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— Quilovolt
— Quilovolt Ampere
— Quilovatt
— Quilovatt hora
— LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
— Linhas de Transmissão
— Ministério das Minas e Energia
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— Refinaria Duque de Caxias
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— Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A.
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— Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
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APRESENTAÇÃO

O Ministério das Minas e Energia traz a público seu relatório sucinto de atividades, destacan-
do os fatos marcantes registrados em suas diversas áreas de atuação no ano de 1981. Mediante uma comuni-
cação simples, direta e objetiva, busca-se dar conhecimento, em tempo oportuno, dos fatos relevantes na-
quele período.

Esta publicação antecipa uma série de informações, até a publicação do Relatório Anual de
Atividades do MME que, como em anos anteriores, compreenderá informações mais amplas dos trabalhos
desenvolvidos na área do Ministério.

Brasília, 19 de abril de 1982



SETOR MINERAL
-•2. US

AEROGEOFfSICA - Somália Execução, pela CPRM, de serviço de aerogeofísica na Somália,
África. A fase de aquisição de dados, cobriu uma ára de 47.000
quilômetros quadrados e a de processamento de dados está
sendo realizada no Brasil.

ÁGUA SUBTERRÂNEA - Bacia do
Paraná

ÁGUA SUBTERRÂNEA - Nordeste

Conclusão pela CPRM, para o DAEE-SP, em Jales, do maior
poço profundo da Bacia do Paraná, com 1.300 metros de pro-
fundidade. A sua produção, testada, foi de 520.000 litros/hora,
com projeção possível para 700.000 litros/hora.

Construção pela CPRM de 60 poços no Nordeste, atingindo
uma metragem perfurada de 10.000 metros. No Estado do
Piauí foram perfurados 14 poços, com profundidade média de
230 metros, para a implantação ou ampliação do sistema de
abastecimento de água de 14 cidades.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Líbia Negociação pela CPRM com autoridades do Governo Líbio de
prestação de serviços de geologia, dentro dos termos do Acor-
do de Cooperação firmado com a Secretaria de Energia daque-
le país.

BALANÇO MINERAL BRASILEIRO
— Publicação

BAUXITA - Exportação

Publicação pelo DNPM em dois volumes: Bens Minerais Metáli-
cos e Bens Minerias Não-metálicos.

Exportação de bauxita gerando divisas da ordem de US$ 120
milhões, representando quase o dobro da receita obtida em
1980 (US$ 72 milhões). Deste total a CVRD contribuiu com
US$ 95 milhões.

BAUXITA - Negociação de Jazidas

BENS PRIMÁRIOS - Exportação

Negociação das jazidas de Bauxita pertencentes à MINERA-
ÇÃO SANTA PATRICIA LTDA. (GRUPO JARI), na região de
Trombetas (Nhamundá) com a ALCOA MINERAÇÃO S/A.

Exportações dos bens primários de origem mineral aumentan-
do 20% em relação a 1980 e totalizando a cifra de US$ 2.216
milhões.



CARVÃO BRUTO - Produção

CARVÃO - Definição de reservas

CARVÃO — Detalhamento de Jazidas

CARVÃO ENERGÉTICO - Produção

CARVÃO - Importação

CARVÃO, LINHITO E TURFA -

Prospecção

CARVÃO METALÚRGICO - Produ-
ção

CARVÃO - Novos Projetos

Produção de 17.434.050 toneladas de carvão bruto (run of
mine).

Execução pela CPRM de pesquisas na Unidade Mineira de Iruí,
RS, resultando em reservas de carvão energético estimadas em
300 milhões de toneladas ao invés das 36 milhões até então
conhecidas.

Detalhamento pela CPRM de Unidades Mineiras contendo jazi-
das de carvão, nos Estados do Sul do País, como as de Hulha
Negra, Seival, Iruí-Central I e II e Leão Norte I, todas essas já
negociadas com empresas de mineração, e delimitação das de
Iruí-Central I I I , Leão Norte III e IV, Unidades B-12eSapope-
ma.

Produção de 4.557.339 toneladas, tendo o consumo atingido
5.101.000 toneladas.

Importação de 4.183.000 toneladas de carvão metalúrgico.

Prosseguimento do Programa Nacional da Prospecção de Car-
vão, Linhito e Turfa, com aplicação de recursos da ordem de
Cr$ 797.500.000,00 em sondagem, perfilagem, fotointerpreta-
ção, mapeamento geológico e amostragens. Executados de
25.882 metros de sondagem, 1.294 furos a trado, mapeados
16.648 km2 e efetuadas 1.056 análises diversas. Em 12 áreas
onde planeja-se abrir novas minas foram fornecidos os subsi'-
dios geológicos fundamentais para a elaboração dos planos de
lavra.

Produção de 924.069 toneladas com um teor médio de cinzas
de 16%.

Análise de 24 novos projetos para a abertura de minas de car-
vão e recomendação de 14 destes para financiamento no âmbi-
to do Programa de Mobilização Energética — PME.

CARVÃO - Reabertura de mina Trabalhos executados peia CPRM, definindo espessuras e ex-



CARVÃO - Reservas

tensão de camadas de carvão, permitindo a reentrada em pro-
dução da mina 115, explorada pela Companhia Carbon if era
Cambuí, PR.

Prosseguimento do Projeto Grande Candiota, RS, confirmando
a existência de 50 milhões de toneladas de carvão, em condi-
ções de lavra a céu aberto, na área da Unidade Mineira B-12.
Constatado o prolongamento da camada de carvão de Candio-
ta, em grande extensão para o sul, com qualidade superior ao
atualmente em lavra. No Projeto Iruí-Butiá confirmada, em
Pântano Grande, a existência de duas jazidas de médio porte,
com trechos lavráveis a céu aberto. No Estado do Paraná, furos
de sondagem para o Projeto Sapopema, permitiram elevar as
reservas da região para 45 milhões de toneladas de carvão, com
camada de espessura acima de 0,60 metros e a uma profundi-
dade de 420 metros. Este carvão é totalmente aproveitável,
com baixo teor de cinzas.

CASSÍTERITA-CPRM

CASSÍTERITA - Descobertas

COBRE -Carajás

Conclusão pela CPRM, dos cálculos de reserva de cassiterita,
que atingem cerca de 2,4 milhões de metros cúbicos, com teo-
res de 250 a 383 de SnO2 gramas por metro cúbico, cujo apro-
veitamento econômico poderá ser feito por lavra de mecaniza-
ção simples.

Descoberta de mineralizações de estanho (Cassiterita) na região
do rio Pitinga, Estado do Amazonas, que atualmente estão sen-
do pesquisadas pela CPRM e Grupo Paranapanema.

Conclusão, pelo DOCEGEO, da pesquisa geológica das Jazidas
Salobo 3A e 4A, na Região de Carajás. Reservas totais estima-
das em 1,2 bilhões de toneladas de minério, com teor médio de
0,85% Cu, ocorrendo mineralizações de ouro e molibdênio as-
sociadas.

COBRE - Minério Intensificação da pesquisa de minério de cobre na região de
São Julião-PI, realizada pelas empresas Cia. de Desenvolvimen-
to do Estado do Piauí e Caraíba Metais S/A - Indústria e Co-
mércio.



COBRE - Produção Início da produção de concentrado de cobre, atingindo 68 mil
toneladas; parte dessa produção, foi exportada, gerando divisas
da ordem de US$ 11,5 milhões.

CÓDIGO DE MINERAÇÃO - Revisão

CONCESSÕES MINERAIS - DNPM

Designação de um grupo de trabalho com propósito de dar no-
va redação ao atual Código de Mineração.

