capital
para cada fluxograma como parte de um estudo de opções, antes
de uma escolha ser feita para levar o fluxograma preferido para
a frente.

} }

Resumo

A recuperação de material da pilha.
A cura e a lixiviação do material recuperado com reagentes.
Separação sólido / líquido.
Separação de cobre e de cobalto numa unidade de extração
por solvente.
• Electro-deposição do cobre para produzir um catodo de
cobre.
• Precipitação de sal de cobalto.

“Engineering
solutions for your
requirement.”

Cu & Co Stockpile Treatment - Overall Flowsheet
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>> Projeto de ouro refratário no Mozambique
AZMET foi contratada para o projeto de um processo de
engenharia, para a conclusão de um projeto de ouro refratário
(estudo definitivo de viabilidade), localizado em Moçambique.

• CIL
• Planta de Recuperação e dessorção AZMET composta por:
>> Manuseio do carvão carregado incluindo atrição e
transferência
>> Lavagem ácida
>> eluição
>> electro-deposição
>> Goldroom incluindo a segurança
>> Regeneração
>> CCM & PLC
>> Pacotes de reagentes

O fluxo do processo consistiu de dois estágios de britagem,
moagem de bola seguido de uma moagem ultra-fina e um circuito
de flotação para a concentração do ouro.
O concentrado de flotação é oxidado através de reatores
e processados em um circuito padrão CIL de onde o carvão
carregado é colhida e o ouro recuperado através da planta
modular de dessorção e recuperação da AZMET .
O escopo de trabalho da AZMET incluíu, mas não se limitou as
seguintes operações unitárias de processo:

} }

• Pacotes de reagentes
>> Cal
>> Cianeto
>> Soda cáustica
>> Ácido clorídrico

“Your partner
in mineral
beneficiation.”

4

A AZMET começou o estudo no final do Q4 de 2015 e
executou todas as entregas contratuais início Q1 2016.
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AZMET tem sido focada no desenvolvimento de novos processos e tecnologias especificamente dentro do
Au, Cu e indústrias de metais básicos. Com a desaceleração nos preços das commodities a necessidade
de rotas de processo alternativas com custos operacionais mais baixos aumentou, bem como encontrar
soluções para minérios complexos “difíceis de tratar”.
AZMET desenvolveu as seguintes tecnologias ao longo dos últimos 12 meses:

A AZMET desenvolveu uma metodologia de processo de baixo
custo para recuperar o cianeto do fluxo de caudas de plantas. Este
processo baseia-se em tecnologias de processos comprovados
que foram utilizados na indústria há mais de 50 anos. As
vantagens deste processo incluem, mas não se limitam a:
economia de custos operacionais:
• Recuperação de cianeto.
• Eliminando o custo dos reagentes de desintoxicação caros.
• benefício ambiental na disposição de rejeitos.
benefícios de recuperação - economia planta crescente:
• Recuperação de cobre, se presente no fluxo de caudas.
• recuperação de ouro adicional da solução caudas.

} }

>> Processo de recuperação de cianeto AZMET (AZ-CRP)
“Metodologias
de processo
econômicos.”
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>> Tecnologia de lixiviação AZMET >> Tecnologia AZMET de redução
(AZ-BLT)

A AZMET desenvolveu uma rota de processo de baixo custo
para recuperar cobre a partir de minérios secundários de cobre
de baixo grau utilizando um processo de lixiviação básico. O
processo pode ser usado em barragens de rejeitos já existentes
e sobre os fluxos de caudas de plantas de flotação operacionais
tratando minérios supergênico (secundário ou cobre solúvel
em cianeto). Este processo baseia-se em tecnologias de
processos comprovados que foram utilizados na indústria e
foram otimizados para fornecer requisitos operacionais e custos
de capital mais baixos. As vantagens deste processo incluem,
mas não se limitam a:
• Um circuito de processo para o tratamento do cobre e metais
preciosos.
• planta mais simples para minérios complexos (cobre com
ouro e prata).
• economia de custos operacionais.
• economia de CAPEX..

de lixiviação (AZ-RLT)

A AZMET desenvolveu um processo de lixiviação ácida para o
beneficiamento de minérios complexos de metais, usando uma
combinação de tecnologias comprovadas que tem sido utilizado
na indústria de mineração por mais de 20 anos.
O processo (de propriedade da AZMET) pode ser testado em
nossos laboratórios parceiros e possui os seguintes benefícios:
• tempos de retenção de lixiviação reduzido em comparação
com a lixiviação convencionais.
• Redução nos consumos de reagentes que resulta no custo de
processamento eficaz de corpos minerais “difíceis de tratar”.
• Baixa exigência CAPEX em comparação com a lixiviação
ácida convencional.

}

“Tecnologia que fornece aumento
de recuperação e menores custos
operacionais.”

}

>> Processo de testes de classificação ultra-fina
A ineficiências na classificação primária deve ser um problema
do passado!

• Realização de moagem mais fina através da utilização da
energia disponível.

A tecnologia de peneiramento ultra-fino se desenvolveu nos
últimos anos e pode ser instalada com sucesso em uma unidade
de processamento confiável de classificação primária.

