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New Steel busca licença para operar planta
Unidade de tratamento deve utilizar nova tecnologia para separação
magnética a seco do minério
Leonardo Francia
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A New Steel Soluções Sustentáveis (antiga
Ferteco Mineração) solicitou a licença prévia
para a instalação de uma planta de
beneficiamento dentro do complexo minerador
da Mina de Fábrica, da Vale, em Ouro Preto,
região Central do Estado. A unidade de
tratamento do minério (UTM) vai utilizar uma
tecnologia inovadora de separação magnética a
Tecnologia a seco é diferente do processo convencional que
usa água no processo separação magnética do
minério/Roberto Emil
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Nestlé pede licença para nova fábrica
Philips transfere operações em MG
Peemedebistas articulam rompimento com o governo

seco do minério.

Ciência está, cada vez mais, conectada com a
realidade

De acordo com informações do órgão ambiental,

Cervejas Artesanais: Experimente reúne mais de 8 mil
pessoas

não haverá atividade mineradora propriamente

dita no local, sendo que a unidade será destinada exclusivamente à recuperação de finos de
minério resultantes das operações de beneficiamento do insumo siderúrgico comumente
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destinados a pilhas de estoque do gênero ou até mesmo às barragens de rejeitos.
A Semad já emitiu parecer favorável ao deferimento da licença, mas impôs 12 condicionantes,
todas ligadas a questões ambientais, que devem ser cumpridas até o julgamento da LP ou
durante o prazo de sua vigência. Além da UTM, o licenciamento também inclui obras de
infraestrutura, subestação de energia elétrica, pilhas de rejeitos, estradas para transporte de
minério, postos revendedores, postos de abastecimento e outras instalações complementares.
Basicamente, o material disposto nas pilhas de rejeitos existentes no local será reprocessado em
um processo de beneficiamento a seco, que tem como inovação tecnológica a não utilização de
água durante as etapas de classificação e concentração do minério. A aplicação desta técnica
promoverá a redução significativa dos impactos gerados por empreendimentos de mineração,
conforme o órgão ambiental do Estado.

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=163809
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Além disso, a implantação da planta de beneficiamento com separação magnética a seco da New

Take.net abre frente de negócios no continente
africano

Steel vai minimizar os impactos gerados pelas pilhas de estoque e barragens de rejeito do
complexo de Mina de Fábricas, com possibilidade de se restabelecer a configuração original dos
sítios. A nova tecnologia a seco é diferente do processo convencional já empreendido pela

Empresas de cobrança "light" ganham mercado na
internet

.própria empresa, que usava água no processo separação magnética
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chega ao País
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Para Gerdau, economia "está sofrendo demais"

Paulista Linx segue plano de crescimento no País

MPE vai entrar com ação contra Vale e BHP
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Contrato  De acordo com informações da Semad, a New Steel celebrou contrato de comodato
com a Vale relativo a uma área de 47 hectares para instalar a planta para tratamento de minério
de ferro a seco e para dispor o rejeito decorrente das operações. No processo de licenciamento

› ASSINE O DC

consta ainda anuência da Vale, autorizando o desenvolvimento de outras atividades que serão
necessárias para a operação, sendo que a empresa não irá desenvolver atividade minerária,

ACESSO COMPLETO aos conteúdos online e versão

restringindose à atividade de tratamento de minerais.

impressa.

A antiga Ferteco, que pertencia ao grupo alemão Thyssen Krupp, foi comprada pela Vale em

Único jornal especializado em Economia, Negócios e
Gestão de Minas Gerais.

2001, por US$ 566 milhões. Porém, como a mineradora também assumiu uma dívida de US$
131 milhões da Ferteco, o valor total da operação foi de US$ 697 milhões.
O negócio também incluiu uma negociação com a Thyssen, que absorvia praticamente a metade

Ferramenta indispensável para fazer bons negócios.

R$ 39,88/MÊS

da produção da Ferteco. Conforme informações divulgadas da época, a Vale e a empresa alemã
negociaram um contrato de fornecimento em longo prazo, com objetivo de elevar a quantidade

› EDIÇÃO IMPRESSA

de minério de ferro brasileiro vendido na Europa.
À época da operação, a Ferteco estava entre as maiores produtoras de minério de ferro do
Brasil, com uma produção anual da ordem de 15 milhões de toneladas. Até então, a mineradora
operava duas minas de minério de ferro e uma unidade de pelotização em Minas Gerais. Além
.disso, a empresa tinha uma participação no capital social da MRS Logística
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Ambiente político e econômico contamina
O economista da GO Associados, Alexandre Seijas de Andrade, lembra que o
ambiente político e econômico atual está contaminando as expectativas de
empresários e...
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Planejamento e cautela devem estar na pauta das
empresas
Próximo ano será de desafios
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8.340 curtidas

Dow e DuPont criam empresa de US$ 130 bilhões
Nova York  As companhias americanas Dow Chemical e a DuPont fecharam uma fusão para criar uma gigante
de produtos químicos com valor de mercado de mais de US$ 130 bilhões,...
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

MGI anuncia leilão de imóveis
A Minas Gerais Participações S/A (MGi) realiza, no dia 17 próximo, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
o leilão de 36 imóveis localizados em Minas...
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Preço do metro quadrado tem alta em BH
Embora o preço médio do metro quadrado tenha desvalorizado pelo segundo mês consecutivo em Belo
Horizonte, a baixa não é considerada tendência para o...

LEGISLAÇÃO | Do total de dívidas
protestadas em outubro, R$ 167,6
milhões foram apresentados somente
pelo setor privado, que inclui empresas e
pessoas físicas.
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