Protocolização no DNPM, de 8.810 pedidos de autorização de
pesquisa; publicação de 3.774 alvarás de pesquisa e 176 con-
cessões de lavra outorgadas.

CPRM - Projetos próprios Desenvolvimento pela CPRM, de 51 projetos de pesquisa mine-
ral, com prioridade para ouro, metais básicos e scheelita. Des-
ses projetos, 24 estão sendo desenvolvidos no Nordeste e 14 na
Região Amazônica.

DEPÓSITOS MINERAIS - Cadastra-
mento

DEPÓSITOS MINERAIS - Possibili-
dades

Conclusão pela CPRM, do Projeto Cadastramento de Depósitos
Minerais do Brasil, iniciado em 1975 através de Convênio com
o DNPM. Incluídas 13.088 ocorrências ou depósitos minerais
no arquivo de depósitos minerais do Projeto de Informações
Geológicas - PROSIG.

Identificação através do Projeto RADAMBRASIL, em áreas do
Nordeste, de novos sítios passíveis de existência de chumbo,
cobre, cromo, diamante, manganês e ferrotitanato. Nas Regiões
Leste e Centro-Oeste evidenciaram-se possibilidades de ocor-
rências de arsênio, calcário, diamante, manganês, ouro e sulfe-
to.

DISTRITOS DNPM - Novas Unidades Criação de duas novas Unidades regionais do DNPM, em Santa
Catarina (11? Distrito) e Cuiabá (12? Disti. o), além de resi-
dências em Boa Vista, Vitória, Natal e Campo Grande.

FERTILIZANTES - Nova fábrica Implantação pe'q FOSFERTiL.no município de Uberaba, MG,
de nova fábrica de fertilizantes.
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FOSFATO E CALCÁRIO - Projeto Desenvolvimento de um projeto da CPRM, no litoral da Paraí-
ba, para pesquisa de fosfato sedimentar, com um potencial de
rocha fosfática da ordem de 30 milhões de toneladas, numa ja-
zida com capeamento inferior a 50 metros e teores de P2O5 de
10 a 15%. No mesmo local foram verificadas reservas de calcá-
rio industrial.

GAR IMPÔS- Projeto Execução do Projeto Estudos dos Garimpos Brasileiros pelo
DNPM e CPRM. Estabelecidas 21 frentes de trabalho das quais
8 para ouro, 5 para diamante, 4 para pedras coradas e as de-
mais para metais nobres.

GARIMPOS - Produção Produção de concentrado de ouro registrada nos garimpos
atingindo 12.619,3 Kg. A produção real estimada foi de
33.000 kg. A produção dos garimpos do médio Tapajós repre-
sentou 50% da produção oficial de garimpos e 35% da produ-
ção brasileira total; Serra Pelada participou com 20% no item
garimpo e 15% no total; Cumuru com 13,6% (9,7%); Rio Ma-
deira com 6,5% (4,9%); Alta Floresta 3,8% (2,7%) e os demais
garimpos 6,1% (4,1%).

GEOLOGIA MARINHA - Ecobatime-
tria

Elaboração, pela CPRM de 220 perfis ecobatimétricos, totali-
zando cerca de 1.200 quilômetros, na Lagoa de Araruama, RJ,
como parte de um projeto para cubagem de concheiros em rea-
lização para a Companhia Nacional de Álcalis.

GEOLOGIA - Prestação de Serviços Apresentação per CPRM, por solicitação dos interessados, de
propostas de prestação de serviços de geologia aos seguintes
países: Guiné Conacri, Moçambique, Benin, Senegal, Guiana,
Suriname, Nicarágua, Uruguai, Malásia, Filipinas e Tailândia.

GEOQUIMICA - Carvão Iniciado pela CPRM o Projeto Geoquímica para Carvão, visan-
do ao aproveitamento econômico dos subprodutos do carvão:
germânio, gálio e cobre, entre outros. Visando, também, à cias-
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GEOQUl'MICA-Fluorita

HIDROGEOLOGIA - Mapa

HIDROLOGIA - Medições

sificação geoquímica do carvão nacional e à correlação geoquí-
mica entre as ocorrências e as bacias carboníferas.

Execução pela CPRM, em fase final, do Projeto Fluorita, Rio
de Janeiro. Ampliados os limites do Distrito Mineiro de Tan-
guá, que corresponde a 50% das reservas de fluorita conhecidas
no Brasil.

Concluído pela CPRM o Mapa Hidrogeológico do Brasil, na es-
cala 1:2.500.000, que fará parte do Mapa Hidrogeológico da
América do Sul, em confecção sob a égide da UNESCO, para o
Programa Hidrogeológico Internacional.

Operação pela CPRM de 3.116 estações hidrométricas, perten-
centes ao DNAEE sendo realizadas: 5.540 medições diretas de
descarga líquida de rios; 1.176 determinações relativas ao con-
trole da poluição fluvial; e 1.068 análises sedimentométricas
visando ao controle da erosão e do assoreamento.

IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS
- Arrecadação

INCENTIVOS FISCAIS À MINERA-
ÇÃO - CDE

Evolução da arrecadação do Imposto Único sobre Minerais a
uma taxa nominal de 91%, atingindo Cr$ 18,5 bilhões, contra
Cr$ 9,7 bilhões em 1S80. O Estado de Minas Gerais contribuiu
com a maior arrecadação, 41%, seguido do Estado de São Pau-
lo, com 11%.

Aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, do
limite global para importação de equipamentos incentivados,
no valor de US$ 35 milhões, tendo sido atingido o montante
de US$ 30,8 milhões, isto é, cerca de 88% do teto concedido.

INVESTIMENTOS - Projetos de Mi-
neraçâ -;alurgia

Publicação pelo DNPM de registro de investimenos contendo
125 empreendimentos mínero-metalúrgicos, cujos investimen-
tos deverão atingir US$ 27,6 bilhões dos quais cerca de US$
12,6 bilhões referem-se à década de 80.

JAZIDAS - Cessão de direitos Efetivada pela CPRM cessão de direitos sobre as Unidades Mi-
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MAPAS METALÚRGICOS E PREVI-
SIONAIS - Preparação

METAIS BÁSICOS - CPRM

MINÉRIO DE FERRO - Exportação

MINÉRIO DE FERRO - Geração de
divisas pela CVRD

MINÉRIO DE FERRO - Mercado In-
terno

MINÉRIO DE FERRO -Produçãode
Pelotas

NÃO-FERROSOS - Pesquisa Geológi-

ca

neiras para Carvão Leão Norte II e Seival, à Companhia Nacio-
nal de Mineração Candiota, e Iruí, à COPEL.

Iniciada, pela CPRM a elaboração de Mapa:, Metalogenéticos e
Previsionais que cobrirão os Estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
São Paulo, Paraná, Pará e Território Federal de Roraima.

Ampliadas pela CPRM, no Projeto PalmJrópolis, na Região
Centro-Oeste, as reservas conhecidas de minério, para 10,9 mi-
lhões de toneladas, com teores na faixa de 3,5 a 6,7% de zinco,
0,4 a 1,2 de cobre e 0,9 a 1,5% de chumbo, e tendo como pos-
síveis subprodutos a prata e o cádmio. Há perspectivas de no-
va ampliação das reservas.

Exportação de 83 milhões de toneladas de minério de ferro
com valor estimado de US$ 1,7 bilhão, sendo 64,4 milhões de
toneladas de minério e pelotas, pelo porto de Tubarão, das
quais 45,9 milhões pela CVRD.