OO

Além disso, a capacidade do moinho adicional criada como
resultado de uma maior eficiência de classificação pode ser
utilizada para gerar um produto de moagem mais fino ou ROM
adicional.
AZMET desenvolveu um procedimento de ensaio IP, em que
o teste comparativo do hidrociclone e o peneiramento ultrafino
pode ser realizado. Os resultados dos testes, juntamente com os
dados de operação da planta do cliente são usados para conduzir
trade-off e modelos financeiros que vão indicar o período de
retorno sobre o investimento e NPV na implementação de tal
mudança.
As principais vantagens são:
Maior eficiência de classificação.
• Menor necessidade de manutenção no circuito de moagem.
• redução substancial na carga de recirculação (uma redução
de até 500%).
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Os últimos resultados dos testes de AZMET mostraram um
aumento considerável nas recuperações de metais básicos.
Contate a AZMET pois esta tecnologia é de interesse imediato.

} }

Embora maior espaço na planta seja exigido, os benefícios de
cominuição e recuperação têm mostrado períodos de retorno
do investimento do CAPEX de um par de meses.

• capacidade adicional (até 40% ROM)
• Menos sobre moagem dos finos de metal, resultando em
benefícios de recuperação de flotação (aumento de até 9%)
• Elimina a formação de meio ultrafina de metal em ciclones

“Os problemas
de deficiência de
classificação estão
no passado.”

>> Escritórios da AZMET
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O crescimento sustentado da AZMET, obrigou a empresa a mudar
para novos escritórios na metade de 2015. O novo edifício moderno
está situado perto da R21, em Glen Eagle Office Park, localizado
centralmente entre Joanesburgo e Pretória.
O layout do escritório foi feito de forma aberta para permitir a
colaboração e fluxo de ideias entre funcionários, e ao fazer

isso, manter a cultura vibrante e profissional alimentada pela
administração AZMET.
O novo escritório também permite acomodar o crescimento
esperado da AZMET, e permite à empresa garantir a entrega
contínua de grande serviço aos seus clientes existentes e futuros.
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>> Novos colaboradores
Johan Bezuidenhout

Nadia Scapin

Liza Jacobs

Com mais de 15 anos na indústria da construção Johan é uma adição valiosa para a
equipe AZMET. Ele tem mais de 5 anos de
experiência em gestão de projetos relacionados à industria, construção de plantas e comissionamento. Ao combinar a sua experiência com suas habilidades organizacionais e
técnicas concluiu com êxito vários projetos e
espera por muitos mais junto à AZMET. Ele
concluiu recentemente um curso em gestão
de projetos. Johan traz uma força dinâmica
e inovadora para a equipe AZMET.

A Nadia juntou a AZMET com experiência
de mais de 10 anos em gestão de projetos, gestão de contratos, design de planta,
plantas de manuseio de granéis sólidos,
design de transporte, estimativa de custos, estudos de viabilidade, construção e
comissionamento. Suas qualificações incluem bacharel em engenharia mecânica
e tecnologia (Gestão de Tecnologia), Pós
Graduação em Projeto e Gestão de Programas e CMII certificação (Configuration
Management).

A Liza se juntou à equipe AZMET com 10
anos de experiência em projeto e administração de contratos. Ela trabalhou em
projetos locais e internacionais relativos à
movimentação de granéis e materiais, plantas de processo, projetos chave na mão e
estudos de viabilidade. A Liza atualmente
está trabalhando para obter seu diploma
de Direito de contratos.

Anton Botha

Jaques Teessen

>> contatos
AZMET
tel

+27 86 11AZMET (29638)

fax

+27 86 628 5610

email info@azmet.co.za
ruan@azmet.co.za
web

www.azmet.co.za

No Brasil: ORETEC
O Anton se juntou à AZMET com formação
técnica em desenho mecânico. Ele tem
trabalhado com a equipe AZMET para desenvolver e projetar plantas utilizando modelagem 3D. Além disso, ele tem interesse
em SHEQ e completou a formação Samtrac. Desde então, tem registrado como
um praticante OHS e membro técnico, nos
Institutos Britânico e sul-africano de Segurança e Saúde Ocupacional. O objetivo
de Anton de completar projetos de forma
segura parte de um valor fundamental da
“segurança em primeiro lugar” da AZMET.

Jaques juntou a AZMET com uma compreensão dos fundamentos da engenharia
de processo mineral. Ele incorpora limitações práticas e exigências dos clientes
em modelos matemáticos complexos para
vários processos e equipamentos metalúrgicos. Isto dá à AZMET a capacidade de otimizar e desenvolver processos de uma forma
eficaz,eficiente, precisa e de baixo custo.
Ele é formado em engenharia química e atualmente trabalha para obter seu mestrado
em metalurgia. Jaques forma uma equipe
instrumental da unidade da AZMET direcionada às novas tecnologias de processo, ao
pensamento inovador e ao desenvolvimento
dos sistemas de processo.

tel

+55 31 3547 3868

fax

+27 86 628 5610

email oretec@oretec.com.br
fabrice@oretec.com.br
web

WWW.oretec.com.br
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