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PPI - Carteira de projetos atual
Portos (33)
• 4 Concessões (2 privatizações)

Óleo e Gás (1)
• 1º ciclo Oferta Permanente - Partilha

• 25 Terminais Portuários/Portos
• 1 Concessão de hidrovia

Energia (11)

• 1 Concessão de canal de
acesso a porto

• 2 Leilões de Transmissão

• 1 Licenciamento de hidrovia

• 7 UHEs (licenciamento ambiental)

• 1 túnel de acesso ao porto

• 2 Privatizações (Eletrobrás e
Nuclep)

Rodovias (29)
• 21 projetos para concessão

Parques nacionais
e Florestas (27)
• 18 Concessões de parques e
florestas pra visitação

• 8 aeroportos regionais

• 6 Cessões de Direitos
Minerários da CPRM

• 3 Renovações
• 4 Concessões
• 1 Privatização c/ concessão

• Trensurb

Defesa e Segurança
Pública (PPP’s) (1)

Turismo (6)

• 1 Guarda de veículos da PRF

6 Concessões de prédios
históricos e turísticos (CE, MG,
PB, PE, SP e RJ)

Terminais Pesqueiros
Públicos (4)

Desenvolvimento
Regional (9)
• 8 projetos de irrigação
• 1 projeto de infraestrutura Hídrica
(PISF)

• 3 privatizações (Telebras,
Correios e EBC)

• 4 Concessões de TPP

• 4 rodadas de Disponibilidade de
áreas ANM

• 2 relicitações de aeroportos

Ferrovias (8)

• CBTU + linha 2 do metrô BH

Comunicações e
Tecnologia (3)

Mineração (10)
• 16 Aeroportos a serem
concedidos

Mobilidade Urbana (2)

• 9 Concessões de florestas
para manejo sustentável

• 8 Licenciamentos

Aeroportos (26)

Atualizado
em
14/04

Economia (5)
Abastecimento (2)
• 1 Privatização da Ceasaminas
• 1 Projeto CONAB (148 armazéns e
imóveis)

• 4 Privatizações (ABGF, EMGEA,
Serpro e Dataprev)
• 1 Loterias (Lotex)

177
Projetos

Apoio ao
licenciamento
ambiental
Acompanhamento e
monitoramento
Facilitação do diálogo
institucional
Direcionamento de
documentos técnicos
socioambientais para
maior aderência às
exigências legais e dos
órgãos licenciadores

Agrega qualidade e
valor ao processo

Agências
Reguladoras

Ministérios
Setoriais
Concessionárias

Governos
Estaduais e
Prefeituras

Órgãos de
Licenciamento

Comunidades

FUNAI

impactadas

INCRA

SPU

Fundação
Cultural
Palmares

IPHAN

ICMBio

Política Pró-Minerais Estratégicos

Decreto nº 10.657, de 24/3/2021
 Objetivo: aumento das reservas e da produção nacionais de minerais estratégicos
com sustentabilidade socioambiental.
Minerais em que o Brasil
tem grande dependência
de importação
• Fosfato, potássio, etc.

Minerais para processos
e produtos de alta
tecnologia
• Terras raras, níquel,
cobalto, cobre, lítio,
etc.

Minerais em que o Brasil
é grande exportador
mundial
• Minério de ferro,
nióbio, ouro, etc.

 Requisitos: Relevância Estratégica + Desafios Socioambientais

Projetos habilitados

2

3

1

Autazes (AM) - potássio

2

Tucano (AP) - ouro

3

Santa Quitéria (CE) - urânio e fosfato

4

Bloco 8 (MG) - ferro

5

3 Estradas (RS) - fosfato

6

Retiro (RS) - titânio e zirconita

1

4
7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 e 15

7

Mina do Alemão (PA) - cobre

8

N1 e N2 (PA) - ferro

12

9

N3 (PA) - ferro

13

Jaguar (PA) - níquel

Volta Grande (PA) - ferro

14

Pantera (PA) – cobre

10
11

Boa Esperança (PA) - cobre

15

Sereno (PA) - manganês

Novas Minas (PA) - bauxita

5

6

Projeto Autazes/AM (potássio)