Geração de cerca de US$ 1,32 bilhões em divisas, pelo Sistema
CVRD, com a exportação de minério de ferro e pelotas.

Venda de cerca de 14,6 milhões de toneladas de minério de
ferro no mercado interno, com decréscimo de 18% em relação
ao ano anterior, provocado pela redução de 10% na produção
brasileira de aço.

Produção de 12,4 milhões de toneladas de pelotas de minério
de ferro. Deste total, a produção própria da CVRD alcançou
2,1 milhões de toneladas, e a de suas coligadas (NIBRASCO,
ITABRASCO e HISPANOBRÁS) somou 10,3 milhões de tone-
ladas.

Implementação do Plano Qüinqüenal de Prospecção Geológica,
pela DOCEGEO, visando à pesquisa de não-ferrosos e ouro, no-
tadamente na região da Amazônia Oriental.
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NÍQUEL-Produção Início da produção da Cia Níquel Tocantins (Grupo Votoran-
tin), com a capacidade de produção de 5 mil t/ano de níquel
eletrolítico.

OURO - Reservas Estimada pela CPRM, em cerca de 10 toneladas de ouro, a re-
serva geológica na região do Alto Rio Pajeú, já intensamente
garimpada. Também, estimada a reserva, no Projeto Gentio do
Ouro, Bahia, de 1,2 toneladas de ouro em apenas uma parcela
da área a ser pesquisada. No Projeto Eldorado, no Vale do Ri-
beira, SP, estimadas reservas de minério de 7 milhões de tone-
ladas, com teores de 3,6 gramas de ouro e 70 gramas de prata,
por tonelada, além de teores menores de cobre, chumbo, zinco
e arsênio.

OURO - Médio Tapajós Concluído, pela CPRM, o Projeto Previsional e Avaliação dos
Recursos, Aluvionares Auríferos do Médio Tapajós, obtendo
os seguintes resultados: cadastrados e plotados em mapas 119
garimpos e 145 ocorrências de ouro; identificadas e cartografa-
das 24 bacias hidrográficas auríferas, numa superfície total de
40.507 km2 e avaliada uma reserva geológica de aluvião com
925 toneladas de ouro contido e uma reserva potencial de
2.226 toneladas de ouro.

OURO - Produção Produção de ouro da ordem de 16,5 toneladas contra 13,8 to-
neladas em 1980. O aumento de 20% decorre principalmente
da descoberta e lavra do garimpo de Cumaru, PA.

OURO - Produção de Serra Pelada e
Cumaru

Produção de ouro comprada dos garimpeiros, pela DOCEGEO,
para repasse à Caixa Econômica Federal, totalizando 3.320 kg
Je metal contido.

OURO — Região Amazônica Realizado projeto, pela CPRM, para a avaliação da potenciali-
dade aurífera dos aluvioes das bacias hidrográficas dos rios Ju-
ruena, Teles Pires, Aripuanã e Manissauá-Miçu, resultando na
avaliação de uma reserva geológica de 3.386 toneladas de ouro
aluvionar.
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OURO — Viabilização de processo de
lavra

Início de estudos pela CPRM para viabilizar processos de lavra
de ouro primário e secundário, com equipamentos rudimenta-
res a serem utilizados no Nordeste.

PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRE-
SAS - Exportação

PELOTIZAÇÃO DE MINÉRIO DE
FERRO — Conservação de Energia

II PLANO DECENAL DE MINERA-
ÇÃO — Aprovação

Exportação de pedras preciosas e semi-preciosas brutas e lapi-
dadas somando cerca de US$ 70 milhões.

Execução do programa de redução do consumo de óleo com-
bustível nas usinas de pelotização do Sistema CVRD, pela uti-
lização do carvão vegetal através da adição de moinha ao mi-
nério nas pilhas de estocagem.

Aprovação do " I I Plano Decenal de Mineração" (1981-1990)
tendo como meta, atingir a curto prazo, mínima dependência
externa em matérias-primas minerais e a intensificação da pro-
dução dos recursos minerais conhecidos e já trabalhados.

PRODUÇÃO MINERAL - Resultado

PROJETO FERRO CARAJÁS - C o n -
tratos de Venda de Minério

PROJETO FERRO CARAJÁS - Im-
plantação

PROJETO FERRO CARAJÁS-Obras

Crescimento real da Produção Mineral Brasileira em torno
de 2% em relação ao ano anterior, representando um valor esti-
mado de Cr$ 580 bilhões.

Intensificação, pela CVRD, da comercialização do minério de
ferro de Carajás, já tendo sido assinados contratos de venda de
longo prazo para 25 milhões de toneladas anuais, com entregas
a partir de 1985.

Progresso físico acumulado do empreendimento atingindo a
22% em termos globais.

Intensificação da execução física do Projeto, compreendendo:
decapeamento da área de lavra e extração de minério de ferro
para a Usina Piloto de Beneficiamento com capacidade de
400t/h; terraplenagem da área das instalações industriais de be-
neficiamento e do pátio de estocagem; construção das instala-
ções da britagem primária; construção e operação do Aeropor-
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to da Serra Norte; conclusão da infra-estrutura dos primeiros
82 quilômetros da Ferrovia a partir de São Luís e implantação
dos 808 quilômetros restantes; contratação das obras civis da
Ponte sobre o rio Tocantins (2.330 m); contratação do proje-
to, fabricação, transporte e montagem da superestrutura metá-
lica desta ponte; construção dos Molhes Norte e Sul e terraple-
nagem do pátio de estocagem de minério do Porto; contrata-
ção das obras civis do pier do terminal; construção dos Núcleos
Urbanos de Marabá e Carajás.

PROJETO FERRO CARAJÁS - Orga-
nização

Incorporação da AMAZÔNIA MINERAÇÃO S.A. - AMZA,
responsável pela implantação do Projeto Carajás, pela CVRD, e
criação da Superintendência de Implantação do Projeto Cara-
jás - SUCAR.

PROJETO RADAMBRASIL -Mapea-
mento

Conclusão dos trabalhos de mapeamento integrado de recursos
naturais, inclusive o geológico, de 7 folhas ao milionésimo, cor-
respondendo a 1.649.260 km 2 . Concluídos, também, os dois
primeiros mapas metalogenéticos previsionais do Brasil, englo-
bando uma área de 349.460 km2 no Nordeste.

PUBLICAÇÕES DIVERSAS Publicação pelo DNPM dos seguintes títulos:
- Reconhecimento Geológico no limite Pará-Mato Grosso

(PROJETO SÃO MANOEL);
- Geologia da Região do Sudoeste do Amapá e Norte do Pará

(PROJETO SUDOESTE DO AMAPÁ);
- Geologia da Região Centro-Oriental da Bahia (PROJETOS

BAHIA-BAHIA II-SUL DA BAHIA - Relatório Integrado);
- Geologia da Geossinclinal Sergipana e do seu Embasamento

- Alagoas, Sergipe e Bahia (PROJETO BAIXO SÃO FRAN-
CISCO/VAZA BARRIS);

- Geologia da Bacia Jaibaras - Ceará, Piauí e Maranhão
(PROJETO JAIBARAS);

- Geologia da Região Nordeste do Estado do Ceará (PROJE-
TO FORTALEZA);

- Geologia da Região Sul-Sudeste de Goiás e Partes do Leste
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Mato-Grossense e do Triângulo Mineiro (PROJETO GOIÂ-
NIA II);

- Geologia de Áreas dos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia
(PROJETO COMPLEXO CANINDÉ DO SÃO FRANCIS-
CO);

- Geologia da Região Sudeste do Estado do Piauí (PROJETO
SUDESTE DO PIAUI'1);

- Geologia da Região Sudeste do Estado do Piauí' (PROJETO
SUDESTE DO PIAUÍ' II);

- Geologia da Região Noroeste do Estado do Ceará (PROJE-
TO MARTI NÓPOLE);

- Geologia e Inventário dos Recursos Minerais da Região Cen-
tral do Estado de Goiás (PROJETO BRASILIA);

- Carvão no Estado de Santa Catarina;
- Cobre no Vale do Rio Curaçá, Estado da Bahia;
- Folhas da CARTA GEOLÓGICA DO BRASIL AO MILIO-

NÉSIMO correspondentes ao Rio de Janeiro (SF. 23), Vitó-
ria (SF. 24) e Iguape (SG. 23).

- Bibliografia Analítica da Geologia do Brasil, volumes 1 e 2,
obra que se refere a 6.000 (seis mil) documentos sobre as-
suntos ligados à área das Geociências no Paíse abrangendo
o período de 1641 a 1950 e os anos de 1976 e 1977.

SECRETARIA DE MINAS - Criação Criação da Secretaria de Minas e Energia do Estado de Minas
Gerais.

SONDAGEM - Paraguai Concorrência internacional vencida pela CPRM para a perfura-
ção de 40.000 metros no Paraguai, contratada pela firma ame-
ricana ANSCHULTZ. Serviço executado antes do prazo con-
tratual.

SONDAGEM - Produção Novo recorde alcançado pela CPRM com a perfuração de
300.000 metros de sondagem. Na busca de fontes alternativas
de energia — carvão, urânio e turfa — foram perfurados 230.000
metros.
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SUMÁRIO MINERAL - Publicação

TANTALITA - Usina de Beneficia-
mento

TECNOLOGIA MINERAL - Combus-
tíveis fósseis sólidos

TECNOLOGIA MINERAL - Diversos

TECNOLOGIA MINERAL - Estudos

TITÂNIO - Usina Piloto

TURFA - Alagoas

Elaboração pelo DNPM do Sumário Mineral—1981, contendo
análise sucinta do perfil de 39 substâncias, que representam
95% do universo dos metálicos e 45% dos não-metálicos. Este
documento aborda a oferta mundial, principais estatísticas na-
cionais (produção, consumo, comércio exterior, preços, etc).

Implantação pela CARBOMIL S/A Mineração e Indústria, de
uma usina de benef iciamento de tantalita na região de Solonó-
pole, CE.

Realização pelo CETEM, de estudos sobre a lignita, os carvões
de Candiota, da "Camada Bonito", e da "Camada Barro Bran-
co", bem como sobre turfas de várias origens.

Execução pelo CETEM, de projetos para entidades diversas en-
volvendo minérios de cobre, zinco, chumbo, níquel, ferro,
além de fluorita, ilmenita e carvão. O CETEM desenvolveu pa-
ra a CPRM processo de concentração de minério de ouro e pa-
ra a Casa da Moeda do Brasil assessor ia técnica no refino do
ouro. Para o CNPq fez levantamento da tecnologia de lavra da
indústria mineral do Nordeste e estudo de mercado de prata se-
cundária.

Realizados pelo CETEM, estudos sobre ferro, zinco, scheelita,
cobre, sulfetos e prata. Realizada, também, avaliação técnica
de processo e condições de operação de usinas de beneficia-
mento de chumbo, zinco, scheelita, fluorita, cromita, talco,
magnesita, bentonita e barita.

Implantação de uma usina piloto para concentração de anatá-
sio em Tapira, MG, com a capacidade de 15.000 t/ano de con-
<*sntradoa90%TiO2.

No Projeto Rio Tinto, medidas reservas de turfa energética da
ordem de 4 milhões de metros cúbicos, equivalentes a 1 milhão
de toneladas de turfa, em base seca, as quais deverão ser apro-
veitadas por indústria cerâmica local, em substituição à lenha e
ao óleo combustível.
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TURFA - Bahia Avaliados depósitos de turfa existentes no litoral setentrional
do Estado da Bahia, com estimativa preliminar de reservas de
cerca de 55 milhões de toneladas, entre turfa agrícola e energé-
tica.

TURFA — Identificação de depósitos Identificadas 10 turfeiras no Rio Grande do Norte, 2 na Paraí-
ba, 5 em Pernambuco, 6 em Alagoas, 4 em Sergipe e 5 na Ba-
hia, com estimativa de recursos potenciais da ordem de 1,6 bi-
lhões de toneladas, com poder calorífico médio de 3.000 kcal/
kg.

TURFA - Paraíba Medidas, no Projeto Rio Tinto, Paraíba, reservas de turfa ener-
gética de 5,2 milhões de metros cúbicos, equivalentes a 1,3 mi-
lhões de toneladas de turfa seca, situadas a menos de 8 Km de
indústria têxtil. Essa reserva poderá substituir o consumo men-
sal de 300 toneladas de óleo combustível durante 25 anos.

TURFA-São Paulo Caracterizadas 14 turfeiras no Projeto Caçapava, em São Paulo,
com volume total de 240 milhões de metros cúbicos de turfa,
em profundidades de até 5 metros. As turfas selecionadas so-
mam 7,5 milhões de toneladas de turfa seca, equivalentes a 2,2
milhões de toneladas de óleo combustível.

NOVA EMPRESA - Vermiculita Associação da METAIS DE GOIÁS S/A - METAGO, com o
GRUPO EUCATEX, constituindo a empresa GOIÁS VERMI-
CULITA S/A com a finalidade de explorar, beneficiar e co-
mercializar a vermiculita existente nas jazidas de Catalão, GO.
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PETRÓLEO E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL

ÁLCOOL HIDRATADO - Consumo

ÁLCOOL HIDRATADO - Distribuição

ÁLCOOL HIDRATADO - Veículos

DERIVADOS DO PETRÓLEO - Con-
sumo Nacional Aparente

EXPLORAÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DA PRODUÇÃO DE PETRÓ-
LEO - PETROBRÁS

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO -
Atividades no exterior

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO -
Contratos de Serviço com Cláusula de
Risco

FROTA NACIONAL DE PETROLEI-
ROS - Capacidade

Aumento significativo no consumo de álcool hidratado atingin-
do 1.388 milhões de litros, contra 429 milhões em 1980.

Expansão da rede de distribuição alcançando 9 mil postos.
Atualmente, os principais eixos rodoviários possuem postos
de revenda de álcool hidratado, cobrindo, praticamente, todo
o Território Nacional.

Aumento na frota de veículos movidos a álcool hidratado atin-
gindo 445.510 veículos, dos quais 390.538 veículos de fábrica
e 54.972 convertidos.

Consumo Nacional Aparente de derivados de petróleo em tor-
no de 61 milhões de m 3 , inclusive 2,6 milhões de m3 de álcool
anidro e hidratado (1,2 milhões de m3 e 1,4 milhões de m 3 ,
respectivamente) revelando queda de 7,9% em relação a 1980.

Levantamento de 51,5 mil km de linhas sísmicas. Com a utili-
zação de 78 sondas perfurados 691 poços, dos quais 565 em
terra e 126 no mar, totalizando 1.063 mil metros, com incre-
mento de 30,7% sobre o dado de 1980. Revelaram-se produto-
res comerciais de petróleo e gás 379 poços, sendo 54 explora-
tórios e 325 de desenvolvimento da produção.