Fonte: SIGMINE/ANM

• Mineral estratégico: potássio (cloreto de
potássio)
• Localização: Autazes/AM.
• Empreendedor: Potássio do Brasil

Projeto Autazes/AM (potássio)

Relevância estratégica
• Redução da importação de KCl (25%)
• Sinergia com projetos logísticos do
Arco-Norte (Ferrogrão, BR-163, BR-319)
• Investimentos: US$ 200 mi + US$ 2 bi
• 8 mil empregos (implantação da mina)
• Fornecimento de energia + internet
• Proximidade do mercado consumidor
• Reduzida supressão de vegetação
• Sem rejeito na superfície

Desafios socioambientais
• Licenciamento sub judice (ACP nº
0019192-92.2016.4.01.3200 - 1ª
VF/AM)
definição do órgão licenciador
competente; e
consulta às comunidades indígenas
impactadas (povo indígena Mura),
nos termos da Convenção OIT 169.

Projeto Três Estradas/RS (fosfato)
•
•
•
•

Mineral estratégico: fosfato
Localização: Lavras do Sul/RS
Empreendedor: Águia Fertilizantes
Potencial mineral: 104 milhões de
toneladas de minério de fosfato
com teor médio de 4% P2O5

Projeto Três Estradas/RS (fosfato)

Relevância estratégica
• Kickoff da produção de fertilizantes
fosfatados no RS.
• Investimentos estimados: R$ 33,5
milhões.

Desafios socioambientais
• Licenciamento sub judice (ACP
5002523-26.2021.4.04.7109 – 1ª
VF/Bagé/RS)  definição sobre
necessidade de consulta a
comunidades de pecuaristas familiares,
(Convenção 169 da OIT).
• Exigência de posse de todas as
propriedades inseridas no projeto.

Projeto Santa Quitéria/CE (fosfato e urânio)
• Minerais estratégicos: fosfato +
urânio
• Localização: Santa Quitéria/CE
• Empreendedor: Consórcio Galvani
(fosfato) e Indústrias Nucleares do
Brasil – INB (urânio)
• Potencial mineral: 67,5 milhões de
toneladas de minério / vida útil de 20
anos.

Projeto Santa Quitéria/CE (fosfato e urânio)

Relevância estratégica
• Diminuição da dependência de
importação de fertilizantes fosfatados.
• Atendimento à demanda do Programa
Nuclear Brasileiro e exportação do
excedente.
• Tecnologia inédita de beneficiamento
com eliminação de barragem de
rejeitos.
• 87% de geração de energia própria

Desafios socioambientais
• Uso de água (outorga da Secretaria
Estadual de Recursos Hídricos do
Ceará).
• Duplo licenciamento: Ibama
(ambiental) e CNEN (nuclear).

Para reflexão...
Atividades
econômicas

Questões
socioambientais

Segurança jurídica

Preservação
ambiental

Previsibilidade

Direitos indígenas

Clareza

Proteção a
minorias

Estabilidade

Sítios protegidos

Para reflexão...
• Priorização de mecanismos alternativos para prevenção e solução de conflitos
• Diálogo público e aberto  formação de consensos
 Clareza das regras do licenciamento ambiental (especialmente competência)

Fonte: ABPM

Para reflexão...
• Convenção 169 da OIT: consulta prévia, livre e informada
 Quais comunidades devem ser consultadas? Como elas podem ser identificadas?
 Quem deve realizar a consulta? Quem pode participar do processo de consulta?

 Quais medidas administrativas (e legislativas) devem ser objeto de consulta?
 Quando a consulta deve ocorrer?
 Quais as etapas da consulta?
 Há limites para o protocolo de consulta?
 Há direito de veto? O que ocorre se não há consenso?