Prosseguimento das atividades de exploração de petróleo no
exterior, a cargo da BR ASPETRO, atuando em Angola, Argélia,
China, Guatemala, Líbia, Congo e Yemen do Sul e, como pres-
tadora de serviços em Trinidad e Tobago, no Iraque e Líbia.

Aumento do número de blocos já contratados para 102. Perfu-
rados 18 poços exploratórios, elevando para 55 o número de
poços já perfurados nessa modalidade. Registrada uma ocor-
rência de petróleo, no litoral Sul da Bahia, com vazão prelimi-
nar de mil barris por dia.

Ampliação da FRONAPE, que passou a ter 61 navios, com ca-
pacidade operacional de 4.843.993 toneladas de porte bruto.
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GAS NATURAL - Produção

GAS NATURAL - Reservas

GASODUTO CAMPOS-REDUC -
Conclusão

LI'QUIDO DE GÁS NATURAL - Pro-
dução

OLEODUTO RIO-BELO HORIZON-
TE — Operação

contra 57 navios e 4.597.526 toneladas de porte bruto em

1980.

Produção de 2,475 bilhões de m3 de gás natural (2.475 mi-
lhões de m3 equivalentes de petróleo) superando em 12,2% a
obtida em 1980.

Aumento de 7,8 bilhões de m3 nas reservas de gás natural du-
rante 1981, atingindo 60,3 bilhões de m 3 , contra 52,5 bilhões
de m3 assinalados ao término do ano anterior.

Conclusão de Gasoduto interligando Campos à Refinaria Duque
de Caxias, com 245 km de extensão e capacidade de escoamen-
to de 5,4 milhões de m3 diários de gás.

Produção de 386 mil m 3 , com acréscimo de 17,7% em relação
ao ano anterior.

Entrada em operação do novo Oleoduto Rio/Belo Horizonte,
que duplicou o antigo, com uma nova linha de 24 polegadas e
extensão de 357 km.

OLEODUTOS E GASODUTOS DE
SERGIPE E ALAGOAS - Conclusão

PETRÓLEO - Derivados

PETRÓLEO - Exportação

PETRÓLEO - Importação

PETRÓLEO - Processamento

Conclusão dos Oleodutos e Gasodutos de Sergipe e Alagoas, in-
terligando os campos de petróleo e gás natural daquela região
com a Planta de Gasolina Natural e a Fábrica de Amônia e
Uréia de Sergipe.

Importação de 27.553 barris/dia de derivados de petróleo e ex-
portação de 71.385 barris/dia.

Exportação de 10.390 barris/dia de petróleo nacional e 2.642
barris/dia de petróleo estrangeiro.

Importação de petróleo bruto representando a média de
844.851 barris/dia.

Processamento de 190.616 barris/dia de petróleo nacional e
842.911 barris/dia de petróleo importado.
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PETRÓLEO - Produção

PETRÓLEO - Reservas

PETRÓLEO - Investimentos

PETROBRÁS - Participação da indús-
tria nacional

PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNA-
CIONAL S.A. - INTERBRÁS - Co-
mércio Exterior.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
- BR - Vendas

PETROBRÁS FERTILIZANTES S.A.
- PETROFÉRTIL - Atividades

PETROBRÁS MINERAÇÃO S.A.
PETROMISA - Atividades

Produção de 12,384 milhões de m3 de petróleo, sendo 6,573
milhões de m3 em terra e 5,811 milhões de m3 no mar, reve-
lando acréscimo de 17,3% sobre a produção de 1980. Produ-
ção média de 218.634 barris/dia.

Aumento de 32,6 milhões de m3 nas reservas de petróleo e de
gás equivalente, passando de 265,4 milhões de m3 em 1980
para 298,0 milhões de m3 em 1981. Separadamente, as reser-
vas de petróleo aumentaram de 212,8 milhões de m3 para
237,7 milhões.

Investimentos no total de Cr$ 278,1 bilhões pela PETROBRÁS
sendo destinados às atividades de exploração e desenvolvimen-
to da produção de petróleo e gás natural Cr$ 230,7 bilhões.

Prosseguimento da colocação prioritária de encomendas da
PETROBRÁS no mercado interno e do esforço conjunto
com a indústria nacional para fabricação pioneira de diversos
itens da pauta de importações da Companhia. Em 1981, dos
Cr$ 121 bilhões referentes às compras de materiais e equipa-
mentos, Cr$ 94 bilhões foram colocados no País, sendo Cr$

19.5 bilhões referentes a encomendas pioneiras.

Vendas da INTERBRÁS e suas Subsidiárias no exterior atin-
gindo US$ 1.746 milhões, sendo 81,3% referentes à exporta-
ção de produtos nacionais.

Vendas de derivados do petróleo e álcool da BR totalizando
17.6 milhões de m 3 , propiciando faturamento de Cr$ 580
bilhões.

Início da pré-operação do Complexo Industrial de Araucária,
no Paraná, para produção de fertilizantes nitrogenados. A Fá-
brica de Fertilizantes Nitrogenados em Laranjeiras, Sergipe,
alcançou realização física de 93,6%.

Conclusão da delimitação do depósito de minério potassífero
de Fazendinha, no Médio Amazonas, com reservas de quase
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PETROBRÁS QUI'MICA S.A. -
PETROQUISA - Pólo Petroquímico
do Sul

RACIONALIZAÇÃO DE COMBUSTl'-
VEIS - Atividades

REFINAÇÃO - Carga Processada

REFINARIA HENRIQUE LAGE
Novas Unidades

SUPRIMENTO DE PETRÓLEO - Co-
mércio exterior

XISTO - Atividades

500 milhões de toneladas, e prosseguimento, em Sergipe, dos
trabalhos para implantação de uma planta-piioto para a extra-
ção de enxofre em Castanhal e a execução do complexo mina-
usina de Taquari-Vassouras, para a produção de potássio. Os
investimentos totalizaram Cr$ 4,5 bilhões.

Prosseguimento da implantação do Pólo Petroquímico do Sul,
com a Central de Matérias-Primas alcançando 81% de realiza-
ção física.

Cadastradas cerca de 2.500 empresas que consumiram mais de
500 ton/ano de óleo combustível, perfazendo cerca de 95% do
consumo nacional. Essas empresas estão sendo induzidas, pelo
CNP, a organizar Comissões Internas de Conservação de Ener-
gia — CICES. Nessas empresas houve uma redução de consumo
de óleo combustível, em 1981, de 17% a 19%.

Processamento, pelas refinarias da PETROBRÁS, de 60,1 mi-
lhões de m3 de petróleo, dos quais 11,2 milhões de m3 de pe-
tróleo nacional (inclusive líquido de gás natural) e 48,9 mi-
lhões de m3 de petróleo importado.

Incorporação da Unidade de Craqueamento Cataiítico e das
Unidades de Hidrodessulfurizaçáb de Nafta, Querosene e Die-
sel e de Recuperação de Enxofre, aumentando a flexibilidade
operacional da Refinaria Henrique Lage, em São José dos Cam-
pos.

Queda nos dispêndios com importações de petróleo, que che-
gou a representar 50% do valor das exportações brasileiras,
tendo caido para cerca de 40%. As exportações de petróleo e
derivados realizadas pela PETROBRÁS, geraram divisas no va-
lor de US$ 1,3 bilhão, recorde nessa modalidade de transação,
superando em 150% o valor global exportado em 1980.

Conclusão dos projetos ba'sicos das unidades operacionais que
irão compor a Usina Industrial de Xisto de São Mateus do Sul
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e intensificação das pesquisas geológicas na Formação Irati.
Produzidos 25 mil m3 de óleo e 3 mil t de enxofre na Usina
Protótipo do Irati e iniciada a construção de uma unidade de
bancada e piloto, para a realização de testes com xistos estran-
geiros e outros xistos brasileiros.
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ENERGIA ELÉTRICA

Aprovação de Projetos - DNAEE Aprovação, por parte do DNAEE, dos seguintes projetos: UHE
Balbina, (rio Uatumã), com 250 MW, da ELETRONORTE;
UHE Samuel, (rio Jamarí), com 216 MW.da ELETRONORTE;
UHE Caiabis, (rio dos Peixes), com 30 MW, da CEMAT; UHE
Apiacás, (rio Apiacás), com 17 MW, da CEMAT; UHE Glória,
com 21,6 MW, (rio Glória), da Cia. Força e Luz Cataguazes -
Leopoldina; UHE Sobradinho (6a unidade), com 175 MW,
(rio São Francisco), da CHESF; UTE e carvão mineral, Presi-
dente Mediei — Fase B - com 320 MW, (Município de Bagé),
da CEEE; UTE a carvão mineral da COPESUL, com 30 MW,
(Município de Triunfo-RS).

Aproveitamentos Hidroelétricos —
DNAEE

Exame, aprovação de estudos e preparação de atos para outor-
ga de concessão, por parte do DNAEE, aos seguintes aproveita-
mentos hidrelétricos: UHE Ilha Grande, (rio Paraná), com
2.400 kw; para a ELETROSUL; UHE Corumbá, com 500 MW,
(rio Corumbá), para a CELG; UHE Machadinho, (rio Pelo-
tas), com 1.400 MW, para a ELETROSUL; UHE Caiabis, (rio
dos Peixes), com 30 MW, para a CEMAR; UHE Apiacás, (rio
Apiacás), com 17 MW, para a CEMAT; UHE Humaitá (de bai-
xa queda), (rio Ipuxuna), para a CELETRAMAZON; UHE Ei-
runepé (de baixa queda), (rio Eirunepé), para a CE LETR AMA-
ZON.

CAPACIDADE GERADORA INSTA-
LADA — Acréscimo

CHESF - Novas unidades

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECI-
MENTO - Atualização

Aumento de 17,6% da capacidade geradora instalada no país,
passando de 31.735 MW para 37.281 MW. Deste incremento,
3.630 MW (11,4%) correspondem a novas unidades instaladas
e o restante é resultante de uma reavaliação dos autoprodutores.

Em fase de conclusâfo as obras civis da UHE de Paulo Afonso
IV, entrando em operação as unidades 17 e 18 de 410 MW
cada. Contratado fornecimento de duas unidades adicionais
de 63 MW cada para a UHE de Boa Esperança. Entrada em
operação da 23 e última unidade de 58 MW da UTE de São
Luis.

Atualização e consolidação pelo DNAEE das disposições refe-
rentes às condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

^M^S^SFSS^^^MMÈÊÊSEMMMin:^,
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CÓDIGO DE ÁGUAS E LEGISLA-

ÇÃO SUPLEMENTAR - Nova Edição

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- Estímulos

CUSTO DE SERVIÇO - Projeto

ELETROSUL-Estudos

ELETROSUL - Novas Unidades

Publicação pelo DNAEE da edição atualizada do Código de
Águas.

Aprovação das seguintes medidas: (1) Extensão ao consumidor
rural, do recebimento de "Energia Sazonal não Garantida", pa-
ra fins de irrigação; (2) Condições especiais para o fornecimen-
to de "Energia Garantida por Tempo Determinado"; (3) Con-
dições especiais de fornecimento de energia elétrica adicional
temporária, a consumidores do Grupo A, classe industrial, com
utilização exclusivamente para o incremento de produção para
exportação; (4) Condições especiais de fornecimento de ener-
gia elétrica a consumidores do Grupo A, classe industrial, aten-
didos pelo sistema interligado, com descontos de 90% na tarifa
aplicável à parcela de consumo mensal medido, desde que su-
perior à média dos consumos de maio a outubro de 1981; (5)
Condições especiais de fornecimento de energia elétrica à con-
sumidores do Grupo A, classe rural que utilizem energia elétri-
ca para irrigação, com 50% de descontos na tarifa de demanda;
(6) Condições especiais de fornecimento de energia elétrica aos
consumidores do Grupo B, com desconto de 35% na tarifa de
consumo; (7) Compra pelas concessionárias da energia elétrica
de autoprodutores excedentes, desde que gerada com fontes
energéticas que não sejam oriundas do petróleo.

Conclusão do projeto sobre "Critério para Avaliação do njsto
do Serviço", que visa dotar o DNAEE de meios mais eficientes
de avaliação dos custos operacionais das empresas concessioná-
rias de energia elétrica.

Início do projeto básico da UHE Machadinho (1400 MW). Con-
cluídos estudos de viabilidade da UHE Itá (1500 MW) e inicia-
dos estudos de viabilidade de uma usina Termelétrica a carvão
(128 MW), localizada em Corumbá-MS.

Entrada em operação das duas primeiras unidades geradoras de
UHE Salto Santiago (2 x 333 MW) e da 6a unidade de Salto
Osório (175 MW).
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HIDROLOGIA E INVENTÁRIOS OE
POTENCIAIS HIDRELÉTRICOS -
Estudos

LIGHT — Atendimento a consumidores

LIGHT - Novas entidades

LIGTH - Projetos

PROJETO RADAMBRASIL - Recur-
sos Hídricos

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO NOR-
TE/NORDESTE - Obras

Firmados, pelo DNAEE, os seguintes convênios: Realização de
Estudos de Hidrologia e Hidrometeorologia, de potenciais hi-
droelétricos, bem como a operação e manutenção da rede hi-
drometereológica de interesse energético da Amazônia, no va-
lor de Cr$ 810.000.000,00 com a ELETRONORTE; Desenvol-
vimento de Programa de Pesquisas e Manejo de Recursos Hídri-
cos em Bacias Hidrográficas e cursos técnicos de especialização
na área de recursos hídricos, no valor de Cr$ 30.000.000,00,
com a Escola de Engenharia de São Carlos USP; Elaboração de
Manual de Estudos e Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétri-
cas, no valor de Cr$ 30.000.000,00 com a ELETROBRÁS;
Elaboração de Inventários de Potenciais Hidrelétricos para pos-
sibilitar a implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas em
localidades atendidas por sistemas isolados, no valor de Cr$
25.000.000,00.

Atendimento a aproximadamente 100.000 novos consumido-
res, principalmente na faixa de baixa renda, sendo instalados
180 MVA em transformadores de distribuição, 400 km em li-
nhas de transmissão de média e alta tensão e 150 MVA em
substações distribuidoras.

Concretizada a separação dos sistemas LIGHT Rio e São Pau-
lo com a criação da ELETROPAULO (CESP) e LIGHT
(ELETROBRÁS).

Prosseguimento do projeto básico para a motorização da bar-
ragem de Santa Branca, com a instalação de duas unidades de
25 MW cada. Iniciado projeto básico para ampliação da UHE
Nilo Peçanha, com a instalação de mais 5 unidades de 250
MWcada.

Conclusão de dois mapas de recursos hídricos integrados,
abrangendo 349.460 km2 na região nordestina, enfocando a
disponibilidade da água, tanto superficial como subterrânea.

Efetuada a Interligação Norte-Nordeste com a energização
das LT's Sobradinho - S. João Piaui • Boa Esperança - Pte.
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Dutra - Imperatriz em 500 kV. Concluída a alimentação em
230 kV, do Sistema Sudeste da Bahia, atendendo as localida-
des de Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê e Bom Jesus da La-
pa, e o reforço de suprimento em 230 kV a Teresina.

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO SU-
DESTE/SUL - Obras

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA
- Projeto

TRANSMISSÃO A GRANDES DIS-
TÂNCIAS - Estudo

UHE Balbina — Termelétrica Comple-
mentar

UHE Balbina - Obras

UHE Corumbá - Obras

UHE Emborcação - Obras

UHE GARABI -- Projeto

Iniciadas as linhas de transmissão de corrente contínua em
600 kV interligando as substações conversoras em Foz do
Iguaçu e São Roque. Prosseguimento das obras do sistema de
transmissão em corrente alternada em 750 kV, entre Ivaiporã
e Tijuco Preto, e entre Ivaiporã e Itaipu. Prosseguimento do
sistema de transmissão de 500 kV interligando as usinas do rio
Iguaçu, à região de Porto Alegre.

Desenvolvimento do projeto referente a "Estrutura Tarifária
Brasileira de Energia Elétrica", que objetiva a implantação de
tarifas diferenciadas conforme os períodos do ano e os horá-
rios de utilização de energia elétrica.

Iniciado pelo ELETROBRÃS, estudo de viabilidade técnico-
econômica da transmissão de grandes blocos de energia elétri-
ca, desde aproveitamentos localizados na Amazônia até os
principais centros de carga das regiões Nordeste e Sudeste.

Iniciado o estudo de viabilidade de uma usina termelétrica
para operar queimando lenha retirada da área do futuro reserva-
tório da UHE Balbina.

Continuação das escavações na área das estruturas e constru-
ções das ensecadeiras da UHE Balbina.

Iniciadas as obras civis da UHE Corumbá, no rio Corumbá.

Fechamento do rio Paranaiba, para enchimento do reservató-
rio da UHE Emborcaçãoe conclusão das respectivas obras civis.

Iniciada a elaboração do projeto básico da UHE Garabi, no
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UHE Ilha Grande - Concorrência

trecho binacional do rio Uruguai, em conjunto com A y E,da
Argentina.

Realizada concorrência para construção de ensecadeira da 1 a

fase do desvio do rio Paraná.

UHE ITAIPU - Área do reservatório Indenização de 65.000 hectares da área do reservatório, perfa-
zendo até o final de 1981 cerca de 15.300 ha., ou seja 70% da
área total a indenizar. Ultimada a programação da relocação
das instalações atualmente extintas na área do reservatório,
bem como dos projetos de preservação ecológica e conservação
do meio ambiente.

UHE ITAIPU - Contratos de equipa-
mentos

Assinatura de contratos de aquisição dos equipamentos progra-
mados num montante equivalente de US$ 80 milhões, com
um índice de nacionalização de 95%. Com estas contrações
foi adquirida praticamente a totalidade dos equipamentos per-
manentes no valor equivalente de US$ 2.225 milhões.

UHE ITAIPU - Fechamento do rio
Paraná

Concluída a fabricação dos equipamentos hidromêcanicos des-
tinados ao fechamento do rio Paraná (26.000 toneladas de
equipamentos), dos quais 43% foram entregues no Canteiro
e cerca de 20% foram instalados.

UHE ITAIPU - Investimentos realiza-
dos

Investidos o equivalente a US$ 1.204 milhões, perfazendo um
total ao longo do projeto (investimentos diretos e encargos fi-
nanceiros) de US$ 6.538 milhões, ou seja 50% do total estima-
do para o custo do projeto.

UHE ITAIPU-Obrascivis Lançados 2.680 mil m3 de concreto durante o ano, perfazendo
até 31.12.81, cerca de 9.700 mil m3 do total de 11.500 mil
m3 necessário para a obra até a entrada em operação da 1?
unidade geradora (1983).

UHE ITAIPU - Treinamento de Pes-
soal

Prosseguimento dos programas de seleção e treinamento do
pessoal para operação e manutenção da Usina.
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UHEITAPARICA-Obras

UHE ITUMBIARA - Obras

UHE PEDRA DO CAVALO - Obras

Prosseguimento dos serviços de escavações das estruturas de
concreto, bem como a construção das barragens da UHE íta-
parica (6 x 250 MW).

Concluídas as obras de construção da UHE Itumbiara, (FUR-
NAS), e funcionamento das 6 unidades geradoras de 350 MW
cada.

Continuação dos serviços de construção da barragem de enro-
camento e vertedouro da UHE Pedra do Cavalo (4 x 150 MW),
estando as obras de desvio do rio Paraguaçu praticamente con-
cluídas.

UHE SAMUEL - Contrato Assinatura do contrato para execução das obras civis da UHE
Samuel.

UHE SOBRADINHO - Obras

UHE TUCURUf - Obras

Concluídas as obras civis da UHE Sobradinho, entrando em
operação as unidades 2 e 3 de 175 MW cada.

Conclusão de todas as etapas do desvio do rio Tocantins.
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ENERGIA NUCLEAR

ANGRA I — Carregamento do com-
busti'vel nuclear

ANGRA II - Conclusão da laje

ANG RA 11 — Licença de construção

ANGRA III
cia

— Abertura de concorrên-

Autorização pela CNEN do carregamento de combustível nu-
clear no núcleo do reator da CNAAA—Unidade I e da operação
provisória do reator. Acompanhamento pela CNEN dos testes
que precedem a entrada em operação da Unidade.

Conclusão, pela NUCON, das obras da laje de encabeçamento e
início de construção da usina propriamente dita. Pré-qualifica-
ção das empresas de montagem eletromecânica para a usina.

Emissão pela CNEN da licença de construção da CNAAA—Uni-
dade I I . Desenvolvem-se normalmente as obras civis daquela
Unidade.

Abertura de concorrência, pela NUCLEBRÁS, para as obras ci-
vis da usina e início do processo de pré-qualificação das empre-
sas para essas obras.

CENTRAIS NUCLEARES - Participa-
ção da indústria nacional

CENTRAIS NUCLEARES - Transfe-
rência de obras

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NUCLE-
AR - Fusão

CONCENTRADO DE URÂNIO - Iní-
cio de produção

Cadastramento de novas empresas brasileiras interessadas em
participar do Programa de Construção de Centrais Nucleares,
tendo em vista a pré-qualificação para fornecimento de compo-
nentes e serviços.

Transferência, de FURNAS para a NUCON da responsabilida-
de pela construção, montagem, suprimento e comissionamento
das Centrais Nucleares Angra II e Angra I I I .

Criação do Programa Nacional de Fusão, que, sob a coordena-
ção da CNEN, busca estabelecer no País as condições cientíti-
cas e tecnológicas para a realização, a longo prazo, de reatores
a fusão nuclear controlada. Participam do Programa quatro
Universidades e dois Centros de Pesquisa, já envolvidos em tra-
balhos na área.

Início, no complexo mínero-industrial do Planalto de Poços de
Caldas, da produção de concentrado de urânio, na fase de pré-
operação. Com o início da produção industrial, o Brasil se in-
clui no pequeno grupo de países produtores de concentrado de
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urânio. A usina integrante do complexo m ínero-industrial da
NUCLEBRASfoi projetada para produzir 500 toneladas anuais
de concentrado ("vellow-cake").

ELEMENTO COMBUSTÍVEL - Co-
missionamento

Instalação dos equipamentos da fábrica de elementos combus-
tíveis, integrante do complexo industriai da NUCLEBRÁSem
Resende. Comissionamento da fábrica, que recebeu parte dos
componentes estruturais e pastilhas de dióxido de urânio para
fabricar, em 1982, os elementos combustíveis destinados à pri-
meira recarga de Angra I.

ELEMENTO COMBUSTÍVEL- Licen-
ça

ENRIQUECIMENTO ISOTÓPICO -
Obras Civis

Autorizada pela CNEN a operação inicial do Complexo Míne-
ro-lndustrial do Planalto de Poços de Caldas, que deverá produ-
zir concentrado de urânio. Concedida Licença para Construção
Civil das Segunda e Terceira Etapas da Fábrica de Elemento
Combustível e Licença Parcial de Montagem dos Sistemas da
Primeira Cascata da Usina de Demonstração de Enriquecimen-
to de Urânio, no Complexo Industrial de Resende.

Conclusão, em Resende, das obras civis da primeira etapa da
Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio que a NUCLEI
está construindo. Iniciada a aquisição dos equipamentos nacio-
nais para a primeira etapa da usina, denominada Primeira Cas-
cata. A usina usará o processo de jato-centrífugo, de cuja pa-
tente a NUCLEBRÁS é co-proprietária.

EQUIPAMENTOS PESADOS - Fabri-
cação

Prosseguimento, na NUCLEP da fabricação do vaso de pressão,
dos quatro geradores de vapor, dos oito acumuladores e do
pressurizador para Iguape I. Início da fabricação do vaso de
pressão da Central Nuclear Atucha 11, da Argentina, dos acumu-
ladores de Angra I e Angra II e do pressurizador de Angra I I I .

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMA-
NOS

Concessão de bolsas e contratação de técnicos formados atra-
vés do PRONUCLEAR com a finalidade de atender às necessi-
dades das Instituições e Empresas da área nuclear.
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HEXAFLUORETO DE URÂNIO -
Usina de Conversão

IGUAPE I E IGUAPE II - Infra-estru-
tura

MINERAIS PESADOS - Produção

PRONUCLEAR - Banco de Dados

RADIOPROTEÇÃO - Programas

REATORES RÁPIDOS - Acordo com
a Itália

REPROCESSAMENTO - Usina-Piloto

Início do projeto básico da usina, com a participação de enge-
nheiros brasileiros e a pré-qualificação de fornecedores brasilei-
ros, tendo em vista maximizar o índice de nacionalização do
Projeto. Início do programa de treinamento nas fábricas do
Grupo UPUK na França.

Início dos trabalhos de infra-estrutura do sítio e de preparação
das vias de acesso para as duas usinas. Realização de estudos hi-
drológicos, geológicos e topográfico do sítio.

Produção pela NUCLEMON de 2.034 kg de terras raras, 16.244
de ilmenita, 2.070 de monazita, 4.760 de zirconita e 8.185 de
compostos de sódio.

Implantação de um Banco de Dados que permitirá maior faci-
lidade ao PRONUCLEAR no acompanhamento do Programa,
com informações atualizadas sobre o pessoal formado e em
formação, possibilitando a análise crítica dos resultados obti-
dos em comparação com aqueles desejados.

Prosseguimento dos Programas de Monitoração Ambiental nos
locais onde se constróem instalações do Ciclo do Combustível,
visando o conhecimento das condições ambientais pré-opera-
cionais para detectar quaisquer variações que possam ocorrer
após a entrada em operação dessas instalações. Além dos órgãos
diretamente responsáveis, CNEN, FURNAS e ELETROBRÁS,
esses programas contam com a participação de Universidades.

Assinado contrato envolvendo a tecnologia do sódio para rea-
tores rápidos superregeneradores, com o Comi tato Nazionale
per 1'Energie Nucleare (Itália) e coma Empresa Italiana NIRA
S.p.A - Nucleare Italiana Reattori Avanzati.

Conclusão do projeto básico e início do detalhamento da usi-
na-piloto de reprocessamento, por meio de contrato assinado pe-
la NUCLEBRÁS e pelo consórcio UHDE DMBH/INTER
UHDE Engenharia Ltda.
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TECNOLOGIA NUCLEAR - Ativida-

des

TECNOLOGIA NUCLEAR - Treina-
mento de Técnicos

URÂNIO — Aumento das Reservas

URÂNIO - Planta-Piloto de Itataia

URÂNIO - Prospecção e Pesquisa

URÂNIO - Província Uranífera de
Itataia

Prosseguimento das atividades do Centro de Desenvolvimento
da Tecnologia Nuclear, voltadas essencialmente para a capaci-
tação de pessoal e apoio às unidades do Grupo NUCLEBRÁS.
Destacaram-se os testes de desempenho dos elementos de sepa-
ração para enriquecimento isotópico; capacitação em técnicas
de soldagem; testes de componentes de reatores; operação de
campo em Meteorologia e Engenharia Ambiental, e desenvolvi-
mento de códigos para análise de segurança de reatores.

Prosseguimento do Programa de Treinamento, Especialização e
Aperfeiçoamento de Mão-de-Obra da NUCLEBRÁS, em que
513 técnicos concluíram eu nos na área de tecnologia nuclear,
por meio de convênios com as universidades federais do Rio de
Janeiro (COPPE) e de Minas Gerais. Desde 1974, a NUCLE-
BRÁS já treinou 2.443 técnicos de níveis médio e superior no
Brasil e no exterior.

Aumento das reservas brasileiras de urânio de 236.300 para
266.300 toneladas. Em 1975, quando a NUCLEBRÁS iniciou
suas atividades de pesquisa e prospecção de urânio, as reservas
brasileiras eram de apenas 11.040 toneladas.

Elaboradas as bases para o Projeto da Planta-Piloto de ttataia,
com vistas à futura implantação de um complexo mínero-in-
dustrial. Feita a licitação para a construção da barragem que
abastecerá de água a Planta-Piloto.

Execução, pela NUCLEBRÁS, de 43 Projetos de Prospecção e
Pesquisa Mineral, em todo o território brasileiro, assim distri-
buídos: 57.947 km2 de reconhecimento geológico; 750 km2

de mapeamento geológico; 231.500 km2 de análise e interpre-
tação de aerogeofísica; 8.464 km2 de sondagem geológica;
42.204 m de sondagem de cubagem; 53.065 m de perfilagem e
108.604 m de determinação analítica.

Continuação, na província uranífera de Itataia, da pesquisa mi-
neral, tendo em vista a elaboração de engenharia da mina. Fo-
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URÂNIO - Província Uranífera de La-
goa Real

ram realizados 20.492 m de sondagem e perfilagem, num total
de 105 furos. As reservas desta província cresceram de 122.500
para 137.500 toneladas.

Continuação, na província uranífera de Lagoa Real, da pesqui-
sa mineral, tendo em vista a elaboração do projeto de engenha-
ria da mina. Em 127 furos, foram realizados 25.068 m de son-
dagem e perfilagem. As reservas desta província cresceram de
48.000 para 63.000 toneladas.
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AUTARQUIA
- COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
Rua General Severiano, 90 - Botafogo
Fone: (021) 295-2232
22 290 - Rio de Janeiro - RJ
- Presidente: Hervásio Guimarães de Carvalho

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
- PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Av. República do Chile, 65
Fone: (021) 212-4477 - Telex: 22573 e 23357
20 031 - Rio de Janeiro - RJ
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- CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
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20 030 - Rio de Janeiro - RJ
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- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
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Fone: (021) 295-0032
22 290 - Rio de Janeiro - RJ
- Presidente: José Raymundo de Andrade Ramos
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- COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB
Av. Rio Branco, 135 - 149andar
Fone: (021) 296-4141
20 040 - Rio de Janeiro - RJ
